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Doel  

‘Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport, m.a.w. een beknopte 

samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek en belanghebbenden. Een 

milieueffectrapport is een openbaar document waarin de milieueffecten van een planproces of 

project en de eventuele alternatieven voor dat planproces of project, worden onderzocht. Het 

milieueffectrapport beslist niet of het project een vergunning krijgt, dit wordt beslist door de 

vergunningverlener die hierbij rekening houdt met milieueffectrapport. 

De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante 

informatie uit het milieueffectrapport van het project of plan te communiceren en hiermee de 

publieke participatie in het vergunningsproces te bevorderen. Voor de uitgebreide technische 

informatie moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen.’ 
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DEEL 1 NIET TECHNISCHE SAMENVATTING 
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1 Beschrijving en doel van het plan 

1.1 Inleiding 

De Vlaamse Minister bevoegd voor ruilverkaveling is initiatiefnemer van de ruilverkaveling Gooik. De 

ruilverkaveling Gooik situeert zich in de provincie Vlaams-Brabant op het grondgebied van de 

gemeente Gooik. Ze beslaat een oppervlakte van ca. 3.200 ha. 

Gooik heeft zijn uitgesproken landelijk karakter opvallend goed weten te behouden, ondanks de 

nabijheid van Brussel. Het authentieke historische landschap wordt er gevormd door de afwisseling 

van intieme valleitjes en meer open heuvelruggen of kouters. Er is een fijnmazig netwerk van 

historische trage wegen en ook het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed is bijzonder, met o.a. 

overblijfselen van Keltische bewoning op de Kesterheide en Romeinse vicus Kester. De landbouw is 

de belangrijkste drager van dit landschap. 

Ondanks deze troeven, kampt het Gooikse platteland met een aantal structurele problemen: de 

sterk versnipperde en verspreide percelen maken het voor de landbouw moeilijk om overeind te 

blijven, overstromingsproblemen en erosie vragen om een structurele aanpak, op sommige locaties 

botsen recreatiemogelijkheden met andere landschappelijke functies, de waterkwaliteit kan een stuk 

beter en door de verstedelijkingsdruk vanuit de hoofdstad verliest het landschap een stuk van 

authentieke karakter. 

Naar aanleiding van de ervaringen in de ruilverkaveling van Elingen, welke gedeeltelijk op 

grondgebied van de gemeente Gooik ligt, vroeg de gemeente en de landbouwraad de VLM een 

vooronderzoek te doen. Op basis van dit vooronderzoek beval de minister om een grootschalig 

onderzoek naar het nut te starten. Met ruilverkaveling kan immers een oplossing geboden worden 

voor een reeks structurele ruimtelijke uitdagingen voor landbouw, natuur, recreatie, water, 

landschap en erfgoed. Na een vooronderzoek werd een onderzoek naar het nut van de 

ruilverkaveling Gooik opgestart en werden verschillende thematische studies uitgevoerd. Dit 

resulteerde in een ontwerp ruilverkavelingsplan. 

Voor deze ruilverkaveling dient er een plan-milieueffectenrapport (MER)1, te worden opgemaakt dat 

goedgekeurd dient te worden door LNE, Dienst Mer.  

Frequent gebruikte terminologie in het MER: 

Onder de term plangebied verstaat men het gebied dat in eerste instantie wordt beMERd, dus het 

gebied binnen de blokgrens van de ruilverkaveling.  

Het studiegebied wordt globaal gedefinieerd als het plangebied met daarbij het invloedsgebied van 

de effecten. De afbakening van het studiegebied is afhankelijk van het invloedsgebied van de 

afzonderlijke ingrepen en milieukarakteristieken. Dit kan per milieueffect verschillen. 

1.2 Ruimtelijke situering van het plangebied 

De afbakening van het plangebied (de zogenaamde blokgrens) wordt voorgesteld op kaart in Bijlage 

1. 

1.3 Voorgeschiedenis 

Naar aanleiding van de ervaringen in de ruilverkaveling van Elingen, welke gedeeltelijk op 

grondgebied van de gemeente Gooik ligt, vroegen de gemeente en de landbouwraad aan de minister 

om de mogelijkheid te onderzoeken van een nieuwe ruilverkaveling op het grondgebied van de 

                                                                 
1 Een milieueffectenrapport (het MER) is een openbaar document, waarin van een voorgenomen activiteit en 

van redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven, de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun 

onderlinge samenhang op een systematische en zo objectief mogelijke wijze beschreven worden. 
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gemeente Gooik. De vraag kwam er vooral naar aanleiding van de ervaringen in ruilverkaveling 

Elingen, welke gedeeltelijk op grondgebied Gooik ligt en de erkenning dat met ruilverkaveling een 

oplossing kan geboden worden voor een reeks structurele ruimtelijke uitdagingen voor landbouw, 

natuur, recreatie, water, landschap en erfgoed. 

Op basis van deze vraag stelde de Vlaamse Landmaatschappij een agenderingsnota op voor de 

bevoegde Vlaams minister. De minister gaf de VLM een mandaat om de vraag nader te onderzoeken 

tegen september 2007. Dit resulteerde in een tweede uitgebreide agenderingsnota met verkennend 

onderzoek en gebiedsanalyse. 

De bevoegde minister heeft vervolgens op 13 mei 2008 het officieel onderzoek naar het nut van de 

ruilverkaveling ingesteld (art. 63 v.d. Wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van 

landeigendommen uit kracht van de wet). 

Na het Ministrieel Besluit van het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling startte de VLM in 

2009-2013 een aantal thematische studies om het gebied nader te analyseren. In een volgende fase, 

in de periode 2012-2013, werd de verzamelde thematische kennis bijeen gebracht in ruimtelijke 

concepten die de grote lijnen uitzetten voor het gebied, na integratie van de sectorale visies. Deze 

algemene visie werd vervolgens gedetailleerd tot op het niveau van ingrepen, via de methode van 

evaluerend ontwerpen. Zo groeide het integraal ruilverkavelingsplan van conceptuele schets tot het 

gedetailleerd maatregelenplan dat voorligt. 

In eerste instantie werd een discussieplan opgesteld door het projectteam van de VLM. Dit 

discussieplan werd dan, in samenspraak met de coördinatiecommissie, met alle mogelijke actoren 

(waaronder oa. Regionaal Landschap, Natuurpunt, wandelverenigingen,…) in het gebied grondig 

overlegd en indien nodig aangepast. Dit gebeurde in een eerste fase met de gemeente, vervolgens 

met de verschillende raden (Landbouwraad, Milieuraad, Gecoro). In 2013 startte overleg over het 

ontwerpplan met het brede publiek. Als start hiervoor werden in april 2013 op vier 

toelichtingsavonden de discussieplannen in detail toegelicht. In de maanden die volgden, werden de 

plannen verder verfijnd aan de hand van de gesprekken die de VLM had met landbouwers, eigenaars 

en individuele bewoners van Gooik. Geregeld werd er ook teruggekoppeld met onder andere het 

gemeentebestuur en verschillende adviesraden. De plannen werden tevens beoordeeld door 

belangenverenigingen, zoals vzw Trage Wegen. Op 13 en 14 december 2013 organiseerde de VLM 

een infomarkt waar de ontwerpplannen ter inzage lagen. 

Het ontwerp van ruilverkavelingsplan werd tot slot gunstig geadviseerd door de coördinatie-

commissie in haar zitting van 2 april 2014 en goedgekeurd door de minister op 15 juli 2014. 

1.4 Beschrijving van het plan 

1.4.1 Afbakening van het ruilverkavelingsblok 

Het plangebied van de ruilverkaveling Gooik omvat de volledige gemeente Gooik met uitsluiting van 

volgende gebieden: 

• het gedeelte van Leerbeek dat was opgenomen in de ruilverkaveling Elingen, 

• woongebieden zoals aangeduid op het gewestplan, 

• verscheidene zonevreemde woningen en hun tuinperceel; 

• de militaire zone en parkgebied rond kasteel Saffelberg. 

De totale oppervlakte bedraagt 3.218 ha, waarvan 2.560 ha geregistreerde landbouwgrond (zie kaart 

1 in Bijlage 1). 
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1.4.2 Maatregelen 

Het ontwerp ruilverkavelingsplan Gooik is gebaseerd op een globaal planconcept voor het gebied. 

Een globaal planconcept is de ruimtelijke vertaling in hoofdlijnen van een globale, geïntegreerde 

visie over de verschillende thema’s heen. 

Een ruilverkavelingsproject hertekent het landschap en het ruimtelijk functioneren. Om maximaal 

tegemoet te komen aan de wensen en noden voor alle spelers in de open ruimte, wordt er gezocht 

hoe win-win situaties in praktijk gebracht kunnen worden. Onderstaand schema illustreert de 

multifunctionaliteit van de mogelijke maatregelen. 

 

Voor ruilverkaveling Na ruilverkaveling 

 

 

Landbouwgebruik: 

• Percelen versnipperd en verspreid in het 

gebied 

• Onregelmatige vorm van percelen 

• Juridische onzekerheid tracés trage wegen 

• Erosieproblemen 

• Erfdienstbaarheden voor toegang 

 

Percelen bij elkaar en dicht bij bedrijfszetel 

Regelmatige vorm, ploegbaar parallel aan helling 

Trage wegen door akkers krijgen nieuw tracé 

Erosiebestrijdingsmaatregelen, erosiestroken 

Percelen toegankelijk via openbaar domein 

Eigendommen 

• Versnippering 

• Niet rechtstreeks toegankelijk 

 

Bundeling van eigendommen 

Ontsluiting via openbaar domein 

Archeologie 

• Site onbeschermd en bedreigd 

• Geen informatie 

 

Site beschermd, indien nodig onder weide of 

volledig uit landbouwgebruik 

Informatievoorziening over archeologische 

waarde/belang en beleefbaar maken door 

inrichting 

Natuur 

• Geïsoleerde natuurkernen 

 

Versterken en ontsnipperen natuurkernen 
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• Geen buffering 

• Akkerfauna en flora in verdrukking 

Bufferen natuurkernen en beek 

Stroken voor akkerfauna en akkerflora 

Recreatie 

• Trage wegen niet toegankelijk of onbruik 

• Trage wegen vormen geen netwerk 

 

Wandelwegen weer openstellen 

Heropengestelde en nieuwe trage wegen 

vormen een logisch netwerk 

Water 

• Inspoeling van mest en pesticiden 

• Wateroverlast 

 

Buffering van waterloop 

Natuurlijke waterbuffering 

Mobiliteit 

• Sluikverkeer 

• Gevaarlijke of geen fietsverbindingen 

 

Barrière voor doorgaand autoverkeer waar nodig 

Nieuwe vrijliggende fietsverbindingen 

 

Alle maatregelen die worden genomen in een ruilverkavelingsproject worden zo opgemaakt dat ze 

verschillende doelen dienen: 

• Een tracé van een verdwenen trage weg die weer wordt open gesteld, wordt verplaatst naar de 

valleirand, zodat het wandelpad tegelijk een buffer vormt tussen het akkergebied en de 

weilanden in de vallei. Zo krijgt de landbouwer zekerheid dat er geen tracé meer door het 

perceel loopt, wordt ervoor gezorgd dat er niet tot in de vallei wordt geploegd, ontstaat er een 

buffer voor afspoeling van de velden naar de beek,… 

• Erosiestroken tussen 2 percelen zijn tegelijk scheiding tussen gebruikers, erosiewerend én ze 

vormen een toevluchtsoord voor akkerfauna en flora. Waar mogelijk beschermen ze ook taluds 

en graften. 

• Waar nodig worden trage wegen gebruikt als landbouwontsluiting, of complementeert de 

landbouwontsluiting het netwerk van trage wegen, zodat voor alle functies een goede 

bereidbaarheid gegarandeerd is met een optimale investering. 

• Waterbuffering in de valleien beperkt overstromingsrisico stroomafwaarts en kan gecombineerd 

worden met natuurontwikkeling. Door de beek meer ruimte te geven kan ze weer meanderen, 

verhoogt de structuurkwaliteit en de natuurlijkheid, het bergend vermogen en vermindert het 

inspoelen van hoger gelegen landbouwgebieden. De vernatuurlijkte valleien verhogen de 

landschappelijke kwaliteit en belevingswaarden. 

• Een beschermde archeologische site kan ook een rustpunt worden in een recreatief traject en 

mits ecologisch beheer een plek met belangrijke natuurwaarden. 

• … 

 

Het plangebied van de ruilverkaveling Gooik wordt ter bespreking van de verschillende maatregelen 

opgedeeld in deelgebieden, die elk een landschappelijke eenheid vormen en waarvoor dus steeds 

een specifieke benadering voor de inrichting werd gevolgd. Hieronder worden de voornaamste 

krachtlijnen en bijhorende maatregelen weergegeven. Deze tekst dient ook beschouwd te worden 

als een verduidelijking en aanvulling van het ruilverkavelingsplan. Een volledige lijst van de op het 

ruilverkavelingsplan aangeduide maatregelen is terug te vinden in bijlage. 

 

Daarnaast is het zo dat bepaalde maatregelen in deze fase niet op het ruilverkavelingsplan kunnen 

worden aangeduid zoals:  
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• de herverkaveling kavelinrichtingswerken (werken nodig als gevolg herverkaveling vb. 

detailontwatering, in cultuur brengen wegen);  

• ruimen waterlopen,,...;  

• bijhorigheden wegen vb. uitwijkstroken,…;  

• bijhorigheden recreatieve paden en fietspaden;  

• landschappelijke inkleding (vb. erfbeplanting) en andere maatregelen erfgoed en 

archeologie;  

• plan art. 70 – nieuw, te wijzigen en af te schaffen openbaar domein.  

Tevens zal deze ruilverkaveling uitgaan van een behoud van de bestaande structuren (zoals 

bomenrijen, taluds, …). Gezien de hoeveelheid aan deze structuren in het plangebied, werden deze 

niet allemaal als ‘te behouden’ aangeduid op het ruilverkavelingsplan. Het plan duidt dan ook enkel 

de actief te verwijderen structuren aan. In de zones waar maximaal ingezet wordt op herverkaveling 

in functie van akkerbouw (aangeduid door rode pijlen ‘akkerbouw’ op het ruilverkavelingsplan in 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) en waar huiskavels worden vergroot is het niet uitgesloten 

dat een aantal kleine landschapselementen op termijn verdwijnen als gevolg van de autonome 

evolutie in die zone geïnduceerd door de herverkaveling. Als een aantal aan elkaar grenzende 

percelen na herverkaveling in gebruik komen bij 1 gebruiker, is het namelijk zo dat er in deze 

gebieden KLE’s kunnen verdwijnen. Deze landschapselementen staan evenwel niet aangeduid als ‘te 

verwijderen’ op het ruilverkavelingsplan. 

 

Figuur 1-1: indeling van het plangebied in deelgebieden 

1.4.2.1 Deelgebied 1 Woestijn – Wijngaardbosstraat - Oplombeek 

Woestijn 

• Er worden maatregelen genomen om het karakteristieke kleinschalige weidelandschap rond 

Woestijn te versterken en maximaal te bewaren voor de toekomst o.a. door de aanplant van 

hakhout en haagstructuur en het streven naar maximale behoud of het omzetten naar weiland. 
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Dit kan door de huiskavels van melkbedrijven te vergroten of te concentreren op plaatsen waar 

weiland wordt nagestreefd en door de leefbaarheid van deze bedrijven te stimuleren. 

• Er komt een nieuwe wandelverbinding van Neerstraat tot vallei Prindaelbeek aan de rand van 

Neigembos. 

• De wandelverbinding van parking Woestijnkapel naar herberg Den Haas wordt heropend. De 

ligging hiervan is in functie van de herverkaveling. Langs het pad komen ook kleine 

landschapselementen. 

• De vallei van de Prindaelbeek wordt geaccentueerd als natuurlijk lint in het landschap en als 

buffering tegen overstromingen. De beek krijgt een natuurlijke inrichting. 

Akkergebied rond Wijngaardbosstraat 

• In het Akkergebied rond Wijngaardbosstraat ligt de focus op verbetering landbouwrendabiliteit 

door herverkaveling (groepering akkerpercelen van dezelfde gebruiker en streven naar betere 

vorm). 

• De ontsluiting van het gebied gebeurt met tweesporenbeton in functie van de landbouw en met 

oog op landschappelijke inpassing. 

• Door aanleg van brede grasbermen wordt erosie tegen gegaan en wordt het gebied 

aantrekkelijker gemaakt voor akkervogels en akkerflora. 

• Het landschap behoudt zijn historisch open karakter met schitterende vergezichten. 

Oplombeek 

• Landschap wordt opnieuw aangekleed met haagstructuren en houtkanten, die hier vroeger zeer 

veel voorkwamen. 

• Verbeterde landbouwwegen vormen tevens nieuwe wandel- of ruiterlussen in de omgeving van 

Kasteel van Saffelberg. 

1.4.2.2 Deelgebied 2 Gooik dorp en Vallei Molenbeek  

• Er komt een veilige fietsverbinding van Strijland naar Gooik, door de vallei van de Molenbeek. 

• Er worden nieuwe wandelmogelijkheden gecreëerd langs Bergenbroek en Ekelendries. 

• Landbouwrendabiliteit op akkerplateaus wordt verhoogd door herverkaveling (groepering 

akkerpercelen van dezelfde gebruiker en streven naar betere vorm). 

• Door aanleg van brede grasbermen wordt erosie tegen gegaan en wordt het gebied 

aantrekkelijker gemaakt voor akkervogels en akkerflora. 

• De molenbeekvallei wordt geaccentueerd als natuurlijk lint in het landschap en als buffering 

tegen overstromingen.  

• Stroomopwaarts de Letterbeekstraat wordt een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd, 

ook ter hoogte van de Gotestraat wordt een gecontroleerd overstromingsgebied 

/doorstroommoeras aangelegd, zonder de huiskavels langs de beken te hypothekeren (qua 

oppervlakte). 

• Oplossen vismigratieknelpunt Terhagenmolen (aanleg van een bypass). 

• Nieuwe wandelverbinding van aan de Terhagenmolen langs de Molenbeek tot in centrum Gooik. 

• Voetbalvelden aan de Lindestraat worden geleidelijk verplaatst naar de nieuwe 

sportinfrastructuur in Strijland en maken opnieuw plaats voor een valleilandschap met weides. 

• Maatregelen worden genomen om de Romeinse archeologische site tussen de Molenbeekvallei 

en de Drie Egyptenbaan (site Rozenbroek) fysiek te bewaren voor de toekomst d.m.v. 

erosiebestrijdingsmaatregelen en de site een educatieve duiding te geven. 
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1.4.2.3 Deelgebied 3 Hutselenberg 

• De landbouwrendabiliteit wordt verbeterd door herverkaveling (groepering akkerpercelen van 

dezelfde gebruiker en streven naar betere vorm). 

• Er worden veilige en verbeterde landbouwwegen door de akkers gecreëerd. 

• Landschap wordt op enkele plaatsen aangekleed met haagstructuren en houtkanten. 

1.4.2.4 Deelgebied 4 Lombergveld, Kesterheide en vallei Hoezenbroekbeek 

• Behoud en verstevigen kleinschalig landschap rond Lombergveld door de aanplant van kleine 

landschapselementen. 

• De vallei van de Hoezenbroekbeek wordt geaccentueerd als natuurlijk lint in het landschap en 

ingericht als natuurlijke buffering tegen overstromingen. 

• De Hoezenbroekbeek wordt waar mogelijk vernatuurlijkt en inbuizingen worden weer open 

gemaakt. 

• Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied tussen Zwartschaapstraat en de oude 

trambedding. 

• De oude trambedding van Processiestraat naar Terlostraat (over Hoezenbroekbeek) wordt 

hersteld als trage weg verbinding voor wandelaars, fietsers, ruiters en landbouwverkeer, 

rekening houdend met een streven naar een oplossing voor de huiskavels die hier geprangd 

liggen tussen de Hoezenbroek en dan afgesneden worden door de trambedding. 

• Kesterheide wordt verder ontwikkeld met veel aandacht voor natuur, zachte recreatie, 

landschapsbeleving en (pre-)historisch erfgoed en met de mogelijkheid voor agrarisch 

natuurbeheer, naargelang het gewenste type natuur. 

• Wandelbrug over de Ninoofsesteenweg verbindt Lombergveld met Kesterheide maakt een 

veilige oversteek mogelijk waardoor Lombergveld en Kesterheide recreatief verbonden worden. 

• Ecotunnel met wandelverbinding onder de Ninoofsesteenweg langs de Hoezenbroekbeek. 

• Op de top van de Kesterheide wordt een uitkijkpunt opgericht van waarop een uitzicht over het 

Pajottenland tot Brussel mogelijk is. 

• Maatregelen worden genomen om de Romeinse archeologische site op Lombergveld fysiek te 

bewaren voor de toekomst en de site een educatieve duiding te geven, waarbij gezocht wordt 

naar mogelijkheiden of vormen van agrarisch medegebruik. 

• Valleigebied van de Hoezenbroekbeek wordt uitgebouwd in een natuurlijk netwerk waartoe ook 

de Zuunbeek en zijlopen behoren (deelgebied 7) Er wordt tevens een natuurlijke verbinding 

gelegd met het gebied Kesterheide. 

• Aanleg van nieuwe wandelwegen, dewelke in de plaats komen van vroegere tracés dwars over 

de akkers, die nu meestal niet meer toegankelijk zijn. Zo komt er een nieuwe wandelverbinding 

langs de Bruggeplasbeek. 

• De nieuwe wandelwegen zullen, waar nodig, ook dienen als ontsluitingswegen naar de 

eigendommen in de valleien en vervangen alzo de huidige erfdienstbaarheden over de akkers 

van aangelanden. 

• Maatregelen worden genomen om een steentijdsite op de oostflank van de Kesterheide fysiek 

te bewaren voor de toekomst door inkapseling in natuurlijk grasland en/of 

hoogstamboomgaard. 

1.4.2.5 Deelgebied 5 + 6 Paepenmeersebeek – Lingeren – Kasteelveld – Steenhoutbos – Oetingen 

• Ten zuiden van de Ninoofsesteenweg wordt een gecontroleerd bufferbekken en 

waterbufferings- en infiltratiegebied aangelegd om bij hevige regenval de bedding van de 
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Paepemeersebeek te laten functioneren als bufferbekken, om alzo stroomafwaarts 

overstromingen van woongebied en landbouwgronden te voorkomen. 

• Naast dit bufferbekken wordt een nieuwe wandelverbinding gecreëerd. 

• Het stuk van de trambedding dat nu niet toegankelijk is, wordt opengesteld voor wandelaars, 

fietsers, ruiters en landbouwverkeer (café Simon Ninoofsesteenweg tot Heerbaan) 

• Lingerenkapel wordt gerestaureerd alsook het historische wandelpad van gehucht Lingeren naar 

Oude Plaats (door de Moncebeekvallei) 

• De Hoevebeek wordt geaccentueerd als groen lint in het landschap waarbij akkerpercelen 

verder van de beek worden geplaatst om inspoeling in beekwater en erosieproblematiek te 

beperken. 

• Op het akkerplateau worden de akkers gegroepeerd en de percelen anders ingetekend om de 

landbouwrendabiliteit te vergroten. 

• Kapelletje Viergatenstraat wordt gerestaureerd en ingericht als picknickplaats. De akkerlanden 

er rond worden verruild en ingericht om het de landbouwers gemakkelijker te maken. 

• In de vallei van de Bontebeek en de Waterblokbeek staat natuurontwikkeling voorop en wordt 

er ten noorden van de Langestraat (stroomopwaarts) een gecontroleerd bufferbekken en 

waterbufferings- en infiltratiegebied aangelegd 

1.4.2.6 Deelgebied 7 + 8 Kester 

• In het akkergebied boven Kester (Kwadebeek) worden de akkers herschikt en komen er betere 

landbouwwegen; 

• Er komt een veilige fietsverbinding, tussen de velden, van Kester naar Leerbeek. 

• Aan Hof Ter Molleken wordt ter hoogte  van de Molenbeek een gecontroleerd bufferbekken 

aangelegd  om overstromingen stroomafwaarts tegen te gaan. Dit bufferbekken zal een 

natuurinrichting krijgen met poelen en een meanderende beek. Aan de rand van het 

bufferbekken komt een nieuw wandelpad. 

• landbouwpercelen worden herverkaveld in functie van de landbouw. 

• Een historische wandelweg tussen de Patattestraat (aan de Zuunbeek) en de Bruneaustraat 

wordt opnieuw toegankelijk gemaakt; 

• Tussen de Morrestraat en de Patattestraat komt een veilige fietsverbinding evenwijdig aan de 

Rasbeek, die tevens dienst doet als verbeterde landbouwweg. 

• Maatregelen worden genomen om de belangrijke Romeinse archeologische site (vicus Kester) 

fysiek te bewaren voor de toekomst (erosiemaatregelen) en de site een educatieve duiding te 

geven. 

1.4.2.7 Deelgebied 9: centrum Leerbeek 

• Rietveld herinrichten als gecontroleerd bufferbekken waar beek door kan meanderen. 

• Beek stroomopwaarts terug openleggen in groenstrook van gemiddeld 40 m breed. 

1.5 Alternatieven 

Er kunnen op verschillende niveaus alternatieven beschouwd worden. Hierbij kan een onderscheid 

gemaakt worden tussen locatiealternatieven en uitvoeringsalternatieven. 

Bij het opstellen van het ruilverkavelingsplan voor de ruilverkaveling Gooik werden geen 

verschillende globale planalternatieven tegenover elkaar afgewogen, maar de verschillende 

maatregelen werden tijdens het planvormingsproces of tijdens de adviesprocedure ervan in 

beschouwing genomen en eventueel gewijzigd. Het uiteindelijke plan is bijgevolg tot stand gekomen 
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via de methode van ‘evaluerend ontwerpen’. Het is belangrijk te vermelden dat er bij de 

maatregelen die vermeld staan op het beschouwde ruilverkavelingsplan reeds ‘compromissen’ 

werden gesloten tussen de verschillende sectoren (landbouw, natuur, erfgoed, mobiliteit,…). 

1.5.1 Voornaamste behandelde alternatieven 

Er is overleg gepleegd met verschillende partners om tot een definitief planontwerp te komen. De 

partners zijn de gemeente Gooik, verschillende adviesraden (landbouwraad, milieuraad, 

wandelwegenraad, cultuurraad), Provincie Vlaams-Brabant (dienst water, mobiliteit, landbouw), 

Boerenbond, Vlaams Agrarisch Centrum, Algemeen Boerensyndicaat, Natuurpunt, vzw Trage Wegen 

en het Regionaal Landschap. De opmerkingen en suggesties van de partners werden in overweging 

genomen. 

Vervolgens werd het concept van het ontwerp-ruilverkavelingsplan op een vijftal avonden 

voorgesteld aan het brede publiek en werd een informele informatie- en inspraakronde gehouden. 

O.b.v. de binnengekomen reacties alsook verschillende plaatsbezoeken werd het ontwerp-

ruilverkavelingsplan verder verfijnd. 

1.5.1.1 Blokgrens 

De oppervlakte van de kadastrale afdelingen en secties waar het onderzoek van het nut bij 

ministerieel besluit werd ingesteld bedraagt 3.967 ha.  

Om tot een werkbaar gebied te komen, werd de ruilverkaveling beperkt tot de gemeente Gooik. Het 

deel van de gemeente (Leerbeek) dat reeds in de ruilverkaveling Elingen aan bod kwam, werd niet 

meer meegenomen, met uitzondering van een aantal percelen rond het ‘rietveld’ omdat daar een 

nieuwe maatregel voorzien is (omvorming rietveld tot natuurlijk doorstroommoeras). Verder is het 

gebied op basis van de volgende gegevens verkleind tot het voorliggende ruilverkavelingsgebied: 

• het militair domein werd uitgesloten; 

• het parkgebied (Kasteel Saffelberg) werd uitgesloten; 

• woongebied werd in regel uitgesloten, alsook woonuitbreidingsgebied, tenzij waar 

maatregelen voorzien zijn (zoals b.v. heropenen trage weg) 

• zonevreemde bewoning en bijhorende tuinen zijn in regel uitgesloten, op uitzondering van:  

o landbouwzetels; 

o locaties waar de vorm van de tuin kan verbeterd worden (meestal zowel in het 

voordeel van de bewoners zelf, als in het voordeel van de landbouwgronden 

erachter); 

o wanneer de percelen grenzen aan of overlappen met een voorziene maatregel (b.v. 

aanpassing tracé trage weg, ontsluitingsweg landbouw… )  

• habitatrichtlijngebieden aan Neigembos en aan Kesterheide-Lombergveld zijn mee 

opgenomen, om op die manier, waar mogelijk, mee te werken aan de realisatie van de 

doelstellingen (b.v. door uitruil landbouwers); 

• RUP ambachtszone Kester (aan Ninoofsesteenweg rond valleitje Bosbeek) is mee 

opgenomen omdat de ruilverkaveling er een maatregel voorziet (nl. de ingroening en 

hermeandering van de Bosbeek); 

• RUP recreatiezone koornmolen is wel opgenomen als maatregel ‘bevorderen recreatie’, 

maar wordt ontwikkeld door de gemeente.  

Zo werd het initiële onderzoeksgebied verkleind tot een ruilverkavelingsgebied met een oppervlakte 

van 3.218 ha. 
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1.5.1.2 Mens 

Landbouw 

Voor de bepaling van de blokgrens en dus de opgenomen landbouwpercelen wordt verwezen naar 

bovenstaande paragraaf. Van alle landbouwpercelen opgenomen binnen de ruilverkaveling zijn er 

een aantal minder uitruilbaar. Deze percelen zijn dan toch opgenomen omwille van de 

huiskavel(vorm) of omdat hier dan andere thema’s van belang zijn, zoals b.v. aanpassing van het 

tracé van een trage weg, buffering van een waterloop, versterking van het landschap, ;…. 

Het alternatief om een open landbouwgebied (vnl. akker) volledig aan te duiden als ‘vrij te 

herverkavelen’, werd vaak vervangen door een alternatief met bufferstroken, kleine 

landschapselementen of te behouden ecologisch waardevolle graslanden, … omwille van 

erosierisico’s, landschappelijk-historische redenen of intrinsieke ecologische waarden gerelateerd 

aan de locatie, waardoor de kavels niet altijd landbouweconomisch optimaal ingetekend kunnen 

worden, maar waar dus een compromis gezocht wordt met andere waarden.  

Ontsluiting en recreatie 

Vele wegen op het plan hebben nog een variabele positie en lengte, afhankelijk van de 

herverkaveling. Deze wegen zijn met een dubbele zwarte pijl aangeduid op het plan. Het alternatief 

om de landbouwwegen consequent aan te duiden als betonweg, werd vaak vervangen door een 

alternatief met een ander type van verharding (vb. 2-sporenbeton) omwille van de 

(rand)voorwaarden uit andere sectoren. Twee-sporenwegen vormen algemeen een compromis 

tussen de eisen met betrekking tot de exploitatie van een terrein en de eisen betreffende milieu en 

ecologie. De ecologische voordelen ten opzichte van volledige betonwegen kunnen algemeen als 

volgt worden samengevat: 

• verhard rijoppervlak met 25 % gereduceerd; 

• minder verstoring van de watercyclus; 

• kleiner barrière-effect voor de fauna; 

• bescherming van kwetsbare gebieden, door ontradend effect: de begroeiing op de 

middenstrook vormt een obstakel voor ongewenst verkeer. 

De keuze van de verharding van de verschillende wegen werd voor de ruilverkaveling van Gooik 

bepaald i.f.v. de landschappelijke inpassing en het risico op sluipverkeer. Er werd ook rekening 

gehouden met de behoeften of vereisten en de intensiteit van het verkeer dat van landbouwwegen 

gebruik zal maken2. Het gebruik van beton of tweesporenbeton is beperkt tot de zones waarbij dit 

voor de landbouw noodzakelijk is.  

Twee-sporenwegen worden aangelegd op een steenslagfundering. Deze fundering beslaat de 

volledige breedte van de weg. Idealiter zijn de rijsporen minstens 100 cm breed, teneinde de 

verharding te beschermen tegen de randeffecten veroorzaakt door landbouw voertuigen. Wat 

overblijft van de totale breedte van de weg wordt ingenomen door de middenstrook. De specifieke 

afmetingen van de tweesporenwegen in het plangebied van Gooik zijn momenteel nog niet gekend. 

Voor de MER-beoordeling wordt er vanuitgegaan dat bij een totale breedte van 3m, de verharde 

delen tussen de 1m en 1,2m breed zijn en de onverharde middenstrook bijgevolg kan variëren 

tussen 60cm en 1m. 

Ter hoogte van kruispunten, aan bochten met een kleine straal en aan de toegangen tot de percelen 

wordt de verharding over de volledige breedte van de weg aangelegd dit om te vermijden dat de 

wielen van de landbouwmachines sporen veroorzaken in de middenstrook.  

                                                                 
2 Zwaar en frequent landbouw (akker) verkeer vereist een stabielere wegverharding dan een gebied waar 

hoofdzakelijk weiden zijn gelegen en waar gemiddeld maar ca. 2x per jaar dieren moeten gebracht en gehaald 

worden. 
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Voor de trage wegen diende op verschillende locaties de keuze gemaakt te worden tussen het 

historisch tracé (dat vaak dwars door de velden loopt) en een verlegd tracé. De opzet hierbij was 

steeds om de landbouwers meer rechtszekerheid te geven wat betreft dit aspect en tegelijk Gooik 

aantrekkelijker te maken voor de locale recreant. Een aantal historische trage wegen worden dan 

ook hersteld op een identiek tracé, terwijl andere worden verlegd om als harde grens te kunnen 

dienen. Verder wordt ook het tracé van de oude trambedding ingericht als trage weg.  

1.5.1.3 Natuur 

Natuurpercelen zijn in Gooik sterk verweven met landbouw (ze zijn ook bijna allemaal 

landbouwgebied volgens het gewestplan) en zijn dan ook maximaal opgenomen in de 

ruilverkaveling. Het gaat enerzijds om een aantal grote natuurkernen, anderzijds om valleitjes en 

percelen die een verbindende functie hebben. 

Er is een belangrijk onderscheid tussen de ‘valleipercelen’, waar het behoud en versterken van het 

kleinschalige valleilandschap voorop staat en geen grootschalige kavelinrichtingswerken gepland 

zijn, en anderzijds het ‘klassieke ‘ herkavelbare gebied daarbuiten. 

T.h.v. van Neigembos gebeurde een afweging tussen bosuitbreiding en het behoud van weides in het 

landbouwareaal. Er wordt hier geopteerd voor een beperkte bosuitbreiding en de aanleg van een 

boszoom teneinde zo veel mogelijk landbouwbedrijfsareaal weiland in functie van één grote 

huiskavel te behouden. Het behoud van de totale oppervlakte huiskavel (al dan niet verschoven) is 

hiervoor een randvoorwaarde. Daarnaast is er ook de landschappelijke waarde van de weilanden op 

de helling (‘klein Zwitserland’). Tevens is er voorzien in een herstel van de hoogstamboomgaard en 

herstel van de vallei van de Prindaelbeek.  

1.5.1.4 Bodem en water 

Het ruilverkavelingsplan zet in op het vergroten van buffer- en infiltratiemogelijkheden voor 

afstromend hemelwater teneinde stroomafwaarts overstromingen te vermijden en het 

grondwaterpeil te verhogen. Dit kadert in de relevante deelbekkenbeheerplannen. Een aantal van de 

natuurlijke overstromingszones in het plan zijn ruimer genomen dan strikt noodzakelijk als 

overstromingsgebied. Dit gebeurde o.a. omwille van de natuurlijke begrenzing van de vallei, 

aanwezigheid belangrijke natuurwaarden, …. Afhankelijk van de doelstelling en onder bepaalde 

voorwaarden is agrarisch medegebruik in een aantal of delen van deze overstromingsgebieden 

mogelijk.Dit agrarisch medegebruik dient dan vooral gezien te worden als beheer van deze gebieden. 

Veelal zullen de gecontroleerde bufferbekkens en waterbufferings- en infiltratiegebieden een 

ecologische functie krijgen waarbij recreatief medegebruik mogelijk zal zijn. 

Het ruilverkavelingsplan voorziet in verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen. Deze maatregelen 

werden gebaseerd op het erosiebestrijdingsplan van de gemeente Gooik, maar verder verfijnd en 

aangepast aan de situatie op het terrein in samenspraak met de erosiecoördinator van Vlaams-

Brabant en afgetoetst aan de potentiële bodemerosiekaart voor landbouw percelen (ALV)  Hier en 

daar kan er in functie van de toekomstige gebruiksblokken een latere aanpassing nodig zijn op maat, 

of om de maatregel te garanderen, of omdat een huidige akker bv. onder blijvend grasland komt te 

liggen.  

Werken aan waterlopen en erosiebestrijdingsmaatregelen worden tevens ingezet voor andere 

doeleinden. Ze worden b.v. ingericht voor akkervogels of worden ingericht i.f.v. 

landschappelijke/ecologische verbinding. Erosiebestrijdingsmaatregelen worden ook toegepast om 

archeologische sites tegen erosie te beschermen. 

1.5.1.5 Landschap en erfgoed 

Het ruilverkavelingsplan moet zo opgevat worden dat landschapselementen in het landbouwgebied 

(hagen, houtkanten, bomenrijen, solitaire bomen, poelen, … ), taluds, … maximaal behouden blijven, 

tenzij anders bepaald. In de zones voor herverkaveling (aangeduid door rode pijlen ‘akkerbouw’ op 

het ruilverkavelingsplan in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) en waar huiskavels worden 

vergroot is het niet uitgesloten dat een aantal kleine landschapselementen op termijn verdwijnen als 

gevolg van de autonome evolutie in die zone geïnduceerd door de herverkaveling. Gezien de 

precieze herverkaveling nog niet gekend is, kan dit echter nog niet aangegeven worden op het 
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ruilverkavelingsplan en zal er voor de effectenbeoordeling worden uitgegaan van een worst-case 

(t.t.z. alle aanwezige landschapselementen aanwezig binnen deze zones kunnen verdwijnen). 

Uit het archeologisch vooronderzoek blijkt dat er een aantal belangrijke archeologische sites gelegen 

zijn binnen het ruilverkavelingsgebied (Lombergveld, Kester, site Rozenbroek gelegen tussen de 

Bergenbroekstraat en Rozenbroekstraat). Deze sites zijn momenteel meestal als akker in gebruik en 

worden daardoor bedreigd door ploegen en erosie. De ruilverkaveling voorziet dan ook deze sites te 

behouden en beter te beschermen. I.f.v. recreatie is het aangewezen om deze sites ook te 

visualiseren en meer aantrekkelijk te maken voor een breed publiek. Hiervoor bestaat nog geen 

concreet uitvoeringsplan en dus geen concrete maatregelen. Dit zal worden uitgeklaard in verder 

studiewerk. In dit plan-MER wordt voor de effectenbeoordeling dan ook voornamelijk uitgegaan van 

de doelstelling van de ruilverkaveling voor deze sites, nl. beschermen door aanpassing van het 

bodemgebruik en inzetten i.f.v. recreatie. 

1.5.2 Mogelijke inrichtingsvarianten 

In het MER werden de verschillende plansuggestiets of planwijzigingen uit de inspraakreacties 

beoordeeld. Deze kunnen namelijk in principe beschouwd worden als mogelijke inrichtingsvarianten 

of –alternatieven. Echter, een aantal van de voorgestelde plansuggestieqs betreffen 

bezwaarschriften en geen alternatieven of ze voldoen niet aan de vooropgestelde 

plandoelstellingen.  

In het MER worden tenslotte volgende alternatieven onderzocht: 

o Alternatief 1: verplaatsing onverharde wandelweg Eeckelstraat 

Het alternatief bestaat er in dat de onverharde weg ter hoogte van de rode stippellijn op 

onderstaande figuur te verleggen naar de andere kant van het perceel bouwgrond, met name ter 

hoogte van de rode lijn. Het verleggen van de onverharde weg voldoet nog steeds aan de 

plandoelstellingen, met name het voorzien van een onverharde wandelweg tussen bestaande 

wegen. 

 

Figuur 1-2: situering van alternatief 1 binnen het ruilverkavelingsplan 
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o Alternatief 2: doortrekken van de erosiebestrijdingsmaatregel tot aan de hoeve 

Het alternatief bestaat er in de voorziene maatregelen met een erosiewerend effect door te trekken 

tot aan de hoeve. Gezien het perceel inderdaad ook afhelt naar de zuidoostelijke hoek, is het 

aanleggen van een erosiebestrijdingsmaatregel op deze plaats te verantwoorden en in 

overeenstemming met de plandoelstellingen. 

 

Figuur 1-3: situering van alternatief 2 binnen het ruilverkavelingsplan 

Bij de bespreking van mogelijke effecten vindt in het MER een toetsing plaats ten opzichte van het 

nulalternatief. Hierin wordt het scenario geschetst van de ontwikkeling van het gebied bij het 

uitblijven van het planningsinitiatief. Dit komt neer op het verder invullen binnen de 

bestemmingsvoorschriften en komt quasi overeen met de autonome evolutie van de 

referentiesituatie (de toestand van het gebied zoals die zou ontstaan zonder gestuurde beïnvloeding 

van buitenaf). 

1.6 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden, 

ontwikkelingsscenario’s 

1.6.1 Bijzondere plannen van aanleg en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 

In het MER wordt een toelichting gegeven van de relevante juridische en beleidsmatige 

randvoorwaarden waaraan het plan onderhevig is. Het betreft hier regelgeving, beleidsplannen en 

dergelijke met betrekking op ruimtelijke ordening en de verschillende milieu-aspecten waarmee 

dient rekening gehouden te worden bij dit plan en de bespreking ervan in het MER.  

Tevens wordt er bij de bespreking van de mogelijke effecten in het MER ook rekening gehouden met 

de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied, door de behandeling 

van zogenaamde ontwikkelingsscenario’s. Met de te voorziene ontwikkelingen werd over het 

algemeen reeds rekening gehouden in het plan zelf. Het betreft onder meer de ruimtelijke 

structuurplannen. Specifiek wordt ook rekening gehouden met volgende plannen: 

• BPA zonevreemde bedrijven 
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De BPA’s voor de zonevreemde bedrijven De Coster en Van Snick zijn reeds gerealiseerd op terrein, 

waardoor ze deel uitmaken van de referentiesituatie en dus niet meer relevant zijn voor de 

gestuurde ontwikkeling.  

• BPA zonevreemde sport en recreatie Gooik 

Dit BPA werd opgenomen binnen het RUP Koornmolen. 

• RUP RWZI Gooik-Letterbeek 

Dit RUP voorziet de aanduiding van een zone voor de realisatie van een RWZI. Door dit RUP worden 

gronden ter hoogte van de Letterbeekstraat, die momenteel in landbouwgebruik zijn aangeduid als 

gebied voor openbaar nut ten behoeve van waterzuivering, met een bufferzone van 12 m errond en 

een beperkte zone als gebied voor wegenis. De ruilverkaveling hypothekeert deze invulling niet. Ten 

noorden van dit RUP voorziet de RVK een fietsverbinding. 

• RUP Omgeving Eyckenborgh  

Dit RUP ligt grontendeels buiten het plangebied van de ruilverkaveling. Een beperkt deel van het 

ruilverkavelingsplan overlapt met art. 6 (zone voor jeugdwerking) en art. 9 (parkzone met recreatief 

medegebruik). De ruilverkaveling voorziet binnen art. 9 van dit RUP de aanleg van een knuppelpad, 

wat de uitvoering van het RUP niet hypothekeert. 

• RUP Kaesemans Metaalbouw Gooik 

Dit RUP voorziet de aanduiding van een zone voor bedrijvigheid langs de Paddenbroekstraat met een 

zone voor groenbuffer errond en een beperkte tuinzone. De ruilverkaveling hypothekeert deze 

invulling niet. Ten zuidoosten van dit RUP voorziet de RVK de aanleg van een strooksgewijze 

aanplant van hakhout of haagstructuur, waardoor het bedrijf nog meer gebufferd zal zijn. 

• RUP Kasteel-hoeve van Oplombeek  

Dit RUP voorziet de aanduiding van een gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde 

(erfgoedlandschap). De ruilverkaveling voorziet binnen dit RUP de aanleg van een boomgaard, de 

inrichting van een poel / vijver en het behoud / herstel van een erfgoedrelict. Deze maatregelen zijn 

niet in strijd met het RUP. 

• RUP De Koornmolen 

Dit RUP voorziet de aanduiding van een zone voor sport en recreatie ter hoogte van Strijland. In deze 

zone wordt binnen het ruilverkavelingsplan de herlocalisatie van een aantal voetbalvelden voorzien. 

De ruilverkaveling geeft dus mee invulling aan dit RUP. Voor de reeds aanwezige recreatie binnen dit 

gebied worden geen maatregelen voorzien.  

• RUP Kasteel van Saffelberg 

Dit RUP voorziet de aanduiding van een gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde 

(erfgoedlandschap), met als overdruk een zone voor parkeren en een verbinding voor zacht verkeer. 

Het RUP is grotendeels gelegen binnen de uitgesloten zone van de ruilverkaveling. Het 

ruilverkavelingsplan voorziet wel het behoud van een bestaande onverharde wandelweg ter hoogte 

van de overdruk voor zacht verkeer, waardoor de ruilverkaveling in feite deels mee invulling geeft 

aan het RUP.  

• RUP De Cam 

Dit RUP voorziet de aanduiding van een zone voor de aanleg van een parking met landschappelijke 

inpassing achter bestaande gebouwen langs de Dorpstraat en een zone voor gebouwen en 

toegangen. De ruilverkaveling hypothekeert deze invulling niet. Ten oosten van dit RUP voorziet de 

RVK een wandelverbinding. 

• PRUP "Tuincentrum De Wolf"  

Dit RUP voorziet de aanduiding van een zone voor kleinhandel, een zone voor interne circulatie, een 

zone voor agrarisch gebruik en een zone voor groenbuffer. De ruilverkaveling hypothekeert deze 
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invulling niet. Ten zuiden van dit RUP voorziet de RVK de afschaffing van een juridisch tracé van een 

trage weg die momenteel ook niet zichtbaar is op het terrein. 

• PRUP "Hof Ter Molleken" 

Dit RUP voorziet de aanduiding van een zone voor voor paardensportactiviteiten in open lucht, zone 

voor gebouwen en zone voor agrarisch gebruik ten zuiden van de Ter Mollekenstraat en een zone 

voor private parkeerplaatsen, een zone voor agrarisch gebruik en een zone voor natuurontwikkeling 

ten noorden van de Ter Mollekensstraat. In het zuidelijk deelplangebied wordt in de ruilverkaveling 

een zone voor versterken van natuurwaarden bos of boszoom voorzien, binnen de zones voor 

paardensportactiviteiten in open lucht en de zone voor agrarisch gebruik. Het betreft het versterken 

van een bestaande houtkant welke als groenbuffer voor de hal van de manege kan dienen. 

 

1.6.2 Masterplan Kesterheide 

Het masterplan Kesterheide -Lombergveld is bedoeld om “basisafspraken” voor het bestemmen en 

inrichten van het gebied globaal en evenwichtig vast te leggen.. Intussen is beslist dat de 

motocrossactiviteit zal verdwijenen uit de Kesterheide en voortaan zal plaats vinden op nabij 

gelegen landbouwgronden. Hierdoor zijn een aantal van onderstaande scenario’s achterhaald. 

Voor het hele gebied van de Kesterheide werd een ontwerpmasterplan opgesteld. Een eerste 

screening met de verschillende betrokken partijen op lokaal en bovenlokaal niveau geeft aan dat 

voor het grootste deel van het terrein de meningen niet zo ver uit elkaar liggen dat een oplossing 

compromis onmogelijk zou zijn. Voor de zone van de Kesterheide zelf liggen de visies verder uit 

elkaar. Belangrijkste knelpunt is de graad van recreatief (mede)gebruik van de terreinen en de relatie 

en impact ervan met de beoogde natuurontwikkeling. Voor deze zone wordt daarom gewerkt met 

verschillende potentiële ontwikkelingsscenario’s. Deze geven gradaties aan van natuurontwikkeling 

versus recreatief (mede)gebruik. Er werden 4 scenario’s opgemaakt : 

1 - natuurlandschap 

2 - natuurlijk landschapspark 

3 - landschapspark met recreatief gebruik 

4 - recreatief landschap met natuurontwikkeling 

o Het natuurlandschap 

In dit scenario wordt het gebied als natuurgebied ingericht. Hierbij kan sterk ingezet worden op het 

ontwikkelen van een heischraal landschap in de kom van de Kesterheide, met een gedeeltelijke kap 

van een deel van de aanwezige bomen en het verarmen van de ondergrond door maaien en 

eventueel plaggen. Deze optie laat toe om samen met enkele gebieden aanpalend aan het terrein 

een gebied van 15ha om te vormen tot heischraal grasland of een wastinelandschap (een mix van 

bos en heide). De randen van de kom worden als hellingbos versterkt en waar mogelijk met 

onderbegroeiing versterkt. 

Op het hoogste punt van de Kesterheide, ter hoogte van de Ijzerenman en de waterwinning wordt 

het heischraal landschap verder ontwikkeld. Door afbraak van het bestaande gebouw op de top 

wordt een grotere visuele en ecologische eenheid in dit landschap bekomen. De Ijzerenman fungeert 

als uitkijkpunt over de regio. 

Deze optie betekent anderzijds wel dat het terrein slechts op een aantal plaatsen door wandelaars 

doorkruist kan worden en dat delen in functie van de natuurontwikkeling afgesloten worden. Aan de 

rand van de site kan een mountainbikeroute uitgebouwd worden door het bestaande bos. 

Motorcross, cyclocross of trialruns kunnen niet meer georganiseerd worden. 

o Het natuurlijk landschapspark 

In dit scenario blijft de natuurontwikkeling de hoofdmoot uitmaken. Er wordt echter meer ingezet op 

de ontwikkeling van bos en schraal grasland (met eventueel op enkele plekken heide). Het hellingbos 
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aan de rand van de kom wordt versterkt, en uitgebreid. Ook het zevenbronnenbos wordt uitgebreid 

in de vallei van de Hoezebroekbeek. In de lage kom wordt het huidige open karakter verkleind door 

het aanplanten van structurele houtkanten en boszoomen waardoor de impressie van een ruime 

open plek in het bos wordt gecreëerd. 

Op het hoogste punt van de Kesterheide wordt ingezet op de ontwikkeling van heide + schraal 

grasland. Om de visuele eenheid te versterken wordt het bestaande ronde gebouw van de 

voormalige zendmast afgebroken. De bestaande mast voor telecommunicatie wordt voorzien van 

een uitkijkplatform en aansluitend een kleine picknickplek. 

Een deel van het hellingbos en de schrale graslanden in de vallei zijn toegankelijk voor spelende 

kinderen. Het overige deel wordt maximaal beheerd in functie van natuurontwikkeling, maar blijft 

toegankelijk voor wandelaars en mountainbikers, die op een haast natuurlijke manier een aantal 

paden in het gebied uitslijten. Motorcross of andere evenementen zijn uitgesloten.  

o landschapspark met recreatief gebruik 

In dit scenario wordt het bestaande bos versterkt en worden open plekken in het bos enerzijds op 

een zo natuurlijk mogelijk manier beheerd, maar komen een aantal plekken in en rond het bos in 

aanmerking voor actievere recreatie. Zo is er naast het speelbos en een speelweide (met houten 

constructies als informele speeltoestellen) ook ruimte voor een picknickplek, een mountainbike 

downhill parcours en een deathride vanaf een nieuw te bouwen uitkijktoren op de plek van de oude 

zendmast. 

Op het hoogste punt van de Kesterheide wordt ingezet op de ontwikkeling van heide en schraal 

grasland. De bestaande constructies worden behouden en uitgebouwd voor uitkijktoren, met 

eventueel de mogelijkheid om in de oude gebouwen tijdelijke (kunst)tentoonstellingen te 

organiseren. Het is niet de bedoeling om hier een grote dynamiek naar toe te trekken, door er 

bijvoorbeeld een bezoekerscentrum van te maken. 

Eén keer per jaar is een iets groter sportief evenement, zoals een cyclocross of een trialrun mogelijk, 

op voorwaarde dat deze georganiseerd wordt buiten het broedseizoen (dus vanaf half juni tot half 

september) en beperkt blijft tot bestaande paden en open ruimtes. De natuurlijke structuur blijft 

primeren op de recreatieve functie. 

o recreatief landschap met natuurontwikkeling 

In dit scenario wordt vertrokken van het bestaande motorcrosscircuit. Het circuit wordt beter in de 

natuurlijke omgeving ingepast door een aantal scherpe en steile bochten in het hellingbos te 

verzachten, en de kale plekken in het terrein terug met hoogstammen te beplanten. Hierdoor 

ontstaat een stevigere bosstructuur met enkele grotere open plekken, die onderling verbonden zijn 

door bredere paden waar elk jaar pioniersvegetatie op groeit. De ruimte onder de bomen langsheen 

het circuit in de kom blijven vrij van ondergroei, zodat tijdens evenementen het publiek daar kan 

verzamelen en een open zicht op het evenement bewaard blijft. 

Op het hoogste punt van de Kesterheide wordt ingezet op de ontwikkeling van heide en schraal 

grasland. De bestaande constructies worden behouden en uitgebouwd met een uitkijktoren en een 

deathride en een aantal kleinschalige voorzieningen voor de recreant (fietsenstalling, picknickplek, 

parking gehandicapten, … ) Eén keer per jaar kan gedurende een (halve) dag de motorcross 

doorgaan. Daarbij wordt het publiek niet meer op de hellingen toegelaten (enkel in de kom) en 

worden paddocks, secretariaat, onthaal, parkings, … zoveel mogelijk uit het gebied gehaald en op de 

aanpalende terreinen geplaatst. Voor het grote publiek wordt de inkom voorzien langsheen de 

Ninoofsesteenweg (de nieuwe fiets- en voetgangersbrug vormt de perfecte toegangspoort), 

deelnemers en organisatie krijgen nog toegang tot het terrein aan de achterzijde waarbij parkings en 

paddocks buiten de IHD zone worden geplaatst op de terreinen aansluitend bij de SATCOM. 

1.6.3 Fietspadenproject langsheen de N272 Langestraat te Gooik / Herne / Galmaarden 

Het project betreft de aanleg van een fietspad langs de N272. Het fietspad zal aangelegd worden 

tussen de N285 (steenweg tussen Asse en Edingen) en de dorpskern van Tollembeek. Dit op het 
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grondgebied van Gooik, Herne en Galmaarden. De totale lengte van het tracé bedraagt ongeveer 8,4 

kilometer.Daarnaast omvat de opdracht eveneens een aantal rioleringswerken. 

De voornaamste aanleiding is het huidige gebrek aan fietsvoorzieningen langs het tracé. Over bijna 

de hele afstand van het tracé rijden fietsers gemengd met het autoverkeer. Bovendien is na de 

opmaak van de startnota beslist om de N272 op te nemen in het Bovenlokaal Functioneel 

Fietsroutenetwerk. Dit betekent dat hoogwaardige fietspaden aan de orde zijn. Het aanleggen van 

fietsvoorzieningen op de N272 moet in de eerste plaats de veiligheid voor de fietser op dit tracé 

verhogen. Tegelijk  zullen de fietsvoorzieningen het comfort van de fietser verhogen. Door het 

samenspel van deze twee factoren wordt het gebruik van de fiets als aantrekkelijk vervoermiddel 

voor middellange afstanden gepromoot en wordt op netwerkniveau een verhoging van het aandeel 

van het fietsverkeer in de multimodale verkeersstromen beoogd. 

Naast de veiligheid voor de fietser is de veiligheid voor de autobestuurder een belangrijk issue voor 

de Langestraat. Dit werd niet behandeld in de startnota. Na een eerste analyse van de 

verkeersongevallen blijkt dat er heel wat ongevallen gebeuren bij het inhalen of verlies van controle 

over het stuur. Een belangrijke rol speelt de ruimte waar de N272 passeert : open perspectieven met 

weinig bebouwing en lange rechtstanden maken dat er vaak te snel gereden wordt. Er is een reëel 

risico om in de langsgrachten te belanden, of erger nog, op een duiker of beschoeide gracht te 

botsen. Veel ongevallen doen zich voor in de bochten van de Vollezelestraat. 

Het project heeft volgende doelstellingen 

o Verbeteren fietsinfrastructuur: verhogen comfort en veiligheid voor de fietser Een 

vergevingsgezind wegbeeld ontwikkelingen dat overeenstemt met het gewenste 

snelheidsregime. 

o Verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de doortochten Brugge, Spieringen, 

Repingestraat en de plaats van Tollembeek 

o Versterken van de potentiële fietsverbinding tussen Galmaarden en de verschillende 

gemeentes (Ninove-Edingen, Asse-Edingen, Ninove-Halle) en de uitbouw van de N272 als 

lokale weg type I. De startnota sprak nog over een secundaire weg type III. Gezien de N272 

een verbinding is tussen hoofddorpen, is dit niet aan de orde. 

o Aanleggen RWA + DWA langs de Langestraat, Goteringenstraat en Hollandstraat 

o Aanleggen van RWA + DWA ter hoogte van Spieringenberg 

In het project is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met nieuwe landbouwwegen en 

voetwegen die voorzien worden in de ruilverkaveling en aansluiten op de Langestraat. 

Het ruilverkavelingsplan voorziet verder een ecoduct (faunapassage) voor de inbuizing van de 

Zuunbeek onder het kruispunt N272 x N285. De voorkeur gaat uit naar de combinatie van een zachte 

bodem voor de waterloop en droge faunapassages. In het fietspadenproject zal onderzocht worden 

of er bomen kunnen ingepland worden op het kruispunt om de dieren naar het ecoduct te leiden. 

1.6.4 Beschermingsprocedure “Vicus Kester” 

Gezien de belangrijke archeolgische waarden ter hoogte van de gekende site te Kester, werd een 

beschermingsprocedure opgestart. Op 25 mei 2016 ondertekende de minister de voorlopige 

bescherming  als archeologische site van de Romeinse vicus te Kester waardoor de site op de lijst van 

voorlopige beschermingen komt, waarna een openbaar onderzoek volgt waarmee het definitief kan 

beschermd worden. 
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2 Beschrijving van de referentiesituatie, milieueffecten en 

maatregelen  

2.1 Bodem 

2.1.1 Referentiesituatie 

Het landschap in Gooik is heel heuvelachtig en wordt doorsneden door tal van grotere en kleinere 

waterlopen. Het gebied is sterk geaccidenteerd met tal van steile hellingen. Hoogste punten komen 

overeen met de bosgebieden Neigembos, Kesterheide en Steenhoutbos. Deze hoogste punten zijn 

getuigeheuvels die de onderlinge geologie weerspiegelen. De belangrijkste depressies worden 

gevormd door de valleien van de Molenbeek, Waterblokbeek, Zuunbeek en Hunselblokbeek. 

Lokaal wordt het reliëf gekenmerkt door de aanwezigheid van taluds. De taluds met hoogteverschil 

van meer dan 0,5 m werden geïnventariseerd i.k.v. de thematische studie hydrografie en worden 

weergegeven op kaart 4. 

Bijna alle bodems in Gooik zijn leembodems, variërend van natte leem langs de beekoevers, over 

vochtige leem iets verder in de valleien en droge leem op de hoger gelegen gebieden. Ten noorden 

van de Molenbeek komt hoofdzakelijk droge leem voor. Hier en daar komen in zeer beperkte mate 

ook veengronden voor in de valleien en droge zandleemgrond en droge zandgrond op de toppen van 

de getuigenheuvels, vooral op de Kesterberg. 

Wat de profielontwikkeling betreft komen volgende codes voor: a (met textuur B-horizont), p 

(zonder profielontwikkeling) en x (met niet bepaalde profielontwikkeling). 

Op de bodemkaart zijn binnen het plangebied een viertal zones met veen te onderscheiden. Een 

kleine zone bevindt zich in het westen van het plangebied, in de groene zone ten noorden van het 

Steenhoutbos. Ook ter hoogte van Kesterheide komt een kleine zone met veen voor. Een iets grotere 

veenzone bevindt zich in het oosten van het plangebied, ter hoogte van de bosbeek ten zuiden van 

de dorpskern van Leerbeek. De grootste zone veen bevindt zich ter hoogte van de Zuunbeek. 

Gooik is een potentieel sterk erosiegevoelige gemeente, door het sterk geaccidenteerde reliëf in 

combinatie met lemige bodems, waar het water sneller afspoelt dan infiltreert in vergelijking met 

zandige bodems. De gemeente Gooik heeft samen met de gemeentes Pepingen en Lennik een 

intergemeentelijk erosiebestrijdingsplan sinds augustus 2006. In het erosiebestrijdingsplan van de 

gemeenten Gooik, Lennik, Elingen en Pepingen werden specifiek voor de gemeente Gooik 58 

knelpuntgebieden afgebakend. Volgens de databank van DOV werden binnen het plangebied nog 

geen erosiebestrijdings-maatregelen uitgevoerd door middel van een dossier van 

erosiebestrijdingswerken (bron: DOV januari 2016). Door de bedrijsplanner van de VLM wordt er 

echter gemeld dat er verschillende dossiers bij de gemeente lopende zijn in samenwerking met de 

erosiecoordinator en bedrijfsplanner van de VLM, waarbij de maatregelen soms door middel van een 

beheersovereenkomst worden uitgevoerd, soms met het erosiebesluit, soms een combinatie. 

Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat individuele landbouwers reeds erosiebestrijdende 

maatregelen toepassen op hun percelen, waaronder vb. goede teeltrotatie, inzaaien van 

groenbedekkers, minimale bodembewerking, inzaai en onderhoud van grasbufferstroken of 

grasgangen. Dit zijn vrijwillige maatregelen waar in sommige gevallen een beheersovereenkomst kan 

voor afgesloten worden. 

De verschillende valleigebieden zijn voor nagenoeg alle teelten ongeschikt. Op een aantal plaatsen, 

vooral in het westen en centraal in het plangebied, kunnen deze gebieden wel als grasland gebruikt 

worden. Verder is het plangebied veruit het meest geschikt voor akkerbouw, als grasland en voor 

fruitteelt. Extensieve groententeelt heeft een minder groot aandeel zeer geschikte gronden in 

vergelijking met de vorige drie teelten. Intensieve groententeelt en boomkwekerijen hebben een 

lager rendement in het plangebied. Ten slotte is het plangebied het minst geschikt voor glasteelt.  

Het ruilverkavelingsgebied omvat 6 dossiers die opgenomen zijn in de lijst van de gronden waar een 

bodemonderzoek is uitgevoerd van OVAM. Binnen een afstand van 200 m zijn er nog eens 20 
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bodemonderzoeken gekend. In de gemeentelijke inventaris zijn nog verschillende percelen 

aangeduid als ‘risicogronden’. De meeste percelen bevinden zich op de rand van het plangebied, in 

de uitgesloten zones of net buiten het plangebied. 

 

2.1.2 Effectvoorspelling en –beoordeling 

2.1.2.1 Profielwijziging 

De meeste bodems binnen het ruilverkavelingsgebied zijn matig gevoelig voor profielvernietiging 

(profielontwikkeling a). Vergraving van het huidige onvergraven profiel zijn evenwel eerder beperkt 

en situeren zich hoofdzakelijk in zones die niet of matig gevoelig zijn voor profielverstoring, 

waardoor verwaarloosbare tot beperkt negatieve effecten kunnen verwacht worden van de 

kavelwerken, het in landbouwcultuur brengen van percelen, de aanleg van wegen, groenelementen 

en bomenrijen, de aanleg van avonturenparken en speeltuinen, de aanleg van de uitkijktoren en de 

aanleg van poelen/vijvers, erosiebestrijdingspoelen en aanpassingen aan de waterlopen. 

2.1.2.2 Structuurwijziging en stabiliteitsaspecten 

De leem- en zandleembodems van het plangebied zijn hoofdzakelijk matig kwetsbaar voor 

bodemverdichting. De valleigebieden zijn sterk tot uiterst gevoelig voor verdichting. Verspreid 

komen nog een aantal zones met beperkte kwetsbaarheid voor, oa. de voorkomende kleibodems. 

Wat betreft de vlakke maatregelen zal de aanleg van de bufferbekkens en waterbufferingsgebieden 

slechts beperkt gepaard gaan met graafwerken, oa. ter hoogte van de voorziene poelen binnen deze 

zones. De geplande bufferbekkens zijn gelegen in zones die sterk gevoelig zijn voor verdichting. Het 

effect wordt daarom als sterk negatief beoordeeld (score -3), echter de effecten kunnen beperkt 

worden door maatregelen te nemen op projectniveau tijdens de aanlegfase (vb. gebruik van 

rijplaten). 

Volgende lijnmaatregelen kunnen gepaard gaan met graafwerken en bijhorende zware 

werfvoertuigen: de aanleg van fietspaden, de aanleg van wandelpaden, het opbreken van loswegen 

en het opbreken van asfalt/betonwegen. De impact beperkt zich echter tot de aanleg- of 

afbraakfase. De aanleg van ontsluitingswegen voor de landbouw zullen een impact hebben zowel in 

de aanlegfase als in de exploitatiefase door passage van zwaar verkeer. Gezien het toekomstig 

gebruik van deze wegen, is verdichting van de bodem ter hoogte van de wegenis niet relevant. 

Effecten in de naastliggende zones kunnen beperkt worden door gepaste maatregelen te nemen op 

projectniveau. 

Volgende puntmaatregelen brengen tijdens de aanlegfase mogelijks werken met zware machines 

met zich mee: de uitkijktoren op de Kesterheide, de voetgangersbrug, de ecotunnel, de 

avonturenparken en de aanleg van de (erosiebestrijdings)poelen. De mogelijke effecten worden als 

niet significant tot matig negatief beoordeeld. 

T.h.v. de zones met indicaties voor de aanwezigheid van veen wordt het behoud en het versterken 

van het valleikarakter, het versterken van natuurwaarden of het behoud van bestaande onverharde 

wegen vooropgesteld, waardoor er geen risico op instabiliteit verwacht wordt 

2.1.2.3 Bodemkwaliteit 

Inzake bodemkwaliteit kan nog geen éénduidige uitspraak gedaan worden over het effect. In ieder 

geval dienen landbouwers zich steeds aan de geldende bemestingsnormen te houden, hetgeen in de 

huidige situatie ook al het geval is. Verder wordt er opgemerkt dat er ca. 93 ha grond uit 

landbouwgebruik zal gaan, waardoor er minder grond bemest zal worden.  

Er wordt op gewezen dat er verschillende percelen in het studiegebied reeds zijn opgenomen in een 

bodemonderzoek. Hierbij werd mogelijk verontreiniging vastgesteld. Bij het uitvoeren van werken op 

of nabij deze percelen kan bodemverontreiniging verspreid worden. 
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Ook t.h.v. de gecontroleerde bufferbekkens en waterbufferings- en infiltratiegebied bestaat er een 

risico op bodemverontreiniging door de overstroming van deze gebieden met verontreinigd 

oppervlaktewater, dit t.g.v. de nog aanwezige lozingen van huishoudelijk afvalwater in het 

plangebied (eutrofiëring). Een aantal van deze zones overstromen reeds in de huidige situatie, 

waardoor hier eerder een beperkt negatief effect wordt verwacht. 

2.1.2.4 Wijziging reliëfkenmerken 

Er wordt geen significant effect op het globale reliëf van het studiegebied verwacht. Er worden geen 

kavelwerken voorzien t.h.v. percelen met microreliëf. Door de herverkaveling kunnen op termijn ook 

de aanwezige taluds verdwijnen, wanneer percelen worden samengevoegd en de taluds niet meer 

op de perceelsgrens gelegen zijn. Verwacht wordt dat dit voornamelijk het geval zal zijn bij de 

herverkaveling i.f.v. akkerbouw (taluds kunnen op termijn worden weggeploegd). Aantasting van 

deze waardevolle reliëfkenmerken wordt negatief beoordeeld. 

2.1.2.5 Erosie  

Heel wat maatregelen uit het erosiebestrijdingsplan van Gooik worden opgenomen in het 

ruilverkavelijngsplan, wat positief beoordeeld wordt. In het ruilverkavelingsplan worden daarnaast 

ook bijkomende maatregelen, welke een erosiewerend effect kunnen hebben, voorzien.  

Er zullen geen gerealiseerde (grote) infrastructurele erosiebestrijdingsmaatregelen, welke 

voorgesteld werden in de erosiebestrijdings-plannen, verdwijnen door het uitvoeren van het 

geplande plan. Het realiseren van passende erosiebestrijdingsmaatregelen na uitvoeren van de 

geplande maatregelen binnen het ruilverkavelingsplan blijft mogelijk.  

Sommige van de voorziene grasstroken in het ruilverkavelingsplan zullen na uitvoering van de 

werken overgedragen worden naar het openbaar domein, waardoor hun behoud verzekerd is, wat 

positief beoordeeld wordt.  

Het is mogelijk dat door gewijzigde wetgeving landbouwers niet langer bereid zijn om bestaande 

erosiebestrijdende maatregelen te behouden. Hierdoor is het wenselijk om deze bestaande 

maatregelen op te nemen in het RVK-plan om zo het behoud ervan te verzekeren. Omwille van dit 

voortschrijdend inzicht wordt aanbevolen om vb. ter hoogte van de Mgr. Abbeloosstraat en de 

Blijkheerstraat bijkomende maatregelen op te nemen in het RVK-plan. 

 

2.1.3 Alternatieven 

o Alternatief 1: verplaatsing onverharde wandelweg Eeckelstraat 

Zowel het basistracé als het alternatief tracé voor de wandelweg zijn gelegen ter hoogte van een 

bodem die gevoelig is voor verdichting en matig gevoelig voor profielverstoring. Gezien het 

alternatieve tracé iets korter is dan het basistracé, worden de mogelijke effecten inzake 

profielverstoring en verdichting iets beperkter beoordeeld in alternatief 1 t.o.v. het basistracé. Voor 

de overige effectgroepen binnen de discipline bodem worden de mogelijke effecten van alternatief 1 

als gelijkwaardig met het basistracé beoordeeld. 

o Alternatief 2: doortrekken erosiemaatregel tot aan hoeve  

Gezien alternatief 2 niet gepaard gaat met mogelijke vergraving of verdichting van de bodem, maar 

in principe de aanleg over een iets grotere lengte van een grasstrook (en mogelijks ook een 

haagkant) inhoudt, wordt alternatief 2 voor de meeste effectgroepen binnen de discipline bodem als 

gelijkwaardig aan het basisplan beoordeeld. Enkel inzake erosiebestrijding scoort alternatief 2 iets 

beter dan het basisplan, gezien door het doortrekken van de grazige strook ook de zuidoostelijke 

hoek beschermd wordt tegen erosie.  



 

2285203016/scl  -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief MER – niet technische samenvatting pagina 24 van 72 

2.1.4 Aanbevelingen en monitoring 

Verdichting van de uiterst, zeer en matige verdichtingsgevoelige bodems dient tijdens de werken zo 

veel mogelijk vermeden te worden of (waar relevant voor het toekomstige bodemgebruik) na de 

werken ongedaan gemaakt te worden. Dit kan door zo veel mogelijk te werken vanaf bestaande 

wegen en paden, achteruitschrijdend te werken, rijplaten of alternatieve technieken te gebruiken of 

diep te ploegen na de werken. Afhankelijk van de gekozen techniek is hiervan impact op 

archeologisch erfgoed mogelijk. Dit is opgenomen bij de milderende maatregelen inzake archeologie. 

Tijdens de projectvoorbereiding is gebruik gemaakt van de bodemkaart opgemaakt door het 

Centrum voor Bodemkartering. Deze bestaande bodemkaart wordt geactualiseerd op het terrein en 

verfijnd in functie van de ruilverkaveling. Van de geactualiseerde bodemkaart wordt een 

bodemclassificatiekaart opgemaakt die de landbouwgeschiktheid weergeeft en een rol zal spelen bij 

de landbouwkundige waardebepaling van de percelen. 

Op sterk hellende percelen waar een omvorming naar boomgaard voorzien wordt, dient de bodem 

bedekt te blijven met grasland om het erosierisico te beperken. 

De hellingslengte van elk perceel dient in erosiegevoelige gebieden zoveel mogelijk ingekort te 

worden door de percelen anders te oriënteren en dus contourbewerking te stimuleren. Echter, de 

oriëntatie van de percelen dient geval per geval bekeken te worden (oa. afhankelijk van de 

teeltrotatie van de toekomstige gebruiker). Daarnaast kunnen de trage wegen en ook de grenzen 

tussen twee gebruikers zoveel mogelijk voorzien worden halverwege een lange helling en ook 

evenwijdig met de hoogtelijnen, zodat de afspoeling door de nieuwe landschappelijke inrichting 

wordt afgeremd. 

Verder is het ook mogelijk dat door gewijzigde wetgeving landbouwers niet langer bereid zijn om 

bestaande erosiebestrijdende maatregelen te behouden. Hierdoor is het wenselijk om deze 

bestaande maatregelen op te nemen in het RVK-plan om zo het behoud ervan te verzekeren. 

Omwille van dit voortschrijdend inzicht wordt aanbevolen om vb. ter hoogte van de Mgr. 

Abbeloosstraat en de Blijkheerstraat bijkomende maatregelen op te nemen in het RVK-plan. 

Ter hoogte van en of in de omgeving van sommige percelen waar reeds een bodemonderzoek werd 

uitgevoerd en waarbij bijgevolg een risico op bodemverontreiniging bestaat, worden wegenwerken 

voorgesteld. De mogelijke maatregelen dienen genomen te worden zodat een mogelijke 

verspreiding zich niet kan voordoen (vooral van belang tijdens de aanlegfase).  

Bij de herverkaveling rekening houden met de aanwezige taluds (perceelsgrenzen zo veel mogelijk 

voorzien t.h.v. bestaande taluds). 

2.2 Water 

2.2.1 Referentiesituatie 

2.2.1.1 Grondwater 

Algemeen kan ervan uit worden gegaan dat de grondwaterstroming in de Quartaire deklagen en in 

de Formatie van Gentbrugge en Tielt de topografie van het gebied volgt. In de Formatie van Hannut 

stroomt het grondwater in een noord tot noordoostelijke richting, de helling van geologische lagen 

volgend. 

Waar het grensvlak tussen de goed doorlatende lagen van de Formatie van Tielt en de aquitard van 

de Formatie van Kortrijk dagzoomt, kunnen bron- of kwelzones verwacht worden. Bij de 

inventarisatie van de vegetatie i.k.v. de thematische studie ecologie voor de ruilverkaveling en op 

basis van de biologische waarderingskaart blijkt dat er verspreid over het plangebied, maar 

geconcentreerd langs de aanwezige waterlopen indicatorsoorten voor kwel aanwezig zijn. 

Bijna heel het plangebied is gelegen in niet-infiltratiegevoelige bodems en in een zone die matig 

gevoelig is voor grondwaterstroming. Enkel de valleizones worden aangeduid als zeer gevoelig. 
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In het plangebied zijn 31 vergunde grondwaterwinningen gelegen. De meeste winningen (9) 

onttrekken grondwater uit de Ieperiaan Aquifers (HCOV 0800). Zeven winningen bevinden zich in de 

Quartaire lagen (HCOV 0100 en 0160), 5 winningen in het Cambro-Siluur Massief van Brabant (HCOV 

1340), 8 winningen in de Ieperiaan aquitard (HCOV 0900, 0920 en 0923), 1 winning in het Ledo 

Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600) en 1 winning in het Landeniaan Aquifersysteem 

(HCOV 1010). De grondwaterpeilen in de freatische lagen bljiken op korte termijn stabiel te zijn en 

op lange termijn stabiel tot stijgend. In het Ieperiaan Aquifersysteem zijn de grondwaterpeilen op 

korte termijn stabiel tot dalend en op lange termijn stabiel tot stijgend. In het Landeniaan 

Aquifersysteem is er zowel op korte als op lange termijn een continu dalende trend. In het lokaal 

freatische Sokkel en Krijt Aquifersysteem de trend op korte termijn licht dalend tot stabiel. In het 

gespannen Sokkel en Krijt Aquifersysteem is de algemene trend dalend tot sterk dalend, maar zijn er 

in Vlaams-Brabant verbeteringen waargenomen.  

In het grootste deel van het plangebied wordt het grondwater als weinig kwetsbaar voor 

verontreiniging beschouwd, in het zuiden van het plangebied wordt het grondwater aangeduid als 

matig kwetsbaar. 

 

2.2.1.2 Oppervlaktewater 

De gemeente Gooik bevindt zich op de waterscheidingslijn tussen het stroomgebied van de Dender 

en de Zenne. Beide bekkens behoren tot het stroomgebied van de Schelde. De Kesterheuvel, 

centraal in het plangebied vormt de waterscheidingskam tussen beide bekkens. 

Het westen van het plangebied bevindt zich in het Denderbekken. In het uiterste noorden van het 

plangebied bevindt zich de Bellebeek. De Langerheidebeek die afstroomt naar de Bellebeek is 

gelegen op de grens van het plangebied. Centraal in het plangebied bevindt zich de vallei van de 

Molenbeek. Deze heeft enkele belangrijke zijbeken in zuid-noord-richting: Paepemeersbeek, 

Moncebeek en Hoezenbroekbeek. In de Moncebeek mondt tevens de Hoevebeek uit, in de 

Paepemeersebeek de Keitsenbergbeek. Verder zijn er ook een aantal kleinere zijbeken: Ekelendries, 

Bergenbroek, Caloomeersenbeek, Paddenbroekbeek en een aantal waterlopen zonder naam. Ten 

noorden van de Molenbeek bevindt zich de Prindaalbeek, eveneens een bijloop van de Molenbeek. 

Op de westelijke grens bevindt zich de Steenhoutmeersbeek. Het zuidwestelijk deel van het 

plangebied wordt ontwaterd door de Waterblokbeek, dewelke uitmondt in de Scheibeek ten zuiden 

van het plangebied. Deze beek heeft heel wat aftakkingen, nl. de Bontemeersbeek, de Kaubeek, de 

Warandebroekbeek, de Bontebeek en een waterloop zonder naam. 

Het oosten van het plangebied bevindt zich in het Zennebekken. Het zuidoosten van het plangebied 

wordt ontwaterd door de Zuunbeek. De Rasbeek en enkele waterlopen zonder naam monden uit in 

de Zuunbeek in het plangebied. De Bosbeek, een bijloop van de Zuunbeek ligt slechts voor een klein 

deel in het plangebied. Hierin monden een aantal waterlopen zonder naam en het Kattenbroek uit. 

In het noordoosten van het plangebied bevindt zich nog een klein deel van de Vossenbeek die ten 

oosten van het plangebied eveneens uitmondt in de Bosbeek. 

Er bevinden zich binnen het plangebied verscheidene overstromingsgevoelige zones, oa. langs de 

Molenbeek en verschillende van haar zijlopen (Paepenmeersbeek, Moncebeek en 

Hoezenbroekbeek) en langsheen de Zuunbeek. Ook stroomafwaarts van het plangebied zijn effectief 

overstromingsgevoelige zones gelegen. 

Uit de thematische studie water blijkt dat in het noorden van het plangebied de waterkwaliteit over 

het algemeen goed is. Wel zijn er een aantal lozingspunten (voornamelijk huishoudelijk afvalwater). 

Voor het overige zijn er heel wat problemen met de waterkwaliteit in het plangebied. Een groot 

aantal woningen lozen nog rechtstreeks in de waterloop. In heel wat waterlopen blijkt het 

zelfzuiverend vermogen regelmatig te worden overschreden, wat wijst op een belangrijke mate van 

vervuiling. Op verschillende plaatsen wordt tot aan de beek geploegd, waardoor de oevers van de 

waterlopen inkalven en nutriënten direct van de akkers spoelen. 

Algemeen kan gesteld worden dat het vrij goed gesteld is met de natuurlijke structuur van de 

belangrijkste waterlopen in het plangebied. Toch zijn verschillende delen van beken recht getrokken 
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en sommige zelfs ingebuisd. Een fenomeen dat wel zeer lokaal kan bijdragen tot oeverdegradatie is 

het feit dat het vee op sommige plekken tot bij de waterloop kan komen om te drinken. Hierbij 

worden de oevers vertrappeld en treedt er intensievere erosie op. 

 

2.2.2 Effectvoorspelling en –beoordeling 

2.2.2.1 Grondwater 

Wat betreft grondwaterkwantiteit wordt de aandacht gevestigd op de indicaties op de aanwezigheid 

van veen op een viertal plaatsen in het plangebied en kwelgevoelige vegetatie dewelke mogelijk een 

negatieve impact kunnen ondervinden van eventuele tijdelijke bemalingen, nieuwe 

grondwaterwinningen of bijkomende drainage van landbouwpercelen. Ook kunnen eventuele 

nieuwe grondwaterwinningen een impact hebben op reeds bestaande grondwaterwinningen. 

Bijkomende grondwaterwinningen kunnen, afhankelijk van de laag waarin gewonnen wordt, 

eveneens een impact hebben op de bodem (inklinking), kwelgevoelige vegetatie en kunnen tevens 

een invloed hebben op de reeds aanwezige grondwaterwinningen. Bijkomende winningen kunnen 

een dalende trend in bepaalde watervoerende lagen voortzetten of veroorzaken. Er wordt echter 

opgemerkt dat er in Gooik niet in grote aantallen aan groententeelt wordt gedaan (zie hoofdstuk 

Mens), waardoor het aantal landbouwers met grote grondwaterwinningen eerder beperkt is. Er 

worden na de uitvoering van de RVK bijgevolg geen grote verschuivingen in bestaande 

grondwaterwinningen verwacht. Verder wordt opgemerkt dat door de vergunningverlenende 

overheid op het moment dat landbouwers nieuwe grondwaterwinningen zouden aanvragen dient 

bekeken te worden of deze al dan niet kunnen toegestaan worden. 

De herverkaveling is momenteel nog niet gekend, waardoor er geen éénduidige uitspraak kan 

gedaan worden over de impact op grondwaterkwantiteit. Bij het uitwerken van de detailafwatering 

voor de herverkaveling dienen de basisprincipes voor integraal waterbeheer gerespecteerd te 

worden en dient er in het bijzonder aandacht te worden besteed aan infiltratiemogelijkheden.  

Binnen het plan worden verschillende erosiebestrijdende maatregelen voorzien, waarbij het 

afstromende water (gedeeltelijk) wordt opgevangen en kan infiltreren, wat positieve effecten met 

zich meebrengt voor het aspect grondwaterkwantiteit. Gezien het hemelwater dat terechtkomt op 

de nieuw verharde wegen nog naast de weg zal kunnen infiltreren en in het geval van 

tweesporenbeton ook tussen de sporen, wordt het effect op de grondwaterkwantiteit als hoogstens 

beperkt negatief beoordeeld. Ook de werken aan de waterlopen hebben een invloed op de 

grondwaterkwantiteit. Het aanpassen van het watersysteem (hermeandering, verwijderen inbuizing, 

natuurtechnische oever) zal zorgen voor een verbeterde infiltratie naar het grondwater. Ook de 

bijkomende berging ter hoogte van de gecontroleerde bufferbekkens en de zones voor 

waterbufferings- en infiltratiegebieden met ecologische nevenfunctie kan zorgen voor een 

verhoogde infiltratie naar het grondwater.Het rooien van de kleinere beboste percelen en 

compensatie ervan elders in het plangebied kan eveneens een impact hebben op de 

grondwaterkwantiteit. Deze kon op basis van de beschikbare gegevens evenwel nog niet éénduidig 

worden beoordeeld. Van de aanleg van de andere groenelementen (laanbeplanting, houtkanten) 

wordt een positief effect verwacht. Op een tweetal locaties zullen bestaande voetbalterreinen 

omgevormd worden tot landbouwpercelen. Voor de percelen in de Molenbeekvallei zal erop gelet 

worden dat een landbouwer met grasland in zijn teeltrotatie deze percelen toebedeeld krijgt en het 

aanleggen van grasland op deze locaties zal sterk aangeraden worden. Hier wordt dan ook geen 

significant effect verwacht. 

Inzake grondwaterkwaliteit wordt de aandacht gevestigd op de mogelijke aanwezigheid van 

grondwaterverontreinigingen ter hoogte van de percelen waarop reeds een bodemonderzoek 

gebeurde. Over de impact van het gewijzigde bodemgebruik op de grondwaterkwaliteit kan nog 

geen éénduidige uitspraak gedaan worden. In ieder geval dient de van toepassing zijnde regelgeving 

gevolgd te worden, net zoals in de huidige toestand. Door diverse maatregelen voorzien in het 

ruilverkavelingsplan zal er ook ca. 93 ha grond uit landbouwgebruik gaan, waardoor er minder kans 

is op grondwatereutrofiëring.  
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Ten slotte bestaat er t.h.v. de gecontroleerde bufferbekkens en waterbufferings- en infiltratiegebied 

een risico op doorsijpeling van aanwezige verontreinigingen in het oppervlaktewater naar het 

grondwater. Daar waar deze gebieden zich bevinden ter hoogte van recent overstroomd gebied, 

wordt slechts een beperkt negatief effect verwacht. 

2.2.2.2 Oppervlaktewater 

De vergroting van kavels en aanpassing van kavelgrachten kan een impact hebben op de 

oppervlaktewaterkwantiteit ten gevolge van een wijziging van de afvoer van hemelwater. De 

herverkaveling is momenteel nog niet gekend, waardoor er geen éénduidige uitspraak kan gedaan 

worden over de impact op de oppervlaktewaterkwantiteit. Zoals hierboven reeds gesteld, dient 

alleszins rekening te worden gehouden met de principes van integraal waterbeheer. Ter hoogte van 

effectief en potentieel overstromingsgevoelige gebieden dient versnelde afvoer naar de waterlopen 

vermeden te worden.  

Door het aanleggen van gecontroleerde bufferbekkens en het inrichten van waterbufferings- en 

infiltratiegebieden (met ecologische nevenfunctie) draagt de ruilverkaveling bij tot het verbeteren 

van de wateroverlastproblematiek. 

Door de aanleg van erosiebestrijdende maatregelen, zal het afstromende water vertraagd worden 

afgevoerd, waardoor piekdebieten in waterlopen in zekere mate worden beperkt. Ook de voorziene 

werken aan waterlopen zullen zorgen voor een vertraagde afvoer van hemelwater. Van bijkomende 

verharding van wegen wordt geen belangrijke negatieve impact verwacht.  

Vergroten en egaliseren van kavels en aanpassen van de kavelvormen zou eveneens kunnen leiden 

tot meer afspoeling van nutriënten naar de waterlopen wat negatief beoordeeld wordt, maar dit 

effect is nog niet exact in te schatten gezien de herverkaveling op dit planniveau nog niet gekend is. 

Er wordt dan ook verwezen naar bovenvermelde maatregelen inzake integraal waterbeheer. 

Bijkomende afspoeling van nutriënten van zones die afwateren naar de Prindaalbeek is niet gewenst. 

Door het uitvoeren van de ruilverkaveling worden zowel positieve (hermeandering, verwijdering van 

inbuizing en aanleggen van natuurtechnische oevers) als negatieve (door het aanleggen en dempen 

van plaatselijke grachten) effecten verwacht op de structuurkwaliteit van de waterlopen. De aanleg 

van grasstroken langs waterlopen (en grachten) heeft algemeen een positief effect op de kwaliteit 

van deze waterlopen. Algemeen wordt door het voorzien van een bufferstrook en/of pad tussen de 

waterloop en een akkerperceel ook het omploegen van de oevers vermeden, wat positief wordt 

beoordeeld. 

 

2.2.3 Alternatieven 

o Alternatief 1: verplaatsing onverharde wandelweg Eeckelstraat 

De ligging van de wandelweg volgens het tracé van alternatief 1 heeft geen significant andere 

effecten m.b.t. de discipline water in vergelijking met het basistracé. 

o Alternatief 2: doortrekken erosiemaatregel tot aan hoeve  

Door het doortrekken van de voorziene erosiemaatregel kunnen beperkt positieve effecten verwacht 

worden op de grond- en oppervlaktewaterkwantiteit en –kwaliteit. De voorziene 

erosiebestrijdingsmaatregelen vergroten namelijk de infiltratiecapaciteit en remmen het afstromend 

water tijdelijk af. Daarnaast zullen een deel van de afstromende sedimenten opgevangen worden in 

de grasstrook. 

2.2.4 Aanbevelingen en monitoring 

Aandacht besteden aan de aanwezigheid van veen, kwelgevoelige vegetatie en 

grondwaterwinningen bij tijdelijke bemaling (indien dit noodzakelijk zou zijn), grondwaterwinning en 

drainage. 
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Aandacht besteden aan de mogelijkheden voor infiltratie van afstromend hemelwater naar het 

grondwater bij uitwerking van de detailafwatering voor de herverkaveling. 

De algemene principes van integraal waterbeleid dienen toegepast te worden, m.n. 

1. hergebruik van hemelwater; 

2. infiltratie van hemelwater; 

3. bufferen en vertraagd afvoeren; 

4. lozing. 

In het bijzonder dienen deze principes gerespecteerd te worden bij de herverkaveling, zodat deze 

geen verhoogde waterafvoer met zich meebrengt, gezien de reeds aanwezige 

overstromingsproblematiek in het studiegebied (Molenbeek en zijbeken en Zuunbeek). Gezien de 

aanwezigheid van effectief en potentieel overstromingsgevoelige gebieden langs verschillende 

waterlopen dient versnelde afvoer naar deze waterlopen vermeden te worden. Versnelde afvoer 

naar bestaande problemen van water- (en modder)overlast (vb. op grondgebied van Lennik) dient 

vermeden te worden. Er dient bij het uitwerken van de detailafwatering voor de herverkaveling 

ingezet te worden op het zo veel mogelijk infiltreren van hemelwater op de landbouwpercelen (ook 

om erosie ten gevolge van versnelde waterafvoer te vermijden). Bij de aanleg van bufferstroken 

dient vermeden te worden dat deze na verloop van tijd omgeploegd zouden worden. Dit kan door de 

opname van de bufferstroken in een beheerplan, het afsluiten van overeenkomsten met 

landbouwers, het plaatsen van akkerpalen of eventueel het voorzien van een pad . Ten slotte kunnen 

ook de grachten zelf zodanig worden ingericht dat ze de infiltratie van regenwater bevorderen. Bij de 

aanleg van wegen en paden geldt algemeen dat deze zo veel mogelijk onverhard of semi-verhard 

worden aangelegd teneinde versnelde afstroming te vermijden. Dit dient uiteraard te worden 

afgewogen met de functie/het gebruik van de weg. Voor wegen in tweesporenbeton wordt 

aangeraden de sporen zo smal mogelijk te houden, teneinde de onverharde oppervlakte te 

maximaliseren. 

Bijkomende grondwaterwinningen zijn te vermijden daar waar reeds een dalende trend van het 

grondwaterpeil is waar te nemen (Landeniaan- en Sokkel- en Krijtaquifersystemen). Bij voorkeur 

wordt bij herverkaveling uitgegaan van maximaal het behoud van de huidige (vergunde) 

grondwaterwinningen. Er dient te worden uitgegaan van de bestaande drinkpunten en waar 

mogelijk dient te worden ingezet op drinkwatervoorzieningen voor vee via oppervlaktewater (via 

gecontroleerde toegang tot een aanliggende beek). 

De waterkwaliteit opwaarts de gecontroleerde bufferbekkens en waterbufferings- en 

infiltratiegebied controleren en opvolging van de rioleringsprojecten (afkoppeling lozingspunten) om 

te vermijden dat overstromingen met verontreinigd oppervlaktewater plaatsvinden. 

2.3 Fauna en flora 

2.3.1 Referentiesituatie 

Flora 

Grenzend aan het plangebied zijn de meest waardevolle zones te situeren ter hoogte van 

Neigembos, Steenhoutbos en Hellebos. De ecologisch meest interessante zones binnen het 

plangebied zijn gesitueerd ter hoogte van de beekvalleien en ter hoogte van Kesterheide. De 

natuurwaarde van de (vaak kleine) bossen binnen het plangebied mag niet onderschat worden. 

Doordat ze verspreid aanwezig zijn, verhogen ze de structuurvariatie in het landschap, dat verder vrij 

open is en waar intensieve landbouw primeert. Van verschillende bossen (vooral aanplanten van 

populier met monotone ruderale ondergroei en gesloten sparren- of denaanplanten) is de 

ecologische functie beperkt. De meest waardevolle graslanden binnen het plangebied zijn 

dottergraslanden onder invloed van kwelwater. Hoogstamboomgaarden zijn opvallend veel 

aanwezig in Gooik, echter vaak slechts enkele versleten bomen uit het verleden. Op verschillende 

plaatsen zijn ook nieuwe hoogstamboomgaarden aangeplant. De meest opvallende lijnvormige 
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kleine landschapselementen zijn de opgaande houtige structuren (hagen, houtkanten, knotbomen, 

bomenrijen, talud met haag/ houtkant/boom/knotbomen). Ze komen in heel wat configuraties voor 

en zijn sterk bepalend voor het kleinschalig karakter van het landschap in heel wat deelgebieden. Ze 

vervullen een zeer belangrijke ecologische rol in dit gebied. 

Fauna 

Tijdens de opmaak van het ruilverkavelingsplan werd een broedvogelkartering uitgevoerd, waarbij 

ook aandacht was voor het voorkomen van andere diersoorten. In een uitgesproken 

landbouwgebied zonder grotere waterpartijen, moerassen of grotere vijvers, is er nauwelijks 

geschikt broedhabitat voor watervogels. Minstens vijf roofvogelsoorten (Havik, Sperwer, Buizerd, 

Torenvalk en Boomvalk), broeden vermoedelijk in het plangebied. Typische bosvogels welke in het 

plangebied voorkomen zijn Groene specht, Kleine bonte specht, Matkop en Wielewaal. Algemeen 

dient het voorkomen van een groot aantal akkervogels opgemerkt te worden. 

Verder worden hoofdzakelijk de meer algemene zoogdiersoorten, amfibieën en vissen 

waargenomen binnen het plangebied. Mogelijks is het ontbreken van meer waardevolle soorten ook 

te wijten aan het gebrek aan recent onderzoek. Er werden 3 soorten dagvlinders waargenomen die 

voorkomen op de Rode Lijst.  

 

 

Beschermde gebieden 

Centraal in het oosten is binnen het plangebied een deelgebied van de SBZ-H “Hallerbos en nabije 

boscomplexen met brongebieden en heiden” gelegen. Ook in het noordwesten overlapt een beperkt 

deel van het plangebied met de SBZ-H “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse 

bossen”. 

Het westen van het plangebied overlapt pleksgewijs met het VEN-gebied “De Kongoberg en 

Zavelberg”. Het noordwesten van het plangebied overlapt met het VEN-gebied Het Neigem- en 

Berchembos”. Centraal, op de oostelijke grens van het plangebied is verder ook nog het VEN-gebied 

“Het Lombergveld” gelegen. De “vallei van de Zuunbeek en zijlopen” bevindt zich net buiten het 

ruilverkavelingsgebied, op de oostelijke grens. 

Kesterheide-Lombergbos is aangeduid als natuurreservaat, Neigembos, grenzend aan het 

ruilverkavelingsgebied, is aangewezen als bosreservaat. 

2.3.2 Effectvoorspelling en –beoordeling 

Voor de discipline Fauna en Flora worden zowel positieve als negatieve effecten verwacht ten 

gevolge van de geplande ingrepen. Door herverkaveling en kavelinrichting zijn biologische verliezen 

mogelijk door het mogelijks verdwijnen van (biologisch waardevolle) KLE’s en graslanden. Door het 

verbeteren van wegen of door het aanleggen van nieuwe wegen / paden kunnen effecten van 

barrièrewerking, rustverstoring en biotoopverlies optreden.  

Biologische opwaardering is te verwachten door het aanplanten van bospercelen, boszomen, het 

aanleggen van KLE’s (houtkanten, hagen, gorzenakkers, bomenrijken, boomgaarden,…), het 

aanleggen van nieuwe natuurgebieden (binnen de zones aangeduid als te versterken 

natuurwaarden), het behoud van soortenrijk grasland, het aanleggen van bufferstroken langs 

waterlopen, grasstroken of grazige stroken (al dan niet ikv akkerfauna), natuurlijke 

overstromingsgebieden, het opwaarderen van bronzones het inrichten van vijvers / poelen,… .  

De ruilverkaveling creëert lokaal een meer gevarieerd landschap waarbij verschillende waardevolle 

zones met elkaar verbonden worden. Op die manier hebben de populaties van akker- en 

weidevogels, amfibieën, insecten, vleermuizen, … meer kans om te overleven.   

Na uitvoering van de ruilverkaveling blijkt dat: 

o de oppervlakte bos stijgt met ca. 30 ha, waarbij vooral meer oppervlakte bos een specifiek 

natuurbeheer zal kennen; 
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o de oppervlakte heide nagenoeg verdubbelt en dat de kwaliteit van de huidige oppervlakte 

verbeterd zal zijn door specifiek beheer; 

o de oppervlakte moerassen ongeveer gelijk blijft, maar dat de ecotoopkwaliteit van bestaande 

moerasvegetaties zal verbeterd worden; 

o de oppervlakte waterrijke gebieden wordt behouden en dat een deel ervan na de RVK komt te 

liggen in een zone met specifiek natuurbeheer; 

o de oppervlakte historisch permanent grasland nagenoeg gelijk blijft, maar dat een deel ervan 

wordt opgenomen binnen een zone met specifiek natuurbeheer; 

o de oppervlakte KLE’s zal toenemen, alhoewel er dit moment geen duidelijke uitspraken kunnen 

gedaan worden inzake het aantal KLE’s dat zal verdwijnen nadat de herverkaveling werd 

doorgevoerd; 

o de oppervlakte “biologisch waardevolle akkers voor akkervogels” zal stijgen; 

o de oppervlakte ruigten sterk zal dalen, echter de meeste huidige ruigten zijn restgronden. Een 

aantal daarvan wordt ingericht, vaak als grasland of bos, samen met een naastliggend gebied dat 

een meer natuurlijke functie krijgt. 

Binnen dit ruilverkavelingsplan gaat speciale aandacht naar de beekvalleien. Vaak vormen deze de 

verbinding tussen grotere natuurkernen omdat ze meestal minder intensief worden gebruikt. Veel 

weilanden met houtkanten en knotwilgen, bosjes met voorjaarsflora, kleine moeraszones e.d. 

herbergen er heel wat natuurwaarden. Een groot deel van de beekvalleien wordt aangeduid als 

“behoud en versterken kleinschalig landschap”, waarbij waardevolle percelen onder natuurbeheer 

zullen gebracht worden en een aantal ecologische maatregelen zullen genomen worden (bv. 

aanplanten van houtkanten en knotwilgen, bufferen van waterlopen, bronnen en valleibosjes, 

omzetten van akker in grasland, ophouden grondwater en natuurlijke waterberging) waardoor de 

ecologische functie van deze valleien zal versterken, wat positief wordt beoordeeld. 

Door uitvoering van het ruilverkavelingsplan worden de eerder versnipperde natuurwaarden binnen 

de ruilverkaveling beter met elkaar verbonden, waardoor migratie tussen deze natuurwaarden 

mogelijk is, wat (sterk) positief beoordeeld wordt. Versterking van het ecologisch netwerk biedt 

namelijk extra kansen aan soorten zoals vleermuizen, die het omliggende landschap gebruiken als 

jachtgebied of vliegroute, aan amfibieën die kleine landschapselementen nodig hebben als habitat 

en om te foerageren, en aan bepaalde vogelsoorten die KLE’s als leefgebied, migratieroute en/of 

nestplaats gebruiken. Er dient echter ook opgemerkt te worden dat een aantal KLE’s kan verdwijnen 

na uitvoering van het ruilverkavelingsplan.  

In eerste instantie kan gesteld worden dat de herverkaveling een negatieve invloed heeft op de 

akkerfauna. De kleinschaligheid verdwijnt namelijk door herverkaveling tot grotere percelen. Echter, 

aan de andere kant wordt via de RVK een duurzame basisstructuur in het landbouwgebied 

vastgelegd voor akkerfauna. Er wordt hierbij in de kerngebieden voor akkerfauna gestreefd naar een 

behoud van het kleinschalig, meer gesloten akkerlandschap (doelsoorten KLA’s) of dat wordt 

toegewerkt naar een open akkerlandschap (doelsoorten OLA’s). Doorheen het plangebied worden 

namelijk een aantal bermen en bufferstroken aangelegd tussen de landbouwpercelen, waarvan een 

aantal specifiek voor akkerfauna (grazige bermen en gorzenakkers). Op strategische plaatsen wordt 

er echter ook voor gekozen om geen bijkomende KLE’s aan te planten en de kouters open te houden 

zodat het leefgebied van de OLA’s maximaal kan behouden worden. 

De voorziene uitbreiding van bestaande bossen, aanleg van KLE’s en verschraling van graslanden en 

de aanleg van poelen zal een positief effect hebben op het vooromen van oa. dagvlinders, 

vleermuizen, amfibieën, libellen,….  In het RVK-plan worden een groot aantal vismigratieknelpunten 

aangepakt, wat uiteraard positief beoordeeld wordt. 

2.3.3 Alternatieven 

o Alternatief 1: verplaatsing onverharde wandelweg Eeckelstraat 
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Zowel het basistracé als het alternatief tracé zijn gelegen ter hoogte van biologisch minder 

waardevolle percelen. Er dient geen waardevolle vegetatie gerooid te worden voor de aanleg van 

beide tracés. Beide tracés worden voor de discipline fauna en flora gelijkwaardig beoordeeld. 

o Alternatief 2: doortrekken erosiemaatregel tot aan hoeve  

Op de BWK 2014 wordt het zuidelijke deel van het betreffende perceel aangeduid als biologisch 

waardevol soortenrijk grasland. Echter, deze strook is ter hoogte van het aangeduide alternatief niet 

aanwezig, het akkerperceel loopt daar door tot aan de zuidelijk gelegen losweg. Het doortrekken van 

de voorziene maatregelen tot aan de hoeve, betekent een (beperkte) bijkomende oppervlakte aan 

hakhout / haagstructuur en erosiestrook voor akkervogels. Dit alternatief wordt bijgevolg beperkt 

positiever beoordeeld dan het basisplan voor de discipline fauna en flora. 

2.3.4 Aanbevelingen en monitoring 

Biotoopverlies  

o Bij de aanleg van bijkomende nieuwe paden/wegen dient er op gelet te worden dat deze zo 

weinig mogelijk gelegen zijn ter hoogte van biologisch (zeer) waardevolle percelen. 

o De bermen naats nieuwe of te verbeteren wegen en paden dienen op een natuurtechnische 

manier beheerd te worden. Er dient met andere woorden een specifiek maaibeheer 

toegepast te worden, zodat de natuurwaarden zich voldoende kunnen ontwikkelen en 

behouden blijven.  

o De aanvoer van materiaal gebeurt bij voorkeur langs één welbepaalde, vastgelegde route, 

zodat de overige zones niet worden beschadigd. 

o Bij kavelinrichtingswerken is het sparen van de omliggende vegetatie belangrijk omdat deze 

een permanente zadenbron is (en geen eenmalige) voor de afgewerkte zones. 

o Bij voorkeur worden alle waardevolle graslanden opgenomen binnen de afgebakende zones 

‘te versterken natuurwaarden’ of aangeduid als aanbeveling behoud weiland. Dit zal echter 

niet altijd mogelijk zijn, gezien sommige van deze waardevolle graslanden mogelijks tussen 

2 huiskavels / bouwplaatsen gelegen zijn. 

o Voor aanplanten dient autochtoon materiaal gebruikt te worden. 

o De ruimte-inname en verstoring van de biologisch waardevolle percelen waar de aanpassing 

van de brugconstructie voorzien wordt, dient tot een minimum  beperkt te blijven. 

o Vanuit ecologisch oogpunt is het aan te raden het oeverprofiel, daar waar een 

natuurtechnische oever voorzien wordt, zo zacht hellend als mogelijk te maken, vb. 12/4 of 

16/4. Hierdoor worden voldoende mogelijkheden gecreëerd voor de ontwikkeling van een 

interessantere oevervegetatie. 

o aandacht hebben voor een ecologische inrichting van de vijvers / poelen, oa. bv. 

zachthellende oevers, beperken van betreding, zones vanwaar verstoring of strakke winden 

mogelijk zijn afschermen door een brede houtkant, zones verondiepen, …).,… zodat deze zo 

geschikt mogelijk zouden zijn als leefhabitat voor (flora en) fauna. 

Vermesting / eutrofiëring 

o Daar waar nog hellende akkerpercelen gelegen zijn langs geklasseerde waterlopen wordt 

aanbevolen bufferstroken van (minstens) 5 m breed langs deze waterlopen aan te leggen 

om mogelijke uitspoeling van mest naar de waterloop te verminderen. 

Versnippering / ontsnippering en barrièrewerking 

o Grachten hebben een potentieel belangrijke verbindingsfunctie. Daarom worden baan- en 

afwateringsgrachten en waterlopen zo veel als mogelijk als vaste grens gebruikt tijdens de  

herverkaveling.. 

Rustverstoring 
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o Er dient op gelet te worden dat het optimaliseren van wegen in de buurt van waardevolle 

bestaande of te ontwikkelen natuurgebieden niet zorgt voor sluipverkeer op deze wegen en 

/ of een sterk verhoogde snelheid, zodat de (toekomstig) voorkomende fauna niet (sterk) 

verstoord wordt door het gemotoriseerd verkeer op deze wegen. 

o Beperkte rustverstoring door recreanten in de buurt van waardevolle gebieden is niet uit te 

sluiten. Het plaatsen van infoborden om recreanten te wijzen op de gevoeligheid van het 

gebied tijdens het broedseizoen kan de rustverstoring beperken. Via duidelijke signalisatie 

dient het oneigenlijke gebruik van de wandelpaden vermeden te worden. 

Beheer perceelsranden 

Verschillende manieren van beheer kunnen worden uitgewerkt voor wat betreft het ontwikkelen van 

soortenrijke perceelsranden ter hoogte van de voorziene bufferstroken (bufferstroken deels 

hooiland- en deels ruigtebeheer). De ecologische meerwaarde van deze bufferstroken kan vooral 

gelden als een geschikt beheer ingesteld wordt en er met een aantal ecologische principes rekening 

gehouden wordt waaronder geen chemisch onkruidbestrijding, lagere bemestingsgraad, geschikt 

maaischema,... 

Impact op fauna 

o Libellen: er dient voldoende aandacht te zijn voor het beheer van de vegetatie in en in de 

onmiddellijke omgeving van de poelen om een goede libellenpopulatie te verzekeren. 

o Dagvlinders: er wordt aanbevolen ook KLE’s met sleedoorn te voorzien en minstens ook een 

aantal van de voorziene bomenrijen ook aan te planten met iepen. Verder kan een goed 

beheer van de aan te leggen grasstroken bijkomend leefhabitat betekenen voor kensoorten 

van droge, schrale graslanden. Afspraken inzake beheer zijn dus wenselijk. 

o Het voorzien van extra poelen, zodat iedere poel tenminste 1 naburige poel heeft binnen 

een straal van 400 m zorgt voor een vlottere en veiligere migratie, en voor een makkelijker 

handhaven van de stabiele (meta)populaties. 

o Een ecologische inrichting van poelen, oa. bv. zachthellende oevers, beperken van 

betreding, zones vanwaar verstoring of strakke winden mogelijk zijn afschermen door een 

brede houtkant, zones verondiepen, …),… zorgt voor een geschikt leefhabitat voor fauna. 

o Ter hoogte van het openbaar domein dient er op gelet te worden dat de eventueel 

bijkomende verlichting beperkt blijft en neerwaarts gericht is, om verstoring van 

vleermuizen zoveel mogelijk te beperken. 

o Vismigratie: 

Migratieknelpunten kunnen worden opgelost door het herstellen van de natuurlijke situatie, door 

het inpassen van half-natuurlijke oplossingen of door technische oplossingen te gebruiken. Voor de 

vismigratie is het herstel van de natuurlijke situatie meestal de beste oplossing. Indien een 

waterloop een gering verval heeft, dan hoeft het herstellen van de natuurlijke situatie niet gepaard 

te gaan met een bijkomende inrichting. Bij een groter verval is hermeandering vaak noodzakelijk. Er 

kunnen omstandigheden voorkomen waardoor het niet mogelijk is om de waterloop weer zijn 

natuurlijke verval te geven, bijvoorbeeld in situaties waarin er behoefte is aan aanvullend peilbeheer 

of op locaties waar er aan bepaalde randvoorwaarden voldaan moet worden. In deze gevallen kan er 

vaak gebruik gemaakt worden van semi-natuurlijke oplossingen. Hierbij valt te denken aan de aanleg 

van een nevengeul. De aanleg van een nevengeul is de best mogelijke oplossing ter hoogte van 

historisch belangrijke watermolens. Vaak is de oude, natuurlijke bedding, nog aanwezig in de buurt 

van de molen, zodat deze als nevengeul ingericht kan worden. Bij de aanleg van een nevengeul dient 

opgemerkt te worden dat een goede debietsverdeling tussen nevengeul en de waterstroom die 

richting molen gaat, van groot belang is. Het minimale debiet dat door de nevengeul moet gaan 

heeft onder andere te maken met het totale debiet van de waterloop, naarmate het debiet van de 

waterloop kleiner wordt, dient het percentage van het water dat door de nevengeul stroomt groter 

te worden. Ook stenen of houten vispassages behoren tot de semi-natuurlijke oplossingen. Hierbij 

bestaat de visdoorgang uit pools en riffles, stenen of houtige drempels of een stenen helling. 
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Als de aanleg van semi-natuurlijke oplossingen niet mogelijk is door ruimtegebrek of andere 

omstandigheden kan er voor een technische oplossing gekozen worden. Een voorbeeld van een 

dergelijke oplossing is de aanleg van een bekkenpassage. Deze passages worden aangelegd als 

(relatief) korte bypass langs de constructie of over de breedte van de volledige hoofdloop. Hierbij 

dient rekening gehouden te worden met het feit dat bekkenpassages de nadelige compartimentering 

niet volledig oplossen en meestal ook geen leefomgeving bieden aan de aanwezige 

levensgemeenschappen. Een bekkenpassage werkt dus voornamelijk migratie bevorderend, zodat er 

verder ook nog aandacht geschonken dient te worden aan de aanwezigheid van geschikt habitat.  

De heraanleg of het aanpassen van duikers en sifons is niet vergelijkbaar met de bovenstaande 

oplossingen. Desondanks kan er bij de aanleg van deze constructies reeds in de ontwerpfase 

rekening worden gehouden met vismigratie. Duikers vormen een probleem voor de vismigratie 

indien er na de duiker een verval aanwezig is, of als de stroomsnelheden in de duiker te hoog zijn. Te 

hoge stroomsnelheden komen voor in hellende en onder-gedimensioneerde duikers. Vaak is er na 

hellende duikers ook een verval aanwezig. Naast de stroomsnelheden en het verval hangt de 

passeerbaarheid ook af van de lengte en ruwheid van de duiker. Een andere belangrijke factor is de 

sprintsnelheid die een bepaalde vissoort kan bereiken. De sprintsnelheid kan door een vis minder 

dan 15 seconden worden aangehouden en kan gebruikt worden om hindernissen te nemen. De 

sprintsnelheid verschilt per vissoort, daarnaast hebben de leeftijd, conditie, lengte van de vis en de 

watertemperatuur invloed op de sprintsnelheid. Indien de stroomsnelheid in een duiker hoger is dan 

de sprintsnelheid van een vissoort, dan kan de duiker als niet passeerbaar worden geklasseerd voor 

de betreffende soort. Indien de duiker langer is dan de afstand die de vis met behulp met van zijn 

sprintsnelheid tegen de stroming in kan overbruggen, dan geldt dit ook. Ook het verval na een duiker 

is vaak bepalend, voor kleine vissoorten met beperkte zwemcapaciteiten zoals rivierdonderpad en 

bermpje is een verval van 10 cm al zo goed als onoverbrugbaar. Als een vis met behulp van zijn 

maximum snelheid (deze snelheid kan hij <1 seconde aanhouden) de sprong toch weet te maken, 

dan wacht hem in de duiker vaak een stroomsnelheid die er alsnog voor zorgt dat de duiker niet 

passeerbaar is. Bij het heraanleggen of het aanpassen van duikers en sifons, krijgen bodemloze 

duikers en bruggen dan ook altijd de voorkeur boven duikers met bodem. Indien deze oplossing niet 

mogelijk is, dan kan er beter voor een vierkante, dan voor een ronde of ovale vorm worden gekozen. 

In vierkante constructies kunnen tevens looprichels voor landzoogdieren worden aangelegd, 

waardoor deze de weg niet meer over hoeven te steken en het aantal verkeersslachtoffers sterk kan 

verminderen. Als duikers worden heraangelegd kan de beekbodem het best doorlopen in de duiker. 

De duiker heeft in dit geval dezelfde helling als de waterloop en dus ook dezelfde sedimentatie. 

Mogelijk moet de duiker hierdoor aan stroomopwaartse zijde dieper worden gelegd. Het gebruik van 

over-gedimensioneerde duikers is in dit geval aan te raden. Bij heraanleg van duikers of sifons is 

verruwing een mogelijke verbetering. Verder is met de aanleg van een stenen helling het verval bij 

duikers ook weg te werken, ook de stroomsnelheid in de duiker wordt door de opstuwende werking 

van een stenen helling verlaagd. 

Algemene aanbevelingen en aandachtspunten aanleggen en onderhoud KLE’s 

o Enkele relevante aspecten bij de aanleg van groenelementen zijn de volgende:  

- een haag/heg dient voldoende gesloten te zijn 

- een minimum van een jaarlijkse snoeibeurt bij hagen en om de drie jaar bij heggen worden 

gegeven 

- de bomen in haag of houtkant worden geknot of laat men uitgroeien (zangposten) 

- dode bomen kan men laten staan om ‘reducenten’ een kans te geven 

- voldoende kruidachtige planten moeten aanwezig zijn onder en rond hagen of houtkanten (o.a. 

i.f.v. broedgelegenheid voor vogels van kleinschalig landschap, hagen en houtkanten worden 

door amfibieën gebruikt als migratieweg, beschutting, voedselbron of overwinterzone; 

vleermuizen oriënteren zich via bomen en houtkanten, …) 

- ruigtebeheer van de strook langs de haag of houtkant. 

- geen aanplant op bestaande soortenrijke bermgedeelten 
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- bestaande hagen of houtkanten worden niet gerooid, maar worden aangevuld  

- een aantal types struiken moet zeker aanwezig zijn. Vruchtdragende struiken verschaffen 

voedsel. Struiken met een gesloten structuur zorgen voor beschutting en voor dekking tegen 

predatoren. 

- er wordt gebruik gemaakt van streekeigen soorten en indien mogelijk van streekeigen 

plantgoed. 

o Indien inzaaien dient te gebeuren, is inheems en streekeigen materiaal belangrijk. Het 

inzaaien van zones is enkel zinvol wanneer deze echt steil zijn of kans maken te gaan 

verglijden of eroderen. Door het verstoren van de streekeigen zaadvoorraad met een 

gebiedsvreemd zaadmengsel blijft er van het ontwikkelen van een spontane en natuurlijke 

diversiteit niets over. Als men inzaait kan men bv. Italiaans raaigras gebruiken. In ieder geval 

is een soort aangewezen die de bodem snel vastlegt en vrij snel terug verdwijnt wanneer de 

natuurlijke soorten het ‘overnemen’. 

Aandachtspunten vanuit de Passende beoordeling 

Vanuit de passende beoordeling worden een aantal aanbevelingen / aandachtspunten geformuleerd 

die een bijkomend positief effect kunnen genereren of een mogelijk beperkt negatief effect kunnen 

beperken: 

o Er wordt aangeraden nieuwe of her aan te leggen wegen binnen de SBZ’s in te richten met 

soortenrijke waardevolle wegbermen van minstens 1,5 m aan weerszijden; 

o Er wordt aangeraden de uitkijktoren zoveel mogelijk buiten huidig bebost gebied te 

situeren. In ieder geval dient het rooien van bosvegetatie zo beperkt mogelijk gehouden te 

worden; 

o Er wordt aangeraden de geplande parkeerplaatsen in het ZO van de Kesterheide in te 

richten ter hoogte van de huidige verharde delen van het perceel, op de rand van het SBZ-

H; 

o In aansluiting met sommige percelen met aanwijzingen voor kwel worden percelen 

aangeduid als ‘versterken natuurwaarden’. Ter hoogte van deze percelen is het belangrijk 

deze dusdanig te beheren dat de naastliggende percelen met indicaties voor kwel optimaal 

gebufferd worden; 

o Om het behoud van de KLE’s op lange termijn te vrijwaren is het opzetten van een 

beheersstructuur aangewezen; 

o Binnen het SBZ “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen” wordt 

bosuitbreiding voorzien. Bij voorkeur wordt gekozen voor een bostype dat kan bijdragen tot 

de vooropgestelde IHD’s;  

o Bepaalde delen van de afgebakende zoekzones overlappen met percelen die aangeduid 

worden als ‘te versterken natuurwaarden’. Bij voorkeur wordt ter hoogte van deze percelen 

bijgevolg een habitattype nagestreefd waarvoor deze percelen aangeduid zijn als zoekzone 

o Het plaatsen van infoborden om recreanten te wijzen op de gevoeligheid van de gebieden 

tijdens het broedseizoen kan de rustverstoring beperken; 

o Er wordt aanbevolen dat de restgronden / resterende oppervlakte waarover de VLM kan 

beschikken na herverkaveling, zoveel mogelijk wordt ingezet om natuurdoelen binnen het 

Natura 2000-gebied te realiseren. 

 

Monitoring 

Om de effectiviteit van de maatregelen na te gaan, kan een gericht monitoringprogramma 

opgemaakt worden. Het monitoringprogramma dient te starten net voor de aanvang van de werken 

en gaat zolang door als nodig om te kunnen oordelen of de natuurdoelstellingen van de 
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ruilverkaveling al dan niet werkelijk gehaald werden. Het is belangrijk dat dit monitoringprogramma 

dan strikt wordt nageleefd en dat ingegrepen wordt (vb. door aanpassen beheer), indien mogelijk. 

 

2.4 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

2.4.1 Referentiesituatie 

2.4.1.1 Erfgoedwaarden 

Onderstaande beschermde landschappen zijn gelegen in het plangebied: 

• Neigembos fase 2 (Gooik en Ninove); zie bespreking ankerplaats APV003. 

• Waterkasteel van Heetvelde met omgeving. 

Landschapsatlas 

Het plangebied bevindt zich volgens de Landschapsatlas in het traditioneel landschap “Pajottenland”. 

Het erfgoedlandschap “Erfgoedlandschap Kasteel van Saffelberg” (4.09/23024/101.1) is gedeeltelijk 

in het plangebied gelegen 

De volgende aangeduide (vastgestelde) ankerplaatsen zijn gelegen in het plangebied: 

• APV003: Het Neigembos en Onze-Lieve-Vrouw Lombeek met de valleien van de 

Berchembos- en de Hunselbeek; 

• APV001: Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen. 

De volgende ankerplaatsen zijn gedeeltelijk gelegen in het plangebied: 

• A24001: Steenhault; 

• A24006: Neigembos; 

• A20029: Bogaarden en Bellingen. 

Volgende relictzones zijn gelegen in het plangebied: 

• R20009: Bruggeplasbeek – Bergen en Steenbergen – bovenloop van de Molenbeek (centraal 

in het plangebied); 

• R20008: Centraal Pajottenland (oostelijk deel van het plangebied); 

• R20006: Zeven Beken (zuidwesten van het plangebied); 

• R24003: Nemerkensdries Steenhault Grote Haarding Ekelendries Woestijn Gapenberg en 

Oostvlaams Pajottenland (in het westen van het plangebied); 

• R20086: Oplombeek-Strijtem (in het noorden van het plangebied). 

Het plangebied Gooik wordt doorkruist door vier lijnrelicten: 

• L20033: De Romeinse heirbaan Bavay – Asse (de Gewestweg N285) 

• L20037: Oude weg Brussel – Geraardsbergen 

• L20078: Oud buurtspoorwegtracé; 

• L20066: Anti-tankcentrum Kester 

Binnen het plangebied zijn de volgende puntrelicten gelegen: 

• P20406: O.L.H. Kapel (in “uit te sluiten zone”); 

• P20407: Sint-Martinuskerk (in “uit te sluiten zone”); 
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• P20358: Calvariekruis; 

• P20665: Kasteel van Eetvelde 

• P20664: Drie Egypten (in “uit te sluiten zones”); 

• P20663: Kapel van het Heilig Kruis van de Woestijn.  

 

Bouwkundig erfgoed 

De volgende beschermde monumenten zijn gelegen in het plangebied: 

• Galmaarden (Vollezele), Gooik (Oetingen), Ninove (Denderwindeke): Kasteelstraat, 

Molenstraat: de kasteelhoeve en het domein Steenhout. 

• Gooik (Oetingen): Blijkheerstraat: de oude perenboomgaard, omvattende 69 hoogstammige 

perebomen 

• Goteringenstraat 31: Van Reepinghens Huizeke met waterput en meidoornhaag en 

taxushaag 

• Sint-Pietersplein 1: vierkanthoeve 

• Kasteel van Heetvelde (waterkasteel) 

Onderstaande beschermde dorpsgezichten zijn gelegen in het plangebied: 

• Dorpsstraat: onmiddellijke omgeving Oude Kam (gedeeltelijk in het plangebied gelegen) 

• Dorpskern van Leerbeek (gedeeltelijk in het plangebied gelegen) 

• Goteringenstraat 31: Directe omgeving Van Reepinghenshuizeke. 

Binnen de plangebied zijn er volgens de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed ca. 28 

bouwkundige elementen gelegen. Het betreft hoeves, woningen, kapellen enz.  

 

Archeologisch erfgoed  

In het MER wordt zowel de uitgevoerde studie van RAAP als de Centraal Archeologische Inventaris 

uitvoerig besproken. Uit deze documenten blijkt dat er een groot aantal vindplaatsen binnen het 

plangebied aanwezig zijn.  

In opdracht van de VLM werden binnen het plangebied een aantal projectgebieden meer in detail 

onderzocht inzake archeologische waarde door middel van een geofysisch onderzoek. Het 

onderzoeksgebied binnen de studie bestond uit vier projectzones: Gooik-Rozenbroek, Gooik-

Lombergveld, Gooik-Kester en Gooik-Kesterheide. De conclusie van deze studie was dat er op basis 

van het onderzoek geen basis bestaat om “een ander landgebruik of uit landbouw nemen” te 

adviseren ter hoogte van Gooik-Rozenbroek en Gook-Kesterheide. Voor de zones Gooik-Kester en 

Gooik-Lombergveld is het uit landbouw nemen wel te verantwoorden. 

Verder wordt er opgemerkt dat er een beschermingsprocedure lopende is die de site Kester wettelijk 

moet beschermen. 

 

2.4.1.2 Landschapsstructuur en perceptieve kenmerken 

Landschappelijk gezien behoort de gemeente Gooik tot het zogenaamde Pajottenland, een streek 

die globaal begrensd wordt door de Dender in het westen en de Zenne in het oosten. De kenmerken 

van het fysisch milieu binnen het plangebied lopen parallel met die van het centrale Pajottenland. 

Het landschap wordt in eerste instantie gekenmerkt door een afwisseling van dalen en ruggen. Op de 

vochtige valleibodems komt een valleilandschap voor met hoofdzakelijk grasland dat door levende 

afsluitingen wordt omzoomd. Op de plateaus waar het leemdek vaak verschillende meters dik is, 
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komt open akkerland voor. Duidelijk herkenbare en begrensde kerndorpen zijn structurerende 

beelddragers van de open ruimte.  

Binnen het plangebied kunnen een viertal landschappen onderscheiden worden: de bocage-

landschappen in de valleien, de openfieldlandschappen, de openfieldlandschappen met bebouwing 

en de bebouwde landschappen. Opmerkelijk is dat deze types zeer sterk samenhangen met het 

fysisch milieu binnen het gebied.  

Het contrast tussen de gesloten valleien (valleibocage) en de open ruggen (openfield) is duidelijk 

uitgesproken. Deze landschappelijke variatie is typisch voor het Centrale Pajottenland en zorgt voor 

een uitzonderlijk hoge esthetische waarde, die nog versterkt wordt door een rijke landelijke 

architectuur. 

 

2.4.2 Effectvoorspelling en –beoordeling 

2.4.2.1 Erfgoedwaarden 

De effecten op de erfgoedwaarde zijn tweeërlei: enerzijds kunnen door de ruilverkaveling 

erfgoedwaarden vernield worden, anderzijds kunnen de maatregelen ook erfgoedwaarden 

versterken. 

Algemeen zal de schaalvergroting steeds een negatief effect veroorzaken op de erfgoedwaarde van 

de landschappelijk waardevolle elementen binnen het gebied. De voornaamste positieve effecten 

worden verwacht van maatregelen die een herstel van het oorspronkelijk landschap voorzien, zoals 

herstel van boomgaarden, versterken natuurwaarden, hermeandering van waterlopen, verwijdering 

inbuizing, aanleg natuurtechnische oevers, behoud en versterken van het kleinschalig landschap,…. 

Het oplossen van het vismigratieknelpunten en de aanpassing van het watersysteem zijn in strijd met 

het beschermingsbesluit van de voorkomende beschermde landschappen en kunnen een knelpunt 

zijn. In de verdere uitvoering van het plan dient de uitwerking van de voorziene maatregelen binnen 

het beschermd landschap afgetoetst of goedgekeurd te worden door de dienst onroerend erfgoed. 

De maatregelen die genomen worden binnen het plan zijn in overeenstemming met de toekomstige 

visie op de aangeduide ankerplaatsen. Een groot deel van de maatregelen zijn erop gericht om de 

landschappelijke waarde van de gebieden te herstellen en te bewaren wat als positief beoordeeld 

kan worden. Ook binnen de overige ankerplaatsen worden maatregelen voorzien ter versterking van 

de landschappelijke waarden, waardoor het globale effect hier ook als (beperkt tot matig) positief 

wordt beschouwd. Er wordt wel opgemerkt dat er ook beperkte schaalvergroting kan optreden door 

de uitvoering van de ruilverkaveling. 

De effecten op de voorkomende lijnrelicten worden algemeen beperkt tot matig positief beoordeeld. 

De inrichting van de Oude Trambedding als trage weg wordt als sterk positief beoordeeld. Ter 

hoogte van de meeste voorkomende puntrelicten worden geen ingrepen voorzien, waardoor er geen 

significante effecten verwacht worden. Het herstellen van een hoogstamboomgaard ter hoogte van 

de Kapel van het Heilig Kruis van de Woestijn wordt als matig positief beoordeeld. 

De mogelijke effecten ten opzichte van de voorkomende beschermde monumenten en beschermde 

dorpsgezichten worden als niet significant beoordeeld (gezien er geen maatregelen gepland zijn in 

de buurt van de monumenten), als beperkt positief (door het voorzien van landschapsversterkende 

ingrepen of het heropenen van een oude buurtweg) of als matig positief (omwille van het historisch 

herstel van het valleigebied). 

Verspreid in het plangebied is verschillend bouwkundig erfgoed aanwezig. De voornaamste zijn 

religieuze relicten ( twee kapelletjes), hoeves en een watermolen (Terhagenstraat). In de omgeving 

rondom de watermolen worden verschillende ingrepen voorzien voor de herwaardering van de 

omgeving van de oude watermolen van Terhagen. Aan de watermolen zelf worden geen wijzigingen 

aangebracht, bijgevolg wordt er een beperkt positief effect verwacht. De twee kapellen die 

aangegeven zijn als bouwkundig erfgoed worden niet gerestaureerd, waardoor er hier geen effecten 

te verwachten zijn.  
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De ingrepen die voorzien worden om de voorkomende bunkers te Kester te herstellen en te bewaren 

worden beoordeeld als matig positief. 

Indien archeologisch relevante sporen worden aangetroffen, moet volgens de huidige regelgeving de 

nodige tijd en middelen voorzien worden om tot een vlakdekkende opgraving over te gaan. Zolang 

eventuele grondwerken (bv. nivelleringen, samenvoegen percelen) zich beperken tot de teelaarde 

(met minimaal behoud van de onderste 20 cm van de A-horizont) is geen archeologische begeleiding 

vereist. De toekomstige regelgeving gaat uit van het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek 

die de basis vormt voor de uitwerken van een archeologienota met daarin een plan van aanpak. De 

archeologienota dient bij de bouwvergunningsaanvragen moeten toegevoegd worden. Welk soort 

onderzoek er gewenst en noodzakelijk is zal afhangen van de concrete maatregelen en een analyse 

van de impact ervan op het bodemarchief.  

Voor vier belangrijke archeologische zones (Rozenbroek, Lombergveld, Kester en kesterheide) 

voorziet het plan verschillende maatregelen ter bescherming en bewaring en ook educatieve duiding 

van de zones. De voorziene maatregelen naar fysieke bescherming en ook de educatief-recreatieve 

inrichting om de sites beleefbaar te maken worden als 'positief' beoordeeld. Voor de sites sites 

Lombergveld en Kester wordt echter sterk aanbevolen de percelen uit landbouweigendom en -

gebruik te nemen om de voorkomende archeologische relicten afdoende te kunnen bewaren in de 

toekomst. 

 

2.4.2.2 Landschapsstructuur 

Inzake de impact op landschapsstructuur worden er een aantal positieve effecten verwacht. Er kan 

oa. verwezen worden naar de voorziene maatregelen ter hoogte van beekdalen en waterlopen, 

herstel van boomgaarden, het verwijderen van voetbalvelden in de valleistructuur, aanleg van 

bufferbekkens die zorgen voor herstel en accentuering van een natuurlijke structuur in het 

landschap en het herstel van de oude trambedding als wandel- en fietsverbinding. Door 

schaalvergroting verdwijnen een aantal kleine en waardevolle landschappelijke elementen maar 

tevens worden er maatregelen voorzien die zorgen voor de versterking en het behoud van de 

landschapsstructuren. Daarnaast worden een groot aantal nieuwe KLE’s aangelegd binnen de 

ruilverkaveling. Nieuwe wandel- en fietspaden die geen bestaande of toekomstige structuren volgen 

worden negatief beoordeeld inzake landschapsstructuur. 

2.4.2.3 Perceptieve kenmerken 

Na uitvoering van de ruilverkaveling zal het landschapsbeeld permanent gewijzigd zijn ten gevolge 

van de kavelruil. Algemeen zal een schaalvergroting door ruilverkaveling een negatief effect hebben 

op de beeldwaarde van het landschap, aangezien dit gepaard gaat met het verdwijnen van de 

kenmerkende kleine landschappelijke elementen. Het landschapsbeeld kan mogelijk ook wijzigen 

wanneer zich veranderingen voordoen in het bodemgebruik. Het is echter nog niet gekend wat het 

toekomstige bodemgebruik zal zijn. Verwacht kan worden dat de ruilverkaveling op zich geen grote 

wijzigingen in het bodemgebruik voor de globaliteit van het gebied zal teweegbrengen. Positieve 

effecten zijn oa. te verwachten door het herstellen van boomgaarden, de herwaardering van het 

Lombergveld, de accentuering van een aantal valleigebieden, de buffering van de sporttereinen te 

Gooik, Strijland en Oetingen, het verwijderen van voetbalvelden in valleigebied,… 

Algemeen kan er geconcludeerd worden dat de ontwikkelingen in zijn geheel geen afbreuk doen aan 

de belevingswaarde in het ruilverkavelingsgebied. De ruilverkaveling kan een schaalvergroting 

veroorzaken en daarbij kunnen KLE’s verloren gaan. Echter, bij de vorming van de nieuwe percelen 

worden steeds nieuwe KLE’s voorzien.  

2.4.3 Alternatieven 

o Alternatief 1: verplaatsing onverharde wandelweg Eeckelstraat 

Zowel in het basistracé als in het alternatief tracé zal er een nieuwe wandelweg aangelegd worden 

die de bestaande kavelvormen in het landschap zal volgen. De wandelweg is zowel in het basistracé 
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als in het alternatief tracé gelegen op de grens tussen de akkers en de woonkavels. Het basistracé en 

het alternatief tracé worden bijgevolg als gelijkwaardig beoordeeld. 

o Alternatief 2: doortrekken erosiemaatregel tot aan hoeve  

Het verder doortekken van de voorziene maatregelen op het betreffende perceel in alternatief 2 zal 

voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie geen significante verschillen 

opleveren met het basisplan. 

2.4.4  Aanbevelingen en monitoring 

o Algemeen geldt volgens de huidige regelgeving inzake archeologie: Zolang eventuele 

grondwerken zich beperken tot de teelaarde (met minimaal behoud van onde onderste 20 

cm van de A-horizont) is geen archeologische begeleiding vereist. Bij het aantreffen van de 

archeologische vondsten is men gebonden aan de meldingsplicht 

o Algemeen gezien kan best vermeden worden te veel werken uit te voeren die een 

destructieve invloed op het archeologisch patrimonium hebben. Bij de aanleg van nieuwe 

wegen dient een controle te gebeuren voorafgaandelijk aan de werken. Zowel bij weken 

met ondergrondverzet als eventueel diepploegen, moet de betreffende zone ruim op 

voorhand voorafgaandelijk onderzocht worden door middel van parallelle proefsleuven die 

reiken tot op het archeologisch leesbare niveau. Eventueel worden ook bijkomende 

kijkvensters (10x10 m) gegraven. Indien archeologisch relevante sporen worden 

aangetroffen, dienen de nodige tijd en middelen voorzien te worden om tot een 

vlakdekkende opgraving over te gaan. 

o De nieuwe regelgeving inzake archeologie gaat uit van het uitwerken van een plan van 

aanpak via de archeologienota’s die bij de bouwvergunningsaanvragen moeten toegevoegd 

worden. Die nota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor een 

erkend archeoloog moet worden aangesteld. Die maakt een archeologische evaluatie van 

de betrokken percelen. Het archeologisch vooronderzoek dient voor de opmaak van de 

archeologienota uitgevoerd te worden waarbij de resultaten verwerkt zullen worden in de 

archeologienota. De archeologienota bevat een plan van aanpak voor behoud in situ of de 

opgraving van de tijdens het vooronderzoek aangetroffen archeologische resten. Het 

initiatief voor een archeologienota ligt bij de bouwheer. Die laat door een erkend 

archeoloog eerst een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem uitvoeren. Indien nodig 

volgt een vooronderzoek met ingreep in de bodem. Welk soort onderzoek er gewenst en 

noodzakelijk is zal afhangen van de concrete maatregelen en een analyse van de impact 

ervan op het bodemarchief.  

o Voor de discipline bodem wordt voorgesteld om eventueel diep te ploegen, indien 

verdichting ontstaat t.g.v. de werken. Diepploegen heeft evenwel een destructief effect op 

archeologie. Wanneer wordt gekozen voor diepploegen op een bepaalde locatie dient op 

basis van een impactanalyse bepaald te worden of er (bijkomende) archeologische 

maatregelen moeten getroffen worden. 

o Er wordt aanbevolen de breedte van de verharde stroken van de voorziene tracés in 2-

sporenbeton zo minimaal mogelijk te houden. Verder wordt opgemerkt dat voor alle 

ankerplaatsen aanbevolen wordt de aan te leggen 2-sporen betonwegen volgende 

afmetingen te geven: 1m -1m -1m. 

o Beschermd landschap “Neigembos fase 2” (Gooik en Ninove): Voornamelijk het oplossen 

van het vismigratieknelpunt en de aanpassing van het watersysteem zijn in strijd met het 

beschermingsbesluit en kunnen een knelpunt zijn. In de verdere uitvoering van het plan 

dient de uitwerking van de voorziene maatregelen binnen het beschermd landschap 

goedgekeurd of afgetoetst te worden met de dienst Onroerend Erfgoed.  

o Beschermd landschap “Waterkasteel van Heetvelde met omgeving”: door het 

beschermingsbesluit zijn wijzigingen aan de huidige vorm van de sloot en haar oevers 

binnen het beschermd landschap verboden. De voorziene aanpassing van het watersysteem 
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en de oplossing van het vismigratieknelpunt zijn bijgevolg in strijd met het 

beschermingsbesluit. Aftoetsing of goedkeuring door de dienst Onroerend Erfgoed is 

noodzakelijk.  

o Er wordt aanbevolen contact op te nemen met de dienst Onroerend Erfgoed om na te gaan 

op welke punten het wenselijk is de historische tracés te volgen bij het (her)aanlegen van 

trage wegen binnen de ankerplaats Neigembos. 

o  

2.5  Mens 

2.5.1 Referentiesituatie 

2.5.1.1 Gebruikswaarde en functionele aspecten 

Landbouw 

De oppervlakte van het plangebied, inclusief de uitgesloten zones, bedraagt ongeveer 3.371 ha. 

Hierbinnen bevindt er zich ongeveer 2.498 ha in landbouwgebruik (74%, gebaseerd op 

perceelsregistraties in 2013). Ruim 41% van de landbouwoppervlakte bestaat uit grasland. Dat is vrij 

veel op Vlaams niveau. Dit heeft te maken met het geaccidenteerde reliëf en met de evolutie van de 

landbouw zelf. Hieruit vloeiden bijgevolg ook de veelal gemengde bedrijfstypes voort. Ook maïs en 

granen worden veel geteeld. Er kan echter opgemerkt worden dat er verwacht wordt dat grasland in 

de nabije toekomst gemakkelijker zal gescheurd worden, rekening houdende met de gewijzigde 

wetgeving vanaf 2017. Merk op dat dit slechts een momentopname is. Er moet rekening gehouden 

worden met teeltrotaties van jaar tot jaar.  

Over het algemeen komen in Gooik en omstreken heel wat gemengde bedrijven voor, met als 

hoofdtak rundvee. De bedrijfstypes zijn zo uiteenlopend, dat het moeilijk is om categorieën op te 

stellen. Tal van combinaties van hoofdzakelijk akkerbouw en veelal grondgebonden veeteelt komen 

er voor. 

De geënquêteerde bedrijven hebben een gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 34,45 ha, wat een stuk 

hoger is dan het Vlaamse gemiddelde.  

Globaal genomen zijn de gebruikspercelen vrij goed ontsloten. In het algemeen zijn de 

toegangswegen naar de percelen wel aan de smalle kant. Er komen ook heel wat onverharde of 

halfverharde loswegen voor.  

Uit de enquêtes komt naar voor dat er verspreid over het hele projectgebied toch minstens 81 

gebruikspercelen enkel toegankelijk zijn via een erfdienstbaarheid over andermans(gebruiks)perceel. 

Ongeveer 150 percelen zijn uitsluitend bereikbaar via een perceel van dezelfde gebruiker. Ook dit 

zorgt voor toekomstige onzekerheid. 

Trage wegen kunnen ook een knelpunt vormen, en volgende problemen en knelpunten werden 

aangekaart door de landbouwers (Bron: Landbouwstudie Gooik, VLM):  

o Een bestaande trage weg doorsnijdt een landbouwperceel, waardoor er al dan niet 

2 percelen met een ongunstige vorm ontstaan en er vaak discussie is over al dan 

niet mogen omploegen van de weg, die nadien terug mag ingelopen worden. 

Hierbij kan er dan nog discussie ontstaan over de wegbreedte en van het bestaan 

van een berm; 

o Een vroegere trage weg die momenteel niet meer in gebruik is, zou opnieuw 

opengesteld kunnen worden en doorsnijdt dan percelen of huiskavels of 

bedrijfsgebouwen; 

o Trage wegen die doorheen een weiland lopen zorgen voor praktische problemen: 

de weg wordt afgesloten of men durft er niet door als er dieren aanwezig zijn, of er 

ontstaan problemen met het sluiten van de poort; 
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o Trage wegen waar overheen gebouwen opgetrokken werden, waardoor het traject 

onderbroken is en er officieel geen omleidingsweg bestaat. 

Met uitzondering van de omgeving van bestaande natuur- en bosgebieden en de belangrijkste 

beekvalleien is nagenoeg het volledige plangebied aangeduid als Herbevestigd Agrarisch Gebied. 

Recreatie 

Het glooiende landschap, toegankelijk via landelijke en trage wegen en de verschillende 

bezienswaardigheden in dit landschap worden bezocht door wandelaars, fietsers en ruiters. In het 

plangebied zelf zijn ook verschillende wandel- en fietsroutes, mountainbikeroutes en paardenroutes 

uitgestippeld.  

Het kasteel van Heetvelde, Kasteel Saffelberg, de Woestijnkapel, de Cam, het Repingenhuisje en de 

verschillende kerken vormen bezienswaardigheden langs de routes. Voor de voorkomende 

beschermde dorpsgezichten, monumenten, landschappen, ankerplaatsen,… wordt verwezen naar de 

discipline Landschap. 

Wonen 

De woonfunctie binnen het plangebied is volgens het gewestplan eerder beperkt. Binnen het 

plangebied zijn volgens het gewestplan slechts enkele zeer kleine zones aangeduid als ‘woongebied 

met landelijk karakter’, ‘woonuitbreidingsgebied’ of ‘reservegebied voor woonwijken’. Verder wordt 

opgemerkt dat er in de bestaande situatie conflicten kunnen zijn tussen de bestaande (juridische) 

tracés van trage wegen en de woonfunctie, met name daar waar er door het gebruik van bestaande 

(juridische) tracés problemen kunnen zijn inzake privacy, zwerfvuil, vandalisme,… Verder kunnen ook 

conflicten ontstaan over de rechtszekerheid van een aantal tracés op privé-domein. 

2.5.1.2 Leefbaarheid 

In Gooik zijn de N28 en de N285 geselecteerd als primaire weg van 2e categorie. Er zijn geen 

hoofdwegen of primaire wegen van 1e categorie geselecteerd. De gemeente is gelegen in het 

buitengebied. Er is geen geluidshinder van spoor- of vliegverkeer. Wel zorgen de N28 en de N285 

voor lokale geluidshinder afkomstig van wegverkeer.  

In Gooik zijn verspreid over het grondgebied 5 kleinschalige bedrijventerreinen gelegen: SBPA Van 

Snick, RUP Kaesemans Metaalbouw, SBPA De Coster, PRUP De Wolf Tuincentrum bvba en PRUP Hof 

Ter Molleken nv. Ze maken allemaal deel uit van het plangebied en zijn volledig bebouwd. 

In de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen Seveso-bedrijven. Ook binnen een 

straal van 2km rondom het plangebied bevinden zich geen Seveso bedrijven.  

Binnen het plangebied zijn geen geen pijpleidingen  aanwezig. Het plangebied wordt gekruist door 

een hoogspanningslijn van 150 kV. 

Er zijn geen gegevens bekend over geur-, stof- of lichthinder binnen het plangebied. De 

luchtkwaliteit in het plangebied is ‘vrij goed tot goed’. 

 

2.5.1.3 Mobiliteitsaspecten 

In Gooik zijn de N28 en de N285 geselecteerd als primaire weg van 2e categorie. Deze twee grote 

verkeersassen verdelen het projectgebied in 4 delen. Deze 2 wegen vormen de grootste barrière in 

het gebied wat betreft oversteekbaarheid. 

De lokale wegen worden onderverdeeld in 3 types: de lokale verbindingswegen, de lokale 

ontsluitingswegen en de erftoegangswegen. Er is een uitgebreid netwerk aan landelijke wegen die 

voor een relatief goede ontsluiting van het landelijke gebied zorgt. Deze lokale ontsluitingen zijn 

echter vrij smal en kronkelend met tal van uitwijkstroken om de voertuigen te laten kruisen. Heel 

wat van deze wegen liggen op hellend terrein en hebben langs één of weerszijden een verhoogde of 

verlaagde wegberm. 
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De opgegeven onveilige kruispunten bevinden zich nagenoeg allen (net) buiten het plangebied of 

binnen de uitgesloten zone. Wat de veiligheid voor fietsers betreft, kan er vermeld worden dat er in 

de gemeente weinig fietspaden aanwezig zijn.  

Het gebied heeft nog heel wat ‘trage wegen’. Omwille van het kleinschalige landschap zijn er zeer 

veel historische tracés van trage wegen in Gooik, echter 2/3de van de trage wegen is niet waar te 

nemen op het terrein. Veelal lopen de tracés door de velden en zijn ze in cultuur genomen, sommige 

zijn zelfs bebouwd. 

De N282, die de N285 via Sint-Kwintens-Lennik verbindt met de ring rond Brussel, vormt een zwaar 

belaste sluiproute ter ontwijking van de N8. Uit het mobiliteitsplan van de gemeente Gooik blijkt dat 

ook de Drie Egyptenbaan/Stuivenbergstraat, de Kattestraat, de Pr. Fr. Heymanstraat, Wolvenstraat/ 

Processiestraat en de Heerbaan gebruikt worden door sluipverkeer.  

2.5.2 Effectvoorspelling en –beoordeling 

Landbouw 

Het herverkavelen (ruilen) en verbeteren van de kavelvormen zal ervoor zorgen dat de velden van 

eenzelfde landbouwer dichter bij elkaar gelegen zijn, dichter bij de bedrijfszetel liggen en 

gemakkelijker te bewerken zijn. De aanleg en het verbeteren van sommige wegen / paden zal leiden 

tot een betere bereikbaarheid van de percelen. Elk perceel zal goed bereikbaar zijn, er zal naar 

gestreefd worden om zo weinig mogelijk percelen te ontsluiten via andere percelen (waardoor 

erfdienstbaarheid noodzakelijk is), wat positief beoordeeld wordt. 

Nieuwe recreatieve routes, erfbeplanting en verbeterde bedrijfstoegangen bieden in de toekomst 

ook perspectieven voor thuisverkoop bij landbouwbedrijven, wat een verhoging leefbaarheid van de 

bedrijven betekent, en dus ook positief beoordeeld wordt. 

Voor de trage wegen diende op verschillende locaties de keuze gemaakt te worden tussen het 

historisch tracé (dat vaak dwars door de velden loopt, wat vanuit landbouwoogpunt niet wenselijk is) 

en een verlegd tracé. De opzet hierbij was steeds om de landbouwers meer rechtszekerheid te geven 

wat betreft dit aspect. Daar waar trage wegen verlegd worden op de rand van de percelen wordt dit 

bijgevolg positief beoordeeld voor de landbouwfunctie. 

Het ruilverkavelingsplan voorziet ook een aantal maatregelen die ervoor zorgen dat landbouwgrond 

zal verdwijnen. Verlies van landbouwgrond wordt beperkt negatief beoordeeld. Veder zullen de 

voorziene maatregelen met een erosiewerend effect ervoor zorgen dat de afspoeling van de 

vruchtbare bovenste toplaag beperkt wordt, wat positief beoordeeld wordt voor de 

landbouwfunctie. 

Aandachtspunt dat dient opgenomen te worden tijdens de ruilverkaveling is dat een aantal percelen 

gelegen zijn in de zoekzone voor de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen. Verder kan een 

mogelijke herlocalisatie van landbouwbedrijven nabij Natura 2000-gebied aangewezen zijn. Gezien 

er hierover momenteel geen concrete gegevens beschikbaar zijn, kunnen hier momenteel geen 

uitspraken over gedaan worden. Bij de concrete uitvoering van het plan kan hier nog altijd op 

ingespeeld worden.  

Wonen en recreatie 

M.b.t. wonen worden in de exploitatiefase effecten verwacht t.g.v. de nieuwe ontsluitingen van het 

gebied. Door de aanleg van nieuwe wegen en het verbeteren van wegen zullen voornamelijk de 

boerderijen beter ontsloten worden. Dit wordt uiteraard positief beoordeeld.  

Nieuwe (fiets)paden in de nabije omgeving van bestaande bewoning kan echter ook een 

verminderde privacy voor deze woningen betekenen. Echter, heel wat (juridisch bestaande) trage 

wegen binnen het plangebied worden verlegd indien het huidige tracé de privacy te zeer schendt, 

wat dan weer positief beoordeeld wordt. 

Echter, heel wat (juridisch bestaande) trage wegen binnen het plangebied worden verlegd indien het 

huidige tracé de privacy te zeer schendt, wat dan weer positief beoordeeld wordt 
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Ten aanzien van recreatie voorziet het plan verschillende maatregelen ter bevordering van de 

recreatie, zowel voor de bewoners als voor de toeristen, wat matig tot sterk positief wordt 

beoordeeld. De geplande activiteiten kunnen echter ook lichte hinder met zich meebrengen zoals 

zwerfvuil, inkijk vanaf de trage wegen naar woningen, verhoogde geluidsdruk.  

De oude voetbalterreinen aan de Lindestraat worden geleidelijk verplaatst naar de nieuwe 

sportinfrastructuur in Strijland en maken opnieuw plaats voor een valleilandschap met weides. De 

nieuwe locatie te Strijland is momenteel reeds deels ingevuld met sportinfrastructuur. Het 

centraliseren van de sportinfrastructuur en het ontwikkelen van valleilandschap met weides langs de 

Molenbeek wordt voor de effectgroep recreatie positief beoordeeld. 

Leefbaarheid  

De maatregelen voorzien in het ruilverkavelingsplan vormen geen kader voor het oprichten van 

geluidsproducerende inrichtingen of activiteiten. Er worden bijgevolg geen significante 

geluidseffecten verwacht door uitvoering van het plan. Wellicht zijn er zelfs positieve effecten, 

gezien er minder (en minder ver) zal gereden moeten worden naar afgelegen of versnipperd 

liggende percelen. Hierdoor kunnen ook beperkt positieve effecten verwacht worden op de 

luchtkwaliteit. 

Door het aanleggen van bijkomende (fiets)paden en wegen is het mogelijk dat, mede door het 

(toenemend) recreatief medegebruik, deze wegen in de toekomst te maken zullen hebben met het 

voorkomen van sluikstorten en zwerfvuil. 

Bereikbaarheid en doorstroming  

Na de ruilverkaveling worden geen aanzienlijke effecten verwacht inzake bereikbaarheid en 

doorstroming. Door het aanleggen en verbeteren van wegen worden enkel positieve effecten 

verwacht op de bereikbaarheid van landbouwpercelen en (meer afgelegen) woningen. Het aantal af 

te schaffen wegen blijft beperkt. De meeste af te schaffen wegen betreffen juridische tracés van 

wandelwegen die momenteel niet meer zichtbaar zijn op het terrein. 

Oneigenlijk gebruik door gemotoriseerd verkeer zou kunnen ontstaan daar waar nieuwe wegen 

worden aangelegd of waar bestaande wegen worden verbeterd. Van nieuwe fiets- en wandelwegen 

kan verondersteld worden dat ze te smal zijn om als sluipweg te dienen. De te verbeteren wegen of 

nieuw aan te leggen ontsluitingswegen voor landbouw zullen hoofdzakelijk bestaan uit steenslag en 

in mindere mate ook uit 2-sporenbeton. Meestal lopen ze over in een onverharde (wandel- of 

fiets)weg of zijn het doodlopende wegen. Er worden op die plaatsen geen significante effecten 

verwacht ten gevolge van sluipverkeer op de te verbeteren en nieuw aan te leggen landbouwwegen. 

Op een beperkt aantal plaatsen vormt een “te verbeteren landbouwontsluiting (al dan niet in 

combinatie  met fietsverbinding)” toch een verharde verbinding tussen twee bestaande wegen. Er 

wordt geoordeeld dat het grootste risico op sluipverkeer zich zal voordoen ter hoogte van de 

Wijngaardbosstraat. 

Met uitzondering van de heraanleg met fietspad van de Wolvenstraat/Processiestraat worden geen 

maatregelen getroffen die de gekende bestaande sluipwegen verbeteren (bijvoorbeeld het 

verharden van wegen) noch maatregelen die ze juist minder aantrekkelijk maken (bijvoorbeeld de 

aanleg van tractorsluizen). Er worden op bepaalde plaatsen wel inrichtingen voorzien om 

gemotoriseerd vervoer tegen te houden, hoofdzakelijk ter hoogte van onverharde wegen.    

Verkeersveiligheid  

Binnen de ruilverkaveling worden een groot aantal nieuwe trage wegen voorzien of worden 

juridische tracés opnieuw opengesteld. Een aantal hiervan maken verbinding met de N285 of de 

N28. Op de N28 wordt op twee van deze plaatsen (ter hoogte van Kesterheide) een maatregel 

voorzien om de veiligheid te verhogen. Beide planvoornemens worden als sterk positief 

beoordeeld.Echter ter hoogte van de meeste nieuwe trage wegen die verbinding maken met de N28, 

N272 en de N285 worden geen maatregelen die een veilige oversteek bevorderen voorzien, ook niet 



 

2285203016/scl  -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief MER – niet technische samenvatting pagina 44 van 72 

ter hoogte van de kruising van de N28 met de oude trambedding, wat op dit punt matig tot sterk 

negatief wordt beoordeeld. 

Er zijn verder ook een aantal punt- en lijnmaatregelen met een positieve impact op de 

verkeersveiligheid. De Processiestraat, gelegen tussen de N28 en de Strijlandstraat/Terlostraat zal 

heraangelegd worden met fietspad. Verschillende trage wegen zullen verder ook voorzien worden 

van inrichtingen om gemotoriseerd vervoer tegen te houden. De (her)aanleg /verbetering van trage 

wegen is eveneens ook positief te beoordelen inzake verkeersveiligheid, gezien trage weggebruikers 

hierdoor de kans hebben om wegen te gebruiken die afgescheiden zijn van het gemotoriseerd 

verkeer.  

Na het uitvoeren van de ruilverkaveling zullen de landbouwers namelijk meer percelen in gebruik 

hebben in de nabije omgeving van hun bedrijf, waardoor ze minder afstand moeten afleggen om hun 

percelen te bereiken. Hierdoor zullen in principe ook minder conflictsituaties ontstaan tussen 

zwakke weggebruikers en landbouwverkeer. 

2.5.3 Alternatieven 

o Alternatief 1: verplaatsing onverharde wandelweg Eeckelstraat 

Het realiseren van de wandelverbinding volgens het alternatief tracé voldoet nog steeds aan de 

plandoelstelling, met name een trage wegverbinding tussen twee bestaande wegen. Het basistracé 

wordt gerealiseerd achter een aantal bouwpercelen, waardoor er na het realiseren van het 

basistracé en het bebouwen van de bouwgrond, mogelijks beperkt negatieve effecten zouden 

kunnen zijn inzake geluids- en rustverstoring en sluikstorten en zwerfvuil. Door in het alternatief 

tracé de trage weg niet te voorzien achteraan deze bouwgronden, worden deze mogelijke effecten 

vermeden, waardoor alternatief 1 beperkt positiever wordt beoordeeld dan het basistracé. 

o Alternatief 2: doortrekken erosiemaatregel tot aan hoeve  

Het uitvoeren van het alternatief heeft geen invloed op het wegverkeer, de woonfunctie en de 

recreatie en de leefbaarheid. Een heel beperkte impact kan verwacht worden op de beeld- en 

belevingswaarde, doordat de houtkant en grasstrook verder doorgetrokken zal zijn. Wat betreft de 

landbouwfunctie, kan een licht positief effect verwacht worden, gezien het toekomstig perceel 

hierdoor wellicht regelmatiger zal zijn van vorm. Echter, de kavelinrichting is momenteel nog niet 

gekend, dus in principe kunnen hier nog geen uitspraken over gedaan worden. Aan de andere kant 

betekent het doortrekken van de voorziene erosiebestrijdingsmaatregelen ook dat er een iets 

grotere oppervlakte-inname van landbouwpercelen zal zijn, wat dan weer beperkt negatiever wordt 

beoordeeld ten aanzien van het basisplan. 

2.5.4  Aanbevelingen en monitoring 

Een bijkomende maatregel ter hoogte van de kruising van de oude trambedding met de N28 is 

noodzakelijk om er voor te zorgen dat fietsers of wandelaars op een verkeersveilige manier de N28 

kunnen oversteken. Gezien de N28 een gewestweg is, zullen bijkomende maatregelen op dit punt 

moeten besproken en uitgewerkt worden in samenwerking met AWV. 

Om het fietsverkeer af te remmen ter hoogte van de andere bijkomende gevaarlijke kruispunten 

kunnen ter hoogte van (fiets)wegen die niet toegankelijk zijn voor landbouwverkeer bijkomende 

inrichtingen voorzien worden (vb. het plaatsen van hekken / poorten) waardoor men verplicht is de 

snelheid te minderen ter hoogte van een gevaarlijk kruispunt. Echter, hierdoor bestaat de kans dat 

machinaal beheer van de bermen niet meer mogelijk is, doordat de doorgang belemmerd wordt. Er 

dient dus steeds voor gezorgd te worden dat dergelijke wegen niet aan twee kanten “afgesloten” 

worden. 

Ter hoogte van de Wijngaardbosstraat bestaat een risico op sluipverkeer. Er wordt aanbevolen de 

verharde delen van het tweesporen beton hier zo smal mogelijk te houden en eventueel 

kasseistroken aan te leggen aan de kruispunten van deze weg. Er kan altijd na het uitvoeren van de 

ruilverkaveling nagegaan worden of bepaalde van bovenstaande wegen significante problemen 
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opleveren inzake sluipverkeer. Bij problemen kunnen na realisatie van het plan constructies voorzien 

te worden die het autoverkeer afremmen maar wel het landbouwverkeer nog toelaten. 

Ten oosten van de Schoonscheenstraat wordt een strook 2-sporenbeton gepland waarbij op korte 

afstand van elkaar 2 haakse bochten gelegen zijn. Gezien het technisch zeer moeilijk zal zijn om deze 

strook aan te leggen, wordt voorgesteld deze strook te vervangen door een betonstrook. 

Om de bereikbaarheid van de landbouwpercelen te garanderen wordt voor de strook ter hoogte van 

de Gooikeveldstraat en de Bosstraat aanbevolen het tussendeel te voorzien in 2-sporenbeton (in 

totaal 3m breed) in plaats van 2,5m beton. 

De tweesporenwegen die samenvallen met een functionele fietsroute kunnen het best aangelegd 

worden met volgende afmetingen: 1,2m – 0,6m – 1,2m. 

Tussen de Morrestraat en Pattattenstraat wordt een functionele fietsverbinding deels in beton 3m + 

middenstuk in 2,5m. Gezien het slechts insteekwegen betreft en de fietsverbindingen eerder 

recreatief zijn, wordt aanbevolen de betonstroken van 3m te vervangen door 2-sporenbeton van 1m 

– 1m – 1m en in het middendeel de betonstrook van 2,5m te versmallen naar 1,5m. 

Bij de aanleg van groenelementen als houtkanten, hagen en bomenrijen dient de bereikbaarheid van 

de landbouwpercelen in de exploitatiefase met grote machines verzekerd te worden. Tijdens de 

aanlegfase zelf dient er aandacht te zijn voor de bereikbaarheid en bewerkbaarheid van de 

landbouwpercelen. 

Om de privacy ter hoogte van bestaande woningen te behouden in de buurt van nieuw aan te leggen 

of te verbeteren wegen en / of (fiets)paden, kan tussen de weg en de woningen een dicht 

groenscherm aangeplant worden. 

Vanwege het grote aantal (her)aan te leggen nieuwe (wandel)wegen is het belangrijk in de 

ruilverkaveling ook duidelijke afspraken te maken inzake het onderhoud en het statuut van deze 

wegen. Indien noodzakelijk dienen nieuwe wegen een officiële naam te krijgen en dient het 

verkeersregelement aangepast te worden. 

Voor de trage wegen die na de uitvoering van de RVK zullen aantakken op de Langestraat wordt 

aanbevolen dat er een afstemming dient te gebeuren tussen de VLM en AWV om deze aansluitingen 

maximaal veilig in te richten. 

Als flankerende maatregel wordt meegegeven dat buurgemeenten ook hun trage wegen kunnen 

(her)openen om een verbinding vanuit het plangebied naar woonkernen buiten het plangebied te 

realiseren. 
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3 Eindconclusie 

Algemeen kan gesteld worden dat de ruilverkaveling en de voorgestelde alternatieven haalbaar zijn 

vanuit milieuoogpunt. In het MER worden nog een aantal maatregelen (maa), aanbevelingen (abe) 

en aandachtspunten (apu) geformuleerd, waarmee rekening kan worden gehouden om de negatieve 

effecten te milderen of de positieve effecten te vergroten. Deze zijn opgenomen in Tabel 3-1. Tevens 

worden de maatregelen met betrekking tot monitoring en verder onderzoek (mon) hierin 

opgenomen. Maatregelen en monitoring worden noodzakelijk geacht teneinde de milieueffecten te 

milderen of teniet te doen. Aanbevelingen kunnen indien mogelijk worden uitgevoerd. 

Aandachtspunten zijn geformuleerd om de initiatiefnemer op mogelijke knelpunten of 

opportuniteiten te wijzen. 
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Tabel 3-1: Samenvatting aanbevelingen en monitoring 

Aspect (discipline en 

aspect/effectgroep) 

Aard van de effecten Beoordeling Milderende maatregelen en monitoring Resterend 

effect 

Niveau 

doorwerking 

Verantwoordelijke 

doorwerking 

Bodem - profielwijziging Vergraving bodems met textuur B-

horizont (profiel-ontwikkeling a) 

0 tot -1 / -1 tot 0 / / 

Bodem –structuurwijziging Verdichting sterk tot uiterst 

verdichtingsgevoelige bodems 

(hoofdzakelijk in valleigebieden en de 

kleibodems) 

-2 tot -3 Maatregel voor de uiterst gevoelige en 

aanbeveling voor de sterk gevoelige bodems 

voor verdichting: verdichting van de zeer en 

uiterst verdichtingsgevoelige bodems dient 

tijdens de werken zo veel mogelijk vermeden te 

worden of (waar relevant voor het toekomstige 

bodemgebruik) na de werken ongedaan 

gemaakt te worden. Dit kan door zo veel 

mogelijk te werken vanaf bestaande wegen en 

paden, achteruitschrijdend te werken, rijplaten 

of alternatieve technieken te gebruiken of diep 

te ploegen na de werken. 

0 Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoering-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité derden 

Bodem - bodemkwaliteit Bij een toegenomen perceelsgrootte 

zal minder mest naast de percelen 

terechtkomen, maar kan meer mest 

afspoelen. 

Erosiebestrijdingsmaatregelen 

verminderen het afspoelen van 

nutriënten. 

Risico op bodemverontreingiging door 

de overstroming van gecontroleerde 

bufferbekkens en waterbufferings- en 

infiltratiegebied met verontreinigd 

oppervlaktewater. 

Kans op verspreiding van mogelijke 

bodemverontreinigingen tijdens de 

werken 

-1 tot +1 Aanbeveling: de mogelijke maatregelen dienen 

genomen te worden zodat een mogelijke 

verspreiding van bodemverontreinigingen zich 

niet kan voordoen (vooral van belang tijdens de 

aanlegfase).  

0/-1 tot +1 Projectniveau  Ruilverkavelings-

comité derden 
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Bodem – wijziging 

reliëfkenmerken 

Globaal gezien zal de ruilverkaveling 

geen wijziging van het reliëf met zich 

meebrengen. Er worden geen 

kavelwerken gepland ter hoogte van 

graslanden met microreliëf. 

Door de herverkaveling (vooral in 

functie van akkerbouw) kunnen taluds 

verdwijnen wanneer percelen worden 

samengevoegd. 

0 

 

 

 

-1 

/ 

 

 

 

Aanbeveling: bij de herverkaveling rekening 

houden met de aanwezige taluds 

(perceelsgrenzen zo veel mogelijk voorzien thv 

bestaande taluds). 

/ 

 

 

 

 

0 

/ 

 

 

 

 

Herverka-

veling  

/ 

 

 

 

 

Ruilverkavelings-

comité 

Bodem - bodemerosie In het RVK worden een relatief groot 

aantal maatregelen voorzien met een 

erosiebeperkend effect. 

Het realiseren van passende 

erosiebestrijdingsmaat-regelen na 

uitvoeren van de geplande 

maatregelen binnen het 

ruilverkavelingsplan blijft mogelijk 

+1 tot +2 Aanbeveling: bestaande effectieve 

erosiebestrijdingsmaatregelen welke door 

gewijzigde wetgeving niet zullen behouden 

worden door de landbouwers opnemen in het 

RVK-plan om zo het behoud ervan te verzekeren 

(vb. thv de Mgr. Abbeloosstraat en de 

Blijkheerstraat ). 

 

+1 tot +2 / / 

Bodem – leemten in de 

kennis 

Effectenbeoordeling o.b.v. huidige 

beschikbare bodemkaart 

/ Monitoring: tijdens de projectvoorbereiding is 

gebruik gemaakt van de bodemkaart opgemaakt 

door het Centrum voor Bodemkartering. Deze 

bestaande bodemkaart wordt geactualiseerd op 

het terrein en verfijnd in functie van de 

ruilverkaveling. Van de geactualiseerde 

bodemkaart wordt een waardezonekaart 

gemaakt die de landbouwgeschiktheid 

weergeeft en een rol zal spelen bij de 

landbouwkundige waardebepaling van de 

percelen.  

/ Bepaling van 

de inbreng 

Ruilverkavelings-

comité 

Bodem - stabiliteit 

Water – 

grondwaterkwantiteit 

Fauna en flora - verdroging 

Aanwezigheid van veen 

Aanwezigheid van kwelgevoelige 

vegetatie 

Aanwezigheid van 

Mogelijk -3 Maatregel: aandacht besteden aan de 

aanwezigheid van veen, kwelgevoelige vegetatie 

en grondwaterwinningen bij tijdelijke bemaling, 

grondwaterwinningen drainage.  

Aanbeveling: bijkomende grondwaterwinningen 

0 Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier / 

Ruilverkavelings-

comité, derden 
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grondwaterwinningen zijn te vermijden daar waar reeds een dalende 

trend van het grondwaterpeil is waar te nemen 

(Landeniaan- en Sokkel- en Krijtaquifer-

systemen). Bij voorkeur wordt bij herverkaveling 

uitgegaan van maximaal het behoud van de 

huidige (vergunde) grondwaterwinningen. Er 

dient te worden uitgegaan van de bestaande 

drinkpunten en waar mogelijk dient te worden 

ingezet op drinkwatervoorzieningen voor vee 

via oppervlaktewater (via gecontroleerde 

toegang tot een aanliggende beek). 

bestek 

Water – grond- en 

oppervlaktewaterkwantiteit 

Versnellen afvoer hemelwater door 

herverkaveling 

Mogelijk -3 Maatregel: de algemene principes van integraal 

waterbeleid dienen toegepast te worden, m.n. 

1. hergebruik van hemelwater 

2. infiltratie van hemelwater 

3. bufferen en vertraagd afvoeren 

4. lozing 

In het bijzonder dienen deze principes 

gerespecteerd te worden bij de herverkaveling, 

gezien de reeds aanwezige overstromings-

problematiek in het studiegebied (in het 

bijzonder langs de Molenbeek en een aantal van 

haar zijbeken en de Zuunbeek). Gezien de 

aanwezigheid van effectief en potentieel 

overstromingsgevoelige gebieden langs 

verschillende waterlopen dient versnelde afvoer 

naar deze waterlopen vermeden te worden.  

Versnelde afvoer naar bestaande problemen 

van water- (en modder)overlast (vb. op 

grondgebied van Lennik) dient eveneens 

vermeden te worden. 

 

0 Stedenbouw-

kundige 

vergunning, 

uitvoerings-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité 
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Maatregel: er dient bij het uitwerken van de 

detailafwatering voor de herverkaveling m.n. 

ingezet te worden op het zo veel mogelijk 

infiltreren van hemelwater op de landbouw-

percelen en de grachten dienen zodanig 

ingericht worden dat ze de infiltratie van 

regenwater bevorderen.  

Water – grond- en 

oppervlaktewaterkwantiteit 

Bevorderen van de infiltratie en 

verminderen van het overstromings-

risico door de aanleg van KLE’s, grazige 

stroken, poelen, aanpassen van het 

watersysteem, het aanleggen van 

gecontroleerde bufferbekkens en 

waterbufferings-en infiltratiegebieden 

en het terug openmaken van 

inbuizingen 

+2 Aanbeveling: bij de aanleg van bufferstroken 

dient vermeden te worden dat deze na verloop 

van tijd omgeploegd zouden worden. Dit kan 

door de opname van de bufferstroken in een 

beheerplan, het afsluiten van overeenkomsten 

met landbouwers, het plaatsen van akkerpalen 

of eventueel het voorzien van een pad . Ten 

slotte kunnen ook de grachten zelf zodanig 

worden ingericht dat ze de infiltratie van 

regenwater bevorderen.   

+2 Herverka-

veling 

Ruilverkavelings-

comité  

Water – grond- en 

oppervlaktewaterkwantiteit 

Water – 

oppervlaktewaterkwaliteit 

Versnelde afvoer van hemelwater en 

verontreiniging van oppervlaktewater 

via runoff 

-1 tot  -2 Aanbeveling: bij de aanleg van wegen en paden 

geldt algemeen dat deze zo veel mogelijk 

onverhard of semi-verhard worden aangelegd 

teneinde versnelde afstroming te vermijden. Dit 

dient uiteraard te worden afgewogen met de 

functie/het gebruik van de weg. Voor wegen in 

tweesporenbeton wordt aangeraden de sporen 

zo smal mogelijk te houden, teneinde de 

onverharde oppervlakte te maximaliseren. ) 

-1 tot 0 Ruilverka-

velingsplan, 

herverka-

veling 

Ruilverkavelings-

comité 

Water - 

grondwaterkwaliteit 

Doorsijpeling thv de gecontroleerde 

bufferbekkens en waterbufferings- en 

infiltratiegebieden van mogelijk 

verontreinigd oppervlaktewater ten 

gevolge van de nog aanwezige 

lozingen van huishoudelijk afvalwater 

-1 tot -2 Monitoring: de waterkwaliteit opwaarts de 

gecontroleerde bufferbekkens en 

waterbufferings- en infiltratiegebied controleren 

en opvolging van de rioleringsprojecten 

(afkoppeling lozingspunten) om te vermijden 

dat overstromingen met verontreinigd 

oppervlaktewater plaatsvinden 

0 tot -1 Projectniveau  Ruilverkavelings-

comité 

Water - structuurkwaliteit Verbeteren van de structuurkwaliteit +1/+2 / +1/+2 / / 
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door hermeandering, verwijderen van 

inbuizing en het aanleggen van 

natuurtechnische oevers en het 

aanleggen van grasstroken/KLE’s langs 

waterlopen 

Het aanleggen en dempen van 

plaatselijke grachten 

 

 

 

-1/-2 

 

 

 

-1/-2 

Fauna en flora - 

biotoopverlies 

Aanleg en verbeteren van wegen Mogelijk -1 

tot -2 

Aanbeveling: bijkomende nieuwe wegen niet 

aanleggen t.h.v. biologisch (zeer) waardevolle 

percelen.  

+1 tot +3 Ruilverka-

velingsplan, 

herverka-

veling, 

Ruilverkavelings-

comité  

Fauna en flora - 

biotoopverlies 

Mogelijke impact op bestaande 

natuurwaarden ten gevolge van de 

werken 

Mogelijk -1 

tot -3 

Aanbeveling: de aanvoer van materiaal gebeurt 

bij voorkeur langs één welbepaalde, vastgelegde 

route, zodat de overige zones niet worden 

beschadigd. + de ruimte-inname en verstoring 

van de biologisch waardevolle percelen waar de 

aanpassing van de brugconstructie voorzien 

wordt, dient tot een minimum  beperkt te 

blijven. 

Aandachtspunt: het sparen van omliggende 

vegetatie is belangrijk omdat deze een 

permanente zadenbron is (en geen eenmalige) 

voor de afgewerkte zones  

0 Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité, derden 

Fauna en flora - 

biotoopverlies 

Mogelijke impact op waardevolle 

graslanden 

Mogelijk -1 

tot -2 

Aanbeveling: in de mate van het mogelijke alle 

waardevolle graslanden opnemen binnen de 

afgebakende zones ‘te versterken 

natuurwaarden’  

0 Ruilverka-

velingsplan 

Ruilverkavelings-

comité 

Fauna en flora – 

biotoopverlies/ -winst 

Werken aan waterlopen, poelen, 

vijvers 

-1 tot +1 Aanbeveling: het oeverprofiel zo zacht hellend 

als mogelijk maken + ecologische inrichting van 

poelen/vijvers, oa. Beperken betreding van de 

oevers, zones verondiepen, zones met 

potentiële verstoring afschermen,… (abe) 

+2 tot +3 Stedenbouw-

kundige 

vergunning, 

uitvoerings-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité, derden 
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Fauna en flora – 

biotoopverlies/ -winst 

Door de herverkaveling is het mogelijk 

dat nadien door de landbouwers KLE’s 

of andere waardevolle elementen 

(KLE’s, graslanden) zullen verwijderd 

worden. 

-1 tot -2  -1 ot -2   

Fauna en flora – 

biotoopverlies/ -winst 

Aanleg grasstroken, KLE’s, poelen, 

zones “versterken natuurwaarden”, 

bufferen bossen door aanleg houtkant 

en ruige grasstroken, hermeandering 

van oevers, natuurtechnische 

oeverinrichting, opbreken van 

inbuizingen van beken. 

+1 / +3 Aanbeveling: de erosiepoelen zo ecologisch 

mogelijk inrichten en andere erosibestrijdings-

maatregelen zo ecologisch mogelijk beheren. 

Nieuwe en bestaande waardevolle percelen en 

elementen op een doordachte manier beheren. 

De ecologische meerwaarde van bufferstroken 

kan vooral gelden als een geschikt beheer 

ingesteld wordt en er met een aantal 

ecologische principes rekening gehouden wordt 

waaronder geen chemische onkruidbestrijding, 

lagere bemestingsgraad, geschikt maaischema 

+2 / +3   

Fauna en flora – 

versnippering/ 

ontsnippering en 

barrièrewerking 

Mogelijke impact herverkaveling op 

bestaande grachten en waterlopen 

Mogelijk -1 Aanbeveling: grachten hebben een potentieel 

belangrijke verbindingsfunctie. Daarom worden 

baan- en afwateringsgrachten en waterlopen zo 

veel als mogelijk als vaste grens gebruikt tijdens 

de  herverkaveling.  

0 Herverka-

veling 

Ruilverkavelings-

comité 

Fauna en flora - 

rustverstoring 

Rustverstoring t.g.v. sluipverkeer/sterk 

verhoogde snelheid op 

geoptimaliseerde wegen. 

-2 Aanbeveling: opletten dat het optimaliseren van 

wegen in de buurt van waardevolle bestaande 

of te ontwikkelen natuurgebieden niet zorgt 

voor sluipverkeer en/of sterk verhoogde 

snelheid.  

0 Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité 

Fauna en flora - 

rustverstoring 

Mogelijke rustverstoring door 

recreanten in de buurt van 

waardevolle gebieden en oneigenlijk 

gebruik wandelpaden. 

-2 Aanbeveling: plaatsen van infoborden om 

recreanten te wijzen op de gevoeligheid van het 

gebied tijdens het broedseizoen.  + Via 

duidelijke signalisatie dient het oneigenlijke 

gebruik van wandelpaden vermeden te worden.  

0/-1 Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité 
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Fauna en flora – 

vermesting/eutrofiëring 

Uitspoeling nutriënten naar 

waterlopen wordt tegengegaan door 

behoud van grasland in valleigebied en 

de aanleg van (gras)bufferstroken 

0/+2 Aanbeveling: voorzien van bijkomende 

bufferstroken van minstens 5 m breed daar 

waar nog hellende akkerpercelen gelegen zijn 

langs geklasseerde waterlopen om mogelijke 

uitspoeling van mest naar de waterloop te 

verminderen  

+2/+3 Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, herverka-

veling 

Uitvoerings-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité 

Fauna en flora – 

versnippering / ontsnip-

pering en barrièrewerking 

Aanleg en beheer van perceelsranden 

/ grasstroken / KLE’s 

+1 tot +3 Aanbeveling: om het behoud van de KLE’s op 

lange termijn te vrijwaren is het opzetten van 

een beheersstructuur aangewezen. 

Aanbeveling: de sporen bij tweesporen wegen 

zo minimaal mogelijk houden.  

+2/+3 Uitvoerings-

dossier/, 

beheerplan 

Ruilverkavelings-

comité, derden 

Fauna en flora Impact op fauna -1 tot +3 Aanbevelingen: 

• Libellen: er dient voldoende aandacht 

te zijn voor het beheer van de 

vegetatie in en in de onmiddellijke 

omgeving van de poelen om een 

goede libellenpopulatie te verzekeren.  

• Dagvlinders: er wordt aanbevolen ook 

KLE’s met sleedoorn te voorzien en 

minstens ook een aantal van de 

voorziene bomenrijen ook aan te 

planten met iepen. Verder kan een 

goed beheer van de aan te leggen 

grasstroken bijkomend leefhabitat 

betekenen voor kensoorten van 

droge, schrale graslanden. Afspraken 

inzake beheer zijn dus wenselijk. 

• Het voorzien van extra poelen, zodat 

iedere poel tenminste 1 naburige poel 

heeft binnen een straal van 400 m 

zorgt voor een vlottere en veiligere 

+1 tot +3 Herverka-

veling 

Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité, derden 
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migratie, en voor een makkelijker 

handhaven van de stabiele 

(meta)populaties  

• een ecologische inrichting van poelen, 

oa. bv. zachthellende oevers, 

beperken van betreding, zones 

vanwaar verstoring of strakke winden 

mogelijk zijn afschermen door een 

brede houtkant, zones verondiepen, 

…),… zorgt voor een geschikt 

leefhabitat voor fauna. 

• Ter hoogte van het openbaar domein 

dient er op gelet te worden dat de 

eventueel bijkomende verlichting 

beperkt blijft en neerwaarts gericht is, 

om verstoring van vleermuizen zoveel 

mogelijk te beperken.  

• Bij het oplossen van vismigratieknel-

punten is herstel van de natuurlijke 

situatie meestal de beste oplossing. In 

sommige gevallen is een semi-

natuurlijke oplossing of een 

technische oplossing noodzakelijk.  

Fauna en flora – diverse 

effectgroepen 

Aanleg groenelementen +1 tot +3 Enkele relevante aanbevelingen en 

aandachtspunten bij de aanleg van 

groenelementen zijn de volgende:  

• een haag dient voldoende gesloten te 

zijn 

• een minimum van 1 snoeibeurt om de 

drie jaar worden gegeven 

• de bomen in haag of houtkant worden 

geknot of laat men uitgroeien 

+1 tot +3 Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier / 

bestek, 

beheerplan 

Ruilverkavelings-

comité, derden 
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(zangposten) 

• dode bomen kan men laten staan om 

‘reducenten’ een kans te geven 

• voldoende kruidachtige planten 

moeten aanwezig zijn onder en rond 

hagen of houtkanten (o.a. i.f.v. 

broedgelegenheid voor vogels van 

kleinschalig landschap); hagen en 

houtkanten worden door amfibieën 

gebruikt als migratieweg, beschutting, 

voedselbron of overwinterzone; 

vleermuizen oriënteren zich via 

bomen en houtkanten, … 

• ruigtebeheer van de strook langs de 

haag of houtkant. 

• geen aanplant op bestaande 

soortenrijke bermgedeelten 

• bestaande hagen of houtkanten 

worden niet gerooid, maar worden 

aangevuld  

• een aantal types struiken moet zeker 

aanwezig zijn. Vruchtdragende 

struiken verschaffen voedsel. Struiken 

met een gesloten structuur zorgen 

voor beschutting en voor dekking 

tegen predatoren. 

• er wordt gebruik gemaakt van 

streekeigen soorten en indien 

mogelijk van streekeigen plantgoed. 

• Indien inzaaien dient te gebeuren, is 

inheems en streekeigen materiaal 

belangrijk.  Het inzaaien van zones is 
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enkel zinvol wanneer deze echt steil 

zijn of kans maken te gaan verglijden 

of eroderen. Door het verstoren van 

de streekeigen zaadvoorraad met een 

gebiedsvreemd zaadmengsel blijft er 

van het ontwikkelen van een spontane 

en natuurlijke diversiteit niets over. 

Als men inzaait kan men bv. Italiaans 

raaigras gebruiken.  In ieder geval is 

een soort aangewezen die de bodem 

snel vastlegt en vrij snel terug 

verdwijnt wanneer de natuurlijke 

soorten het ‘overnemen’.  

Fauna en flora – leemten in 

de kennis 

Effectiviteit van de verschillende 

maatregelen 

/ Aanbeveling tot monitoring: om de effectiviteit 

van de maatregelen na te gaan, kan een gericht 

monitoringprogramma opgemaakt worden. Het 

monitoring-programma dient te starten net 

voor de aanvang van de werken en gaat zolang 

door als nodig om te kunnen oordelen of de 

natuurdoelstellingen van de ruilverkaveling al 

dan niet werkelijk gehaald werden. Het is 

belangrijk dat dit monitoringprogramma dan 

strikt wordt nageleefd en dat ingegrepen wordt 

(vb. door aanpassen beheer), indien mogelijk.  

/ Monitorings-

plan: start 

voor 

uitvoering 

ruilverkave-

ling, 

vervolgens na 

uitvoering 

van de 

maatregelen 

VLM 

Landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie – 

erfgoedwaarden 

Impact werken op archeologisch 

erfgoed 

 

 

 

 

 

 

Mogelijk -3 

 

 

 

 

 

 

Maatregel: algemeen gezien kan best vermeden 

worden te veel werken uit te voeren die een 

destructieve invloed op het archeologisch 

patrimonium hebben. Bij de aanleg van nieuwe 

wegen dient een controle te gebeuren 

voorafgaandelijk aan de werken. Zowel bij 

werken met ondergrondverzet als eventueel 

diepploegen, moet de betreffende zone ruim op 

voorhand voorafgaandelijk onderzocht worden 

door middel van parallelle proefsleuven die 

reiken tot op het archeologisch leesbare niveau. 

Eventueel worden ook bijkomende kijkvensters 

-1/+3 

 

 

 

 

 

 

Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier/ 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité, derden 
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Fysiek beschermen archeologische 

zones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+2 

(10x10 m) gegraven. Indien archeologisch 

relevante sporen worden aangetroffen, dienen 

de nodige tijd en middelen voorzien te worden 

om tot een vlakdekkende opgraving over te 

gaan. 

De nieuwe regelgeving gaat uit van het 

uitwerken van een plan van aanpak via de 

archeologienota’s die bij de bouwvergunnings-

aanvragen moeten toegevoegd worden. Welk 

soort onderzoek er gewenst en noodzakelijk is 

zal afhangen van de concrete maatregelen en 

een analyse van de impact ervan op het 

bodemarchief. Hierbij zal de 

detailbodemkartering van de VLM gebruikt 

worden.  

Voor vier belangrijke archeologische zones 

(Rozenbroek, Lombergveld, Kester en 

Kesterheide) voorziet het plan verschillende 

maatregelen ter fysieke bescherming en 

bewaring en educatieve duiding van de 

archeologische waarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+2 

Landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie – 

erfgoedwaarden 

Impact op beschermde dorpsgezichten 

en beschermde monumenten 

 

Impact op beschermde landschappen 

0/+1/+2 

 

 

+2 en 

mogelijk -3 

 

/ 

 

 

Aandachtspunt: oplossen van 

vismigratieknelpunten en aanpassingen van het 

watersysteem zijn mogelijks in strijd met de 

beschermingsbesluiten. Bij de uitvoering van het 

plan dient de uitwerking van de voorziene 

maatregelen goedgekeurd of afgetoetst te 

worden met de dienst OE te gebeuren. 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier/beste

k 

 

 

 

Ruilverkavelings-

comité 
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Landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie – 

erfgoedwaarden 

Impact op ankerplaatsen, lijnrelicten, 

puntrelicten, bouwkundig erfgoed 

0/+1/+2 Aanbeveling: de aan te leggen 2-sporen 

betonwegen binnen de ankerplaatsen hebben 

bij voorkeur volgende afmetingen 1m -1m -1m. 

 

0/+1/+2 / / 

Landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie –

landschapsstructuur 

Schaalvergroting 

Maatregelen ter hoogte van beekdalen 

en waterlopen 

Mogelijk verdwijnen solitaire 

bomen/groene lijnelementen binnen 

het plangebied 

Aanleg van bijkomende KLE’s 

Aanleg van nieuwe wegen die geen 

bestaande structuren volgen 

Herstel van boomgaarden 

-2 

+1/+2 

 

-1/-2 

 

+1/+2 

-1 

 

+1/+2 

 -2 tot +2   

Mens – hinder  

Verminderde privacy ter hoogte van 

nieuwe fiets- en wandelpaden langs 

woningen/tuinen 

Beperken van water- en 

modderoverlast ter hoogte van 

woningen door erosiemaatregelen 

 

-1 

 

 

+1/+2 

 

 

Aanbeveling: aanleg van een (dichte) houtkant 

tussen het pad en de woningen/tuinen  

 

0 

 

 

+1 / +2 

 

Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier/ 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité, derden 

Mens – gebruikswaarde 

landbouw 

Verbetering van de landbouweco-

nomische situatie van de betrokken 

landbouwers (vergroting van de 

gemiddelde kavelgrootte, kavels 

dichter bij bedrijven en beter 

bereikbaar, meer rechtszekerheid over 

de ligging van trage wegen, meer 

perspectieven voor verbreding, 

+2 / +3 

 

 

 

 

Aandachtspunt: vanuit landbouwoogpunt 

moeten de betonstroken bij tweesporenbeton 

minstens 1m breed zijn. 

+2 / +3 

 

 

 

 

Herverka-

veling 

Ruilverkavelings-

comité 
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opname van erosiebestrijdende 

maatregelen…). 

De ruilverkaveling betekent in totaal 

een verlies aan landbouwgrond. 

 

 

 

-1 

 

 

-1 

Mens – gebruikswaarde 

wonen en recreatie 

Aanleggen / verleggen van trage 

wegen kan voor een verminderde 

privacy zorgen, maar zorgt ook voor 

een verhoging van de woonkwaliteit. 

Aanleg van erosie- en waterbergings-

maatregelen zorgen voor minder 

water- en modderoverlast. 

Verschillende maatregelen zorgen 

voor een bevordering van de recreatie 

 

-1 tot +1 

 

 

+2 

 

+2 tot +3 

Aanbeveling: aanleg houtkant tussen het pad en 

de bestaande woningen. 

 

 

 

 

Aanbeveling: sluipverkeer vermijden ter hoogte 

van wegen in tweesporenbeton door het 

voorzien van een iets bredere middenstrook. 

 

0 tot +1 

 

 

+2 

 

+2 tot +3 

Herverka-

veling 

Ruilverkavelings-

comité 

Mens – bereikbaarheid en 

doorstroming (mobiliteit) 

Aanplanting groenelementen langs 

landbouwontsluitingswegen 

Mogelijk -3 Maatregel: bij de aanleg van groenelementen 

als houtkanten, hagen en bomenrijen dient in 

de exploitatiefase de bereikbaarheid van de 

landbouwpercelen met grote machines 

verzekerd te worden. Tijdens de aanlegfase zelf 

dient er aandacht te zijn voor de bereikbaarheid 

en bewerkbaarheid van de landbouwpercelen.  

0 Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité, derden 

Mens- bereikbaarheid en 

doorstroming (mobiliteit) 

Door het aanleggen en verbeteren van 

wegen worden globaal positieve 

effecten verwacht op de 

bereikbaarheid van landbouwpercelen 

en (meer afgelegen) woningen. 

Nieuwe landbouwwegen kunnen 

mogelijks gebruikt worden als 

sluiproute. 

+1  

 

 

 

-1/-2 

/ 

 

 

Aanbeveling: ter hoogte van de Wijngaardbos-

straat bestaat een risico op sluipverkeer. Er 

wordt aanbevolen de verharde delen van het 

tweesporen beton hier zo smal mogelijk te 

+1 

 

 

0 / -1 

 

 

 

Herverka-

veling 

 

 

 

Ruilverkavelings-

comité / VLM 
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houden en eventueel kasseistroken aan te 

leggen aan de kruispunten van deze weg. 

Mens- verkeersveiligheid Aanleg van nieuwe wegen/paden kan 

zorgen voor bijkomende gevaarlijke 

punten ter hoogte van de kruising met 

grote verkeersassen 

Mogelijk -3 Maatregel: er dient een veilige oversteekplaats 

voorzien te worden ter hoogte van de kruising 

van de oude trambedding met de N28 . 

Aanbeveling: om het fietsverkeer af te remmen 

ter hoogte van de andere bijkomende 

gevaarlijke kruispunten kunnen ter hoogte van 

(fiets)wegen die niet toegankelijk zijn voor 

landbouwverkeer bijkomende inrichtingen 

voorzien worden (vb. het plaatsen van hekken / 

poorten) waardoor men verplicht is de snelheid 

te minderen ter hoogte van een gevaarlijk 

kruispunt. Echter, hierdoor bestaat de kans dat 

machinaal beheer van de bermen niet meer 

mogelijk is, doordat de doorgang belemmerd 

wordt. Er dient dus steeds voor gezorgd te 

worden dat dergelijke wegen niet aan twee 

kanten “afgesloten” worden. 

Aanbeveling: voor de trage wegen die na de 

uitvoering van de RVKzullen aantakken op de 

Langestraatwordt aanbevolen dat er een 

afstemming dient te gebeuren tussen de VLM 

en AWV om deze aansluitingen maximaal veilig 

in te richten. 

 

0 Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité, derden 
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Bijlage 1 Kaart 1 – situering 
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Bijlage 2 Ruilverkavelingsplan 
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Bijlage 3 Kaart 5: Effecten bodem 
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Bijlage 4 Kaart 6: Referentiesituatie grondwater 



 

2285203016/scl  -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief MER – niet technische samenvatting pagina 5 van 72 

Bijlage 5 Kaart 7: Referentiesituatie oppervlaktewater 
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Bijlage 6 Kaart 8: Referentiesituatie fauna en flora 
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Bijlage 7 Kaart 9: Referentiesituatie landschap en bouwkundig 

erfgoed 
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Bijlage 8 Kaart 10: Referentiesituatie mens 

 


