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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het ruilverkavelingsplan en het plan-MER 

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 de 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 Toetsing aan de MER-plicht en aan de MER-filosofie 

De beoordeling van plannen en programma’s op hun gevolgen voor het milieu wordt geregeld door 

het decreet van 27 april 2007 en het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007. De bepaling 

of een plan of programma, in dit geval een ruilverkaveling, onder de plan-MER-plicht valt, gebeurt in 

drie stappen: 

• Stap 1: Valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het 

Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM) ? >> hiervoor moeten 

drie voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: 

o Decretale of bestuursrechterlijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of 

programma wordt opgesteld en/of vastgesteld; 

                                                                 
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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o Het moet gaan om een plan of programma dat door een instantie op regionaal, 

provinciaal of lokaal niveau is opgesteld; 

o Het plan of programma moet via een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal 

niveau worden vastgesteld. 

Een ruilverkavelingsplan wordt opgemaakt en vastgesteld conform de ruilverkavelingswet2. Het wordt 

opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij. De minister bevoegd voor ruilverkaveling dient een 

beslissing te nemen over het nut van de ruilverkaveling. Een ruilverkaveling valt m.a.w. onder de 

definitie van een plan of programma.  

• Stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM ? >> dit is het geval indien: 

o Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning 

(stedenbouwkundige, milieu-, natuur-, kap-,…) aan een project; 

o Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale beschermingszones 

waardoor een passende beoordeling vereist is. 

• Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht ? >> Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen: 

o Plannen die “van rechtswege” plan-MER-plichtig zijn (geen voorafgaande 

“screening” vereist): 

� Plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I, II of III van het 

BVR van 10 december 2004 (project-MER-plicht) én niet het gebruik 

regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging 

inhouden én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, 

industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, 

toerisme en ruimtelijke ordening; 

� Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is én niet het gebruik 

regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging 

inhouden; 

o Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per geval moet 

geoordeeld worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben >> 

“screeningplicht” 

o Plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig, maar hier niet relevant). 

Voorliggend plan valt onder het toepassingsgebied van de Europese plan-MER-richtlijn (RL 

2001/42/EG) én bijlage II van het Vlaamse project-MER-besluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 

10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 

milieueffectrapportage, B.S. 17 februari 2005).  

In de Europese plan-MER-richtlijn wordt gesteld dat alle plannen en programma’s van de daarin 

vermelde sectoren en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor 

projecten, vermeld in de bijlagen I en II van de project-MER-richtlijn (RL 85/337/EEG), vallen onder de 

plan-milieueffectrapportage. ‘Ruilverkavelingsprojecten’ zijn onder rubriek 1a van bijlage II van de 

project-MER-richtlijn opgenomen en bebossing en ontbossing met het oog op omschakeling naar een 

ander bodemgebruik onder rubriek 1d.  

Overeenkomstig het Vlaamse project-MER-besluit zijn volgende rubrieken van toepassing: 

bijlage II 

1 a) Ruilverkavelingsprojecten. Vergunningsplichtige werken ter uitvoering van een nuttig verklaarde 

ruilverkaveling.  

                                                                 
2 wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, zoals aangevuld door 

de wet van 11 augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest 
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1 c) waterbeheersingsprojecten op onbevaarbare waterlopen, zoals de aanleg van 

overstromingsgebieden, wachtbekkens of van nieuwe waterlopen, die gelegen zijn in of een 

aanzienlijke invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied, met uitzondering van 

instandhoudings-, herstel- of onderhoudswerken. 

Bijlage III 

1 d) eerste bebossing en ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik 

(projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen). 

 

Verder overlapt het plangebied gedeeltelijk met Natura 2000-gebied. Centraal in het oosten is 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”. Gezien een betekenisvolle aantasting in het 

plangebied niet op voorhand kan uitgesloten, wordt een passende beoordeling voor het plan 

opgesteld. 

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. Er zal een verscherpte natuurtoets opgemaakt worden die de mogelijke 

effecten op deze VEN-gebieden beschrijft. 

1.3 Procedure plan-MER 

M.b.t. de te volgen procedure voor de opmaak van een MER is het decreet van 18/12/2002 (BS 

13/02/2003)3, gewijzigd door decreet van 27 april 2007 (BS 20/06/2007 4) van toepassing. 

Specifiek voor wat betreft plan-MER is het plan-MER-besluit van 12/10/2007 (BS 7/11/20075) voor wat 

betreft het generiek spoor van toepassing.  

De opmaak van een plan-MER kan opgedeeld worden in verschillende fasen. In deze paragraaf wordt 

de procedure voorgesteld. De m.e.r.-procedure omvat volgende stappen: 

o Het kennisgevingsdossier werd volledig verklaard op 27 mei 2015. 

o De terinzagelegging liep van 5 juni tot en met 4 juli 2015. 

o Gelijktijdig aan de ter inzage legging werden de adviezen bij de overheidsinstanties en 

besturen opgevraagd. 

o De ontvangen adviezen en inspraakreacties op het kennisgevingsdossier werden behandeld 

op de richtlijnenvergadering van 16 juli 2015 en dit in functie van het opstellen van de 

definitieve richtlijnen. 

o De richtlijnen – opgesteld door de dienst Mer op 6 augustus 2015 – hebben betrekking op de 

inhoudsafbakening van dit MER. Relevante adviezen werden hierin meegenomen. 

o Goedkeuringsonderzoek door de dienst Mer. De dienst Mer beslist uiterlijk binnen een 

termijn van vijftig dagen (termijn van orde) na ontvangst van het definitief plan-MER over de 

goed- of afkeuring ervan. Het definitief plan-MER volgt dan verder dezelfde procedure als het 

                                                                 
3 Decreet van 18/12/2002 (BS 13/02/2003) tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 

bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage. 

4 Decreet van 27/04/2007 (BS 20/06/2007) houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 

5 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en 

programma’s (BS 7 november 2007). 
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ruilverkavelingsplan en gaat mee in openbaar onderzoek voorafgaand aan de beslissing over 

het nut van de ruilverkaveling en de vastlegging van de blokgrens. 

Het plan-MER dient goedgekeurd te zijn opdat het samen met het ruilverkavelingsplan in openbaar 

onderzoek gaat. Het MER is niet alleen een hulp bij de besluitvorming maar moet ook "doorwerken in 

de besluitvorming" nl. "bij de beslissing van de overheid over het voorgenomen plan en de onderdelen 

en bij de uitwerking ervan wordt rekening gehouden met de goedgekeurde rapporten én met de 

opmerkingen en commentaren die werden uitgebracht". Het goedgekeurd plan-MER, het 

goedkeuringsverslag en de richtlijnen dienen rekening houdende met artikel 4.2.11 van het plan-

m.e.r.-decreet samen in openbaar onderzoek te gaan met het ontwerp van het plan. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat dit openbaar onderzoek minstens 60 dagen moet duren. I.f.v. de 

doorwerking in de besluitvorming zal het MER in de mate van het mogelijke bij de milderende 

maatregelen aangeven wanneer en hoe deze zullen/kunnen doorwerken (bv. rechtstreekse 

doorwerking in het ruilverkavelingsplan, in flankerend beleid, of in stedenbouwkundige en 

milieuvergunningsaanvragen,…). 

 

Planning 

Rekening houdend met de termijnen van de verschillende procedures die dienen genomen te worden 

(m.e.r.-procedure en ruilverkavelingsprocedure) en rekening houdend met het feit dat een 

goedgekeurd MER samen met het ruilverkavelingsplan en de documenten art. 5 in openbaar 

onderzoek moet gaan, wordt door de initiatiefnemer volgende planning6 vooropgesteld: 

- eerste helft 2016: goedkeuring plan-MER, 

- 2017: openbaar onderzoek, 

- 2017-2018: beslissing over het nut van de ruilverkaveling en vastleggen van de blokgrens + 

instelling comité en adviscommissie, 

- 2018: start ruilverkavelingsproject na nuttig verklaring project en instellen van 

ruilverkavelingscomité en commissie van advies. 

Volgende actoren zijn, naast de Vlaamse Landmaatschappij, betrokken bij het planningsproces van het 

ruilverkavelingsplan: 

• Provincie Vlaams-Brabant, dienst Land- en Tuinbouw; 

• ALBON – dienst Land en Bodembescherming; 

• Provinciale Landbouwkamer; 

• Agentschap Natuur en Bos; 

• Agentschap Onroerend Erfgoed; 

• Departement Landbouw en Visserij; 

• FOD-financiën (kadaster); 

• VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer; 

• Departement Ruimte Vlaanderen; 

• Gemeente Goooik; 

• Landbouwraad Gooik; 

• Milieuraad Gooik; 

• Cultuurraad Gooik; 

• Natuurpunt; 

• Regionaal Landschap; 

• Trage Wegen cimmissie; 

• … 

                                                                 
6 Er wordt opgemerkt dat de voorgestelde planning nog onderhevig kan zijn aan wijzigingen. 
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1.4 Totstandkoming van het rapport 

In het plan-MER komen volgende MER-disciplines aan bod: 

• bodem  

• water 

• fauna en flora 

• landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

• mens 

Alle disciplines worden behandeld door een erkend deskundige.  

Aan het rapport werken volgende deskundigen mee: 

Interne deskundigen 

De interne deskundigen zijn verantwoordelijk voor of betrokken bij de opmaak van het in het MER 

besproken ruilverkavelingsplan en bij de nodige administratieve procedures. Specifiek bij deze 

kennisgeving stonden zij in voor de aanlevering van de basisgegevens en het nalezen van het 

document. De interne deskundigen zijn Zeger Jespers en Jeroen Reyniers. De contactpersoon vanuit 

de initiatiefnemer is dhr. Zeger Jespers (zeger.jespers@vlm.be). 

Externe deskundigen 

De externe deskundigen stonden in voor de opmaak van de kennisgeving. Hiervoor werd voor een 

belangrijk deel gesteund op gegevens aangeleverd door de interne deskundigen. De coördinatie en de 

beschrijving van de nota gebeurde door Inge Van der Mueren 

(inge.vandermueren@anteagroup.com). De beschrijving van de verschillende disciplines gebeurde 

mede door de erkende deskundigen. De erkende deskundigen die optreden voor dit MER zijn: 

Tabel 1-1: Overzicht MER-deskundigen 

Deskundige Discipline Erkenningsnummer Erkend tot  

Inge Van der 

Mueren 

Bodem en water MB/MER/EDA/692-V1 

MB/MER/EDA/692-B 

Onbepaalde 

duur 

Cedric 

Vervaet 

Landschap, 

bouwkundig erfgoed 

en archeologie 

MB/MER/EDA/649B-V1 Onbepaalde 

duur 

Sofie 

Claerbout 

Fauna en Flora MB/MER/EDA-804 Onbepaalde 

duur 

Paul Arts Mens MB/MER/EDA/664-V1 onbepaalde 

duur 

 

Ondersteuning van deze deskundigen gebeurt door Stefanie De Weser en Marijke Verhasselt. 
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2 Wat is een ruilverkavelingsplan? 

2.1 Doel 

Ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend gebied. Hiermee wordt 

gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk 

bij het landbouwbedrijf liggen. 

Oorspronkelijk was het doel van de ruilverkaveling zuiver landbouweconomisch. De gebieden werden 

zo ingericht dat de landbouwers er efficiënter konden werken.  

Intussen evolueerde het instrument en wordt het ingezet om het gebied in al zijn facetten integraal 

en duurzaam te laten ontwikkelen. Nieuwe aspecten treden mee op de voorgrond zoals bijvoorbeeld 

de zorg voor landschap, natuur, bos, erfgoedwaarde, recreatief medegebruik, ... . 

Ruilverkaveling past zich hierbij in in het ruimtelijke ordenings-, het milieu- en natuurbeleid en het 

plattelandsbeleid. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om bij te dragen aan natuur- en 

landschapszorg, zorg voor cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed, recreatief medegebruik,... in 

evenwicht met de landbouwkundige verbeteringen. 

Ruilverkavelingsplannen worden uitgevoerd in gebieden met een hoofdzakelijk landbouwkundige 

bestemming. Ze liggen verspreid over gans Vlaanderen, met concentratie in de voornaamste 

landbouwstreken. 

2.2 Maatregelen 

Middelen als herverkaveling, aanleg van wegen, kavelwerken, aanpassing van de waterhuishouding, 

... worden nu niet meer alleen ingezet met het oog op de verhoging van de landbouweconomische 

efficiëntie maar ook in functie van een geïntegreerde inrichting. Het pakket werd tevens uitgebreid 

met middelen als natuur- en landschapsontwikkeling, erfbeplanting, dorpskernhernieuwing, aanleg 

van retentiebekkens, al of niet gecombineerd met rietzuivering, archeologische bescherming, ...  

2.3 Procedure ruilverkaveling 

Een ruilverkavelingsproject is een project van eerder lange duur: de volledige procedure kan meer dan 

10 jaar in beslag nemen. 

Een ruilverkavelingsproject gebeurt in twee grote fases: 

1. In het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling wordt het nut van de ruilverkaveling 

onderzocht. Er wordt een geïntegreerd ruilverkavelingsplan opgemaakt en het 

ruilverkavelingsblok wordt afgebakend. Op basis hiervan beslist de minister of de tweede fase 

kan starten. 

2. Tijdens de fase van uitvoering van de ruilverkaveling wordt het ruilverkavelingsplan in de 

praktijk omgezet. Het ondertekenen van de aanvullende ruilverkavelingsakte (kostenomslag) 

betekent het einde van deze fase. 



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 13 van 407 

 

Figuur 2-1: Schematisch overzicht van de ruilverkavelingsprocedure 

2.3.1 Onderzoek naar het nut 

1. Instelling onderzoek naar het nut 

De minister bevoegd voor ruilverkaveling stelt het onderzoek naar het nut in. De minister kan dit uit 

eigen initiatief doen of na aanvraag door ten minste twintig belanghebbende eigenaars of 

grondgebruikers.  

Het Ministerieel Besluit van 13 mei 2008 gaf de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht het nut van 

een ruilverkaveling Gooik te onderzoeken. 

Dit onderzoek behelst het voorstellen van een ruilverkavelingsblok en het opstellen van een ontwerp 

ruilverkavelingsplan. 

2. Instelling van de coördinatiecommissie 

Voor elke ruilverkaveling afzonderlijk richt de minister een coördinatiecommissie op. In dit 

overlegorgaan zitten vertegenwoordigers van de verschillende betrokken sectoren: 

• Landbouw  

• Landinrichting 

• Financiën (kadaster) 

• Ruimtelijke ordening 

• Onroerend Erfgoed 

• Natuurbehoud 

• Provinciale overheid 

In 2000 werd een protocol opgesteld waarbij de Afdeling Water (nu VMM) en de Afdeling Bos en Groen 

(nu Agentschap Natuur en Bos) ook de vergaderingen van de coördinatiecommissie bijwonen. Ze zijn 

geen effectief lid maar kunnen wel een apart advies formuleren. Deze commissie heeft twee taken: 

• Het begeleiden van de Vlaamse Landmaatschappij bij haar onderzoek en bij de opstelling van 

het ruilverkavelingsplan; 

• Het voorstellen van de uiteindelijke grens van het ruilverkavelingsgebied en het adviseren 

van de minister. 
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Bij Ministerieel Besluit van 10 mei 2010 werd de coördinatiecommissie voor de ruilverkaveling Gooik 

opgericht. De coördinatiecommissie verstrekt advies over de vaststelling van het ruilverkavelingsblok 

en over het ontwerp ruilverkavelingsplan. Op 2 april 2014 verleende de coördinatiecommissie een 

gunstig advies aan dit ontwerp ruilverkavelingsplan Gooik en aan het voorstel van blokgrens. 

3. Terreininventarisatie 

De deskundigen van de Vlaamse Landmaatschappij inventariseren via thematische studies de 

uitgangssituatie van het gebied. De Vlaamse landmaatschappij kan eventueel een beroep doen op 

derden om de inventarisatie uit te voeren. Alle relevante thema's komen aan bod: 

• Landbouw 

• Juridisch en beleidskader 

• Ecologie 

• Landschap 

• Cultuurhistorie 

• Archeologie 

• Waterhuishouding 

• Verkeersveiligheid 

• Recreatie 

Deze inventaris werd besproken met de coördinatiecommissie. 

De thematische inventarisatie, evaluatie en interpretatie werden opgesteld door de Vlaamse 

Landmaatschappij in 2009-2012. In deze fase werden per thema de kenmerken beschreven, de 

knelpunten gedetecteerd en werd een visie geformuleerd.  

Volgende thematische studies/rapporten werden behandeld:  

• Juridisch en beleidsmatig kader 

• Thematisch onderzoek landbouw 

• Thematisch onderzoek landschap, recreatie, onroerend erfgoed en mobiliteit 

• Thematische onderzoek hydrologie 

• Thematische onderzoek ecologie 

• Thematische studie archeologie en onroerend erfgoed 

4. Geïntegreerd ruilverkavelingsplan 

Op basis van de terreininventarisatie (thematische studies) werd een geïntegreerd 

ruilverkavelingsplan uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van landbouwers, 

eigenaars, lokale besturen, …. Er wordt in overleg gezocht naar een zo breed mogelijk maatschappelijk 

draagvlak voor het ruilverkavelingsplan. Het plan bevat een beschrijving van alle maatregelen die de 

ruilverkaveling wil realiseren. Het wordt opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij. Om het 

maatschappelijk draagvlak te vergroten wordt ook voortdurend overlegd met alle lokale besturen en 

belangengroepen. De coördinatiecommissie adviseert de minister over het geïntegreerd 

ruilverkavelingsplan. De coördinatiecommissie gaf gunstig advies voor het ontwerp 

ruilverkavelingsplan Gooik op 2 april 2014. 

5. Voorstel blokgrens en opmaak kavelplan 

Het gebied dat in aanmerking komt voor ruilverkaveling wordt afgebakend op basis van de 

inventarisatie en het geïntegreerd ruilverkavelingsplan. Dit noemen we de blokgrens. Het (voorlopige) 

kavelplan wordt opgemaakt. Dit is een kaart met de ligging van de kadastrale percelen gelegen in het 

ruilverkavelingsgebied. 

6. Voorlopige goedkeuring van het ruilverkavelingsplan 

De minister kan op basis van adviezen van de coördinatiecommissie en de bijhorende plannen en 

rapporten het ruilverkavelingsplan goedkeuren. Deze goedkeuring is voorlopig. Op basis van de 
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milieueffectenrapportering (MER) en de resultaten van het openbaar onderzoek kan het plan 

bijgestuurd of verworpen worden. Op 15 juli 2014 hechtte minister Schauvliege haar goedkeuring aan 

het voorstel van ruilverkavelingsplan en gaf ze de toelating om een plan-MER op te maken. 

7. Milieueffectenrapportering (MER) 

De opstelling van het milieueffectenrapport (MER) gebeurt op basis van het voorlopig goedgekeurde 

ruilverkavelingsplan. Dit document is een objectieve en systematische inschatting van de effecten die 

de voorgestelde ingrepen op het milieu kunnen hebben (water, bodem, fauna, flora, …). Indien nodig 

worden remediërende maatregelen geformuleerd. 

8. Openbaar onderzoek 

Eigenaars, gebruikers en andere belanghebbenden kunnen zich uitspreken over het voorgestelde 

ruilverkavelingsplan. Op het gemeentehuis van de betrokken gemeente kan de bevolking de volgende 

documenten inkijken: 

• Het kavelplan en dossier artikel 5:  lijst met de identiteit en het adres van alle eigenaars, 

vruchtgebruikers en gebruikers die één of meerdere kavels in het gebied bezitten / gebruiken.  

• Het ruilverkavelingsplan 

• Het milieueffectenrapport 

Bezwaren kunnen zowel mondeling als schriftelijk aan het gemeentebestuur overgemaakt worden. 

9. Beslissing over het nut van de ruilverkaveling en vastlegging van de blokgrens 

De minister bestudeert vervolgens het volledige dossier, inclusief de bezwaren van het openbaar 

onderzoek. Eventueel kan de minister op grond van het MER of van de bezwaren die voortvloeien uit 

het openbaar onderzoek een aanvullend onderzoek vragen (art. 8). Uiteindelijk zal de minister 

besluiten of de voorgestelde ruilverkaveling nuttig is of niet. De blokgrens wordt meteen bij de 

nuttigverklaring vastgelegd. Met de nuttigverklaring is de eerste fase van het ruilverkavelingsproject 

beëindigd en kan de uitvoering van de ruilverkaveling van start gaan. 

2.3.2 Uitvoering van de ruilverkaveling 

Volgende stappen worden genomen bij het opmaken en uitvoeren van een ruilverkavelingsplan: 

1. Instelling ruilverkavelingscomité 

2. Instelling commissie van advies 

3. Bepaling van de inbreng 

4. Openbaar onderzoek inbreng 

5. Aanpassen openbaar domein van wegen en waterlopen 

6. Uitvoering van de werken 

7. Herverkaveling 

8. Openbaar onderzoek herverkaveling 

9. Ruilverkavelingsakte 

10. Kostenverdeling 

11. Openbaar onderzoek kostenomslag 

12. Aanvullende ruilverkavelingsakte 

13. Ontbinding van het ruilverkavelingscomité 
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3 Stand van zaken van het plan 

3.1 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 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. 

3.2 Verder besluitvormingsproces 

De volgende stap voor de ruilverkaveling Gooik is de opmaak van het plan-MER. 

Bovendien moet volgens de richtlijn betreffende de implementatie van de methodiek voor het 

optimaliseren en meetbaar maken de ecologische inbreng in de ruilverkaveling (14 maart 2000) 

gerapporteerd worden over de zorgplicht en een monitoringsprogramma worden opgemaakt. De 

rapportering over de zorgplicht wordt getoetst in het MER.  

Hierna kan het openbaar onderzoek (art. 5 van de ruilverkavelingswet) van start gaan (30 dagen in het 

gemeentehuis) eventueel gevolgd door een aanvullend onderzoek (art. 8 ruilverkavelingswet). 



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 17 van 407 

Gedurende het openbaar onderzoek liggen zowel het ruilverkavelingsplan als het kavelplan en het 

MER7 ter inzage. Na dit alles doet de minister uitspraak over het nut van de ruilverkaveling. 

                                                                 
7 Het ruilverkavelingsplan gaat 30 dagen in openbaar onderzoek, het MER 60 dagen, dit wordt op elkaar 

afgestemd. 
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4 Beschrijving van het ruilverkavelingsplan 

4.1 Ruimtelijke situering 

De ruilverkaveling Gooik situeert zich in de provincie Vlaams-Brabant en omvat het grootste deel van 

het grondgebied van de gemeente Gooik (zie Kaart 1). 

 

4.2 Inrichtingsconcept 

In het kader van het onderzoek naar het nut werden volgende thematische studies opgemaakt door 

de VLM: 

- Juridisch en beleidsmatig kader  

- Thematische studie landbouw  

- Thematische studie landschap, recreatie, onroerend erfgoed en mobiliteit 

- Thematische studie hydrologie  

- Thematische studie ecologie  

- Thematische studie archeologie en onroerend erfgoed 

In deze studies werden per thema de kenmerken beschreven, de knelpunten gedetecteerd en werd 

een visie geformuleerd. 

De globale inrichtingsvisie voor de ruilverkaveling Gooik is de volgende: 

De voorgestelde ruilverkaveling Gooik creëert kansen voor een duurzame en vitale landbouw, 

realiseert de doelstellingen van het integraal waterbeleid en creëert nieuwe mogelijkheden voor 

recreatie en voor een veilige fietsmobiliteit, binnen een versterkt landschappelijk en ecologisch 

raamwerk in het traditionele kleinschalige Pajotse landschap. 

Hiervoor wordt de agrarische perceelstructuur geoptimaliseerd, de landbouwmobiliteit verbeterd, 

de natuur- en landschapswaarden hersteld en versterkt en de waterlopen gebufferd. Daarnaast 

wordt het netwerk van trage wegen geherwaardeerd en geherstructureerd met oog op een 

hedendaagse functie en met respect voor andere gebruikers van het landschap. 

Dit concept is uitgewerkt per thema:  

Landbouw  

Gemengde grondgebonden land- en tuinbouw met grote huiskavel en goed ontsloten, gegroepeerde 

kavels dichter bij het bedrijf, waarvan de vorm, gegeven het reliëf, zo veel mogelijk aangepast is aan 

het type landbouwgebruik. Landbouw wordt zo veel mogelijk (in de mate van de grondreserve) 

uitgeruild uit overstroombare gebieden of uit speciale beschermingszones. Tracés van wandelwegen 

worden hertekend en ingericht zodat ze de bedrijfsvoering niet meer belemmeren. De inrichting moet 

hier en daar aangepast worden (ev. Omheining, bufferstrook, haag,…) om wandelaars hier en daar 

fysiek te scheiden van dieren, …). De inrichtingsmaatregelen versterken de economische leefbaarheid 

van de landbouwsector en het platteland. 

Natuur/Landschap  

Versterkte netwerken van hagen, houtkanten, heestergroepen, bomenrijen en bermen, van bronnen, 

poelen en gebufferde beken; behoud van ecologisch waardevolle bossen, moerassen, 

graslandcomplexen en sloten. Verhoogde leefbaarheid van het gebied voor o.a. akkerfauna- en flora, 

vogels, amfibieën, vleermuizen en de steenuil. 
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Erfgoed en archeologie  

Fysieke bescherming van enkele belangrijke archeologische sites door aangepaste herverkaveling, 

erosiebestrijdende maatregelen en aangepast beheer. 

Duiding van interessante archeologische locaties d.m.v. educatieve inrichtende maatregelen.  

Er is ook aandacht voor cultuurhistorie en “Klein Historisch Erfgoed”, vooral de herwaardering van de 

Trambaan, maar ook het anti tank centrum Kester en diverse veldkapelletjes komen aan bod. 

Water  

Uitbouw van de waterlopen tot landschapsecologische verbindingsassen via de aanleg van 

bufferstroken, hermeandering en natuurtechnische inrichting. Lokale wateroverlast  opvangen door 

het voorzien van waterbergings- en infiltratiegebieden. 

Mobiliteit/recreatie  

Optimaliseren van de mobiliteit met bijzondere aandacht voor het landbouwverkeer en het versterken 

van het netwerk voor fietsers en wandelaars. Juridische tracés van tragen wegen worden indien nodig 

geschrapt, verlegd of opgewaardeerd en er worden ook een groot aantal nieuwe trage wegen 

voorzien. De aanpassingen aan de trage wegen gebeurde op basis van een herwaarderingsplan in 

functie van actuele noden en historische waarden. Centraal in het gebied worden een aantal 

maatregelen voorgesteld die het gebied rond Kesterheide (ten zuiden van de Ninoofse Steenweg) op 

een veilige manier voor wandelaars en fietsers verbinden met Lombergveld en met het 

natuureducatief centrum Paddenbroek (ten noorden van de Ninoofse Steenweg). Een uitkijktoren op 

Kesterheide zal uitzicht geven over het ganse Pajottenland. Voor bovenstaande maatregelen sluit het 

ruilverkavelingsplan zoveel mogelijk aan bij het ‘Masterplan Kesterheide’, een gemeentelijk initiatief.  

4.3 Afbakening blokgrens en maatregelen 

Bijlage 1: Ruilverkavelingsplan en erfbeplantingsplan boomgaarden  

4.3.1 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). 

4.3.2 Maatregelen 

4.3.2.1 Inleiding  

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. 
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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 

• Geen buffering 

• Akkerfauna en flora in verdrukking 

 

Versterken en ontsnipperen natuurkernen 

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 

 

Buffering van waterloop 
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• Wateroverlast 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 2. 

 

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

worden aangeduid zoals:  

• 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.  
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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 

Bijlage 1) 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 4-1: indeling van het plangebied in deelgebieden 

4.3.2.2 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. 

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). 
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• 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. 

4.3.2.3 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. 

4.3.2.4 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. 

4.3.2.5 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. 
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• 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. 

4.3.2.6 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 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. 
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• 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 

4.3.2.7 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. 

4.3.2.8 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. 

4.4 Alternatievenonderzoek 

4.4.1 Inleiding 

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 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,…). 

De opbouw van een ruilverkavelingsplan verloopt in een drietal fasen: 

1) De eerste fase omvat een inventarisatie, evaluatie en interpretatie van de betrokken functies 

(landbouw, waterhuishouding, ontsluiting, landschap en cultuurhistorie, flora en fauna, 

recreatie en archeologie). Voor de verschillende sectoren worden knelpunten en een visie 

geformuleerd. 

2) Tijdens een tweede fase worden de afzonderlijke functionele visies aan elkaar gekoppeld, 

eerst voor de bepaling van een aantal basisprincipes en grote opties (op het niveau van het 

concept), dan meer naar het concrete detailniveau toe. Uit deze fase volgt dan via evaluerend 

ontwerpen de opmaak van het ruilverkavelingsplan.  

Het concept en het ruilverkavelingsplan zelf werden in ontwerp opgemaakt door de Vlaamse 

Landmaatschappij. De coördinatiecommissie adviseerde het concept en het 

ruilverkavelingsplan. Tijdens het planningsproces worden de initiële voorstellen uitgewerkt 
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en tussentijds geëvalueerd door een multidisciplinair samengesteld projectteam binnen de 

VLM en ter bespreking en advisering voorgelegd aan de coördinatiecommissie. In de loop van 

dit proces werd door de VLM frequent overleg gepleegd met een aantal andere externe 

besturen zoals de gemeenten, administraties en belangengroepen. 

3) De derde fase is de fase van de milieueffectrapportage. Een plan-MER wordt opgesteld voor 

het gehele ruilverkavelingsgebied. Door de opmaak van een MER voor de ruilverkaveling 

wordt nuttig verklaard, kunnen voorstellen tot aanpassing daadwerkelijk in het plan 

opgenomen worden. Indien er nog grote wijzigingen gebeuren of indien blijkt dat er 

elementen in het plan zitten die nog niet voldoende in detail zijn uitgewerkt om de 

milieueffecten reeds volledig in te schatten, kan later nog een project-MER of verzoek tot 

ontheffing van de MER-plicht opgemaakt worden (eventueel beperkt tot een aantal thema’s). 

Uitgaande van de gevolgde werkwijze bij de opstelling van het ruilverkavelingsplan en het erbij 

inbegrepen overleg zijn er zowel wijzigingen gebeurd aan het plan als deelalternatieven bekeken. Deze 

wijzigingen en alternatieven werden zowel geïntroduceerd op het niveau van planvorming binnen het 

planningsteam, als op het niveau van de bespreking in de coördinatiecommissie, al dan niet onder 

invloed van een aantal externe besturen, administraties, belangengroepen en tot slot ook het brede 

publiek. Het ging hierbij dikwijls over kleinere onderdelen van het plan (b.v. al of niet aanleggen van 

een weg, …). 

Op deze manier komt men tot een zeer groot aantal deelalternatieven die niet altijd in publiceerbare 

kaarten kunnen worden verwerkt. Het gaat hierbij dikwijls om denkpistes, die snel achterhaald blijken 

na confrontatie met verschillende sectoren en diensten. 

Het is onmogelijk alle op deze manier in beschouwing genomen deelalternatieven, varianten, 

wijzigingen, bijhorende discussies en afwegingen in dit MER weer te geven. Hiervoor wordt verwezen 

naar de teksten bij het ruilverkavelingsplan, de verslagen van de vergaderingen van de 

coördinatiecommissie en de overlegvergaderingen met diverse partners . 

De voornaamste behandelde alternatieven worden hieronder besproken. 

4.4.2 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. 

4.4.2.1 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; 
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• 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. 

4.4.2.2 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 oppervlak wordt 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. 
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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 maken8. 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.  

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.  

4.4.2.3 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.  

4.4.2.4 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. 

                                                                 
8 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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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. 

4.4.2.5 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 Bijlage 1) 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 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. 

4.4.3 Mogelijke inrichtingsvarianten 

In de inleiding (§4.4.1) werd gesteld dat door de opmaak van een MER voordat de ruilverkaveling 

wordt nuttig verklaard, er nog voorstellen tot aanpassing in het plan kunnen opgenomen worden. In 

onderstaande tabel worden dan ook 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 onderstaande tabel wordt voor iedere voorgestelde plansuggestie dan ook 

aangegeven of ze al dan niet als volwaardig alternatief zullen meegenomen worden in het verdere 

MER. 
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Tabel 4-1: mogelijke inrichtingsvarianten 

Nr. Maatregel Voorgesteld alternatief Beoordeling  

Deelgebied Woestijn – Wijgaardbosstraat – Oplombeek 

1. De vallei van de Prindaelbeek wordt 

geaccentueerd als natuurlijk lint in het landschap 

en als buffering tegen overstromingen. De beek 

krijgt een natuurlijke inrichting. 

Er is voorgesteld om de Prindaelbeek te laten voor 

wat het is, gezien deze reeds al een ‘natuurlijke’ 

inrichting heeft, en de geplande maatregelen het 

risico op meer drassige naburige en lagergelegen 

percelen verhoogt. Het getroffen gebied zou tevens 

tot een huiskavel behoren. 

Er is een algemeen principe dat niemand zich 

door de ruilverkaveling mag verslechteren en 

in principe is de huiskavel nadien minimaal de 

huiskavel voordien en bij voorkeur wordt de 

oppervlakte huiskavel nog vergroot (zeker 

voor bedrijven met dieren die dagelijks in en 

uit de stal gaan). Ter hoogte van de bedoelde 

locatie zal de huiskavel niet verkleinen maar 

waarschijnlijk kunnen vergroten. 

De opmerking betreft algemeen geen 

alternatief, maar een bezwaarschrift tegen 

een geplande maatregel. Deze opmerking zal 

niet als een alternatief behandeld worden in 

het verdere MER. 

 

Deelgebied Gooik dorp en Vallei Molenbeek 

2. Maatregelen worden genomen om de Romeinse 

archeologische site tussen de Molenbeekvallei en 

de Drie Egyptenbaan (site Rozenbroek) fysiek te 

bewaren voor de toekomst dmv 

erosiebestrijdingsmaatregelen en de site een 

educatieve duiding te geven. 

Ter hoogte van de Drie Egyptenbaan (met wijngaard) 

is er het voorstel om andere landbouwgrond – dan 

voorgesteld in het plan – uit te ruilen, zodoende dat 

de uitbreiding (van 1ha naar 2ha) van de wijngaard 

aaneensluitend kan gebeuren.  

 

 

 

De concrete vraag is eigenlijk om het perceel 

naast bestaande wijngaard nu reeds uit te 

ruilen met huidige eigenaar. Het staat de 

eigenaars / gebruikers vrij om nu reeds 

gronden te ruilen / verkopen. Tijdens het 

uittekenen van de effectieve herverkaveling 

kan dan rekening gehouden worden met het 

feit dat percelen die in gebruik zijn als 

wijngaard niet van eigenaar wisselen. De 

opmerking betreft bijgevolg geen alternatief 
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Daarnaast is er het voorstel om het nieuwe tracé van 

de onverharde wandelweg (ter hoogte van de 

bouwgronden in de Eeckelstraat), te laten aanpassen 

in functie van de ontsluiting (losweg) en het gebruik 

van de achterliggende landbouwgrond(en). 

en zal dan ook niet als dusdanig behandeld 

worden in het verdere MER. 

 

Aanpassen ligging losweg: dit is een 

planalternatief dat zal meegenomen worden 

in de MER-beoordeling als alternatief 1. 

3. Maatregelen worden genomen om de Romeinse 

archeologische site tussen de Molenbeekvallei en 

de Drie Egyptenbaan (site Rozenbroek) fysiek te 

bewaren voor de toekomst dmv 

erosiebestrijdingsmaatregelen en de site een 

educatieve duiding te geven. 

Voorstel om het wildakkertje, voorzien ter hoogte 

van Drie Egyptenbaan (maatregel 33b), wat naar 

rechts op te schuiven. Dit perceel zou minder 

vruchtbare grond zijn voor landbouw. 

De bedoeling van een wildakker is deze in te 

zaaien met graan en het graan te laten staan 

tijdens de winter, zodat er voldoende voedsel 

is voor fauna.  

Door het verschuiven van de wildakker naar 

rechts, komt deze op een kleikop terecht, 

waardoor deze locatie niet geschikt is voor het 

inzaaien met graan. Daarnaast betreft de 

locatie momenteel een landschappelijk 

waardevol weilandje. 

Gezien het alternatief niet voldoet aan de 

plandoelstellingen (alternatieve locatie is niet 

geschikt voor de aanleg van een wildakker), zal 

deze opmerking in het verdere MER niet als 

een te onderzoeken alternatief behandeld 

worden. Er bestaat wel een mogelijkheid om 

de voorziene wildakker van vorm te wijzigen, 

in functie van de latere herverkaveling.  

4. Maatregel 9c ter hoogte van Oude Cam 

(recreatieve inrichting voor avonturenparcours) 

Er is het voorstel om dit parcours op te schuiven 

zodanig dat de percelering van privétuinen 

gevrijwaard wordt en deze vb. niet opgedeeld 

worden. 

Op de bedoelde locatie wordt niet geraakt aan 

privétuinen. Het is de bedoeling om samen 

met een partner een soort parkje te creëren 

met avontuurlijke speeltuigen en 

ontdekkingsmogelijkheden voor jong en oud. 
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De locatie is gelegen net achter het centrum 

en aansluitend op het gemeenschapscentrum 

de Cam. 

Deze opmerking zal in het verdere MER niet als 

een te onderzoeken alternatief behandeld 

worden, gezien de bedoelde locatie niet 

gelegen is ter hoogte van privétuinen. 

5. Maatregel 10b ter hoogte van Gooikeveldstraat 

(herstel en aanpassing historisch tracé trage weg) 

ten behoeve van een functionele verbinding 

woonkern – school - gemeentehuis te voorzien. 

Er is het voorstel om enerzijds het bestaand voetpad 

veiliger te maken, dan een nieuwe te voorzien dwars 

door privépercelen, anderzijds om een veilige 

parking te voorzien voor de naburige school 

(gemeenschappelijk te gebruiken voor bezoekers van 

het woonzorgcentrum). 

Dit alternatief beantwoordt niet aan de 

plandoelstelling, met name het realiseren van 

een veilige functionele trage weg die de 

woonkern, de school en het gemeentehuis 

verbindt. 

Gezien het alternatief niet voldoet aan de 

plandoelstellingen, zal deze opmerking in het 

verdere MER niet als een te onderzoeken 

alternatief behandeld worden. 

6. Door aanleg van brede grasbermen wordt erosie 

tegen gegaan en wordt het gebied aantrekkelijker 

gemaakt voor akkervogels en akkerflora. 

Ter hoogte van de Oude Geraardsbergse Baan 

(maatregel 44e), is het voorstel gedaan om de 

erosiebestrijdingsmaatregel door te trekken tot de 

hoeve, zodat bij het ploegen een  ‘geer’ (wendakker) 

vermeden wordt. 

Dit is een planalternatief die zal meegenomen 

worden in de MER-beoordeling als 

planalternatief 2. 

 

 

7. Landbouwrendabiliteit op akkerplateaus wordt 

verhoogd door herverkaveling (groepering 

akkerpercelen van dezelfde gebruiker en streven 

naar betere vorm) 

Ter hoogte van de Kroonstraat / Drie Egyptenbaan 

stelt men voor om de ontsluitingsweg grotendeels 

om te vormen naar voetweg om sluipverkeer te 

vermijden (maatregel 52). 

Dit alternatief beantwoordt niet aan de 

plandoelstelling, met name landbouw-

ontsluitingsweg en dit terwijl een landbouw-

ontsluiting op die plaats in elk geval 

noodzakelijk is. Door het aanleggen van een 

voetweg wordt er geen aansluiting op andere 

landbouwontsluiting gecreëerd. De effecten 

van sluipverkeer worden besproken onder de 

discipline Mens. Het plan voorziet daarnaast in 
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een secondaire wegverharding op deze plaats, 

wat sluipverkeer zowiezo ontraadt. 

Deelgebied Lombergveld, Kesterheide en vallei Hoezenbroekbeek 

8. 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. 

Er is de suggestie om bij het inplannen van nieuwe 

trajecten van trage wegen er op te letten geen 

huiskavels of geëxploiteerde percelen op te splitsen 

(oa. vb. maatregel 19f). 

De effecten van de ligging van de nieuwe trage 

wegen voor landbouw worden besproken 

onder de discipline Mens. Ter hoogte van de 

te herverkavelen zones zullen de huidige 

perceelsgrenzen wijzigen. De nieuwe trage 

wegen zullen hier op de nieuwe perceelsgrens 

komen te liggen. Het effect hiervan wordt 

besproken onder de discipline Mens. 

Concreet voor maatregel 19f volgt het 

noordelijk deel van het voorgestelde tracé een 

waardevolle meidoornhaag op de huidige 

perceelsgrens en is om die reden ook vast van 

locatie. Het zuidelijk deel 

(landbouwontsluiting) kan herverkavelings-

afhankelijk verschuiven (zie zwarte pijl op 

plan) en zal verder in detail bekeken worden 

tijdens de verdere uitwerking van de 

herverkaveling. 

Deze opmerking zal in het verdere MER niet als 

een te onderzoeken alternatief behandeld 

worden. 

9. De vallei van de Hoezenbroekbeek wordt 

geaccentueerd als natuurlijk lint in het landschap 

en ingericht als natuurlijke buffering tegen 

overstromingen. 

Er is een alternatief voorstel om in functie van 

waterbeheer de Hoezenbroekbeek door te trekken 

vanaf de Ninoofsesteenweg tot de Kesterweg. Deze 

is nu plaatselijk dichtgeslibd of niet traceerbaar. 

Het aanduiden van een waterbufferings- en 

infiltratiegebied op deze plaats is eigenlijk een 

bestendiging van de huidige situatie.het gaat 

immers om een brongebied/ kwelgebied. Het 

doortrekken van de beek om de 

landbouwgronden aldaar minder drassig te 

maken kan, maar is eigenlijk geen doelstelling 
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De Hoezenbroekbeek wordt waar mogelijk 

vernatuurlijkt en inbuizingen worden weer open 

gemaakt. 

op deze plaats. Dit alternatief beantwoordt 

met andere woorden niet aan de 

vooropgestelde plandoelstelling en zal 

bijgevolg in het verdere MER niet als een te 

onderzoeken alternatief behandeld worden. 

 

10. Valleigebieden van de Hoezenbroekbeek en 

Zuunbeek moeten het natuurlijk netwerk 

verstevigen en de natuurlijk verbinding leggen met 

het gebied Kesterheide. 

Goteringen (Zuunbeek): maatregel 50b ligt in 

intensief landbouwgebied (huiskavels). Er is het 

voorstel om het natuurgebiedje te verplaatsen of te 

minimaliseren. 

De opmerking betreft geen alternatief, maar 

een bezwaarschrift tegen een geplande 

maatregel. De plandoelstelling op deze plaats 

is de voorkomende ecologisch zeer 

waardevolle graslanden op deze plaats in te 

richten als ecologische stapsteen. Het 

inrichten van een stapsteen in deze omgeving 

is noodzakelijk. Het aangeduide perceel 

betreft een nat perceel, welke vanuit 

landbouwkundig en ecologisch standpunt het 

meest geschikt is in de omgeving. Deze 

opmerking zal niet als een alternatief 

behandeld worden in het verdere MER. 

Deelgebied Paepenmeersebeek – Lingeren – Kasteelveld – Steenhoutbos - Oetingen 

11. In de vallei van de Bontebeek en de Waterblokbeek 

staat natuurontwikkeling voorop en krijgen de 

beken hun natuurlijke functie van waterbuffering 

terug. 

Gorzenakker nabij de Renskouter (maatregel 76g), 

deze zou te midden van gebied liggen met hoge 

landbouwintensiteit (huiskavels). 

De opmerking betreft in eerste instantie geen 

alternatief, maar een bezwaarschrift tegen 

een geplande maatregel. 

De gorzenakker op deze locatie is noodzakelijk 

voor de oost-west verbinding / migratie van 

akkervogels. 

Voor de landbouwer ten oosten van de 

geplande gorzenakker (76g) is dit perceel geen 

huiskavel. In het geval zijn dieren op deze 

plaats de weg over zouden moeten kunnen, 
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kan er wel een doorgang (met omheining) 

voorzien worden. 

Voor de landbouwer ten zuiden (ter hoogte 

van de Hollandstraat) is het mogelijk dat het 

bedoelde perceel na de ruilverkaveling wel 

een huiskavel wordt. Als de totale huiskavel 

voor de betreffende landbouwer toeneemt na 

de RVK, is de gorzenakker op deze locatie 

zeker te verantwoorden. 

12. Lingerenkapel wordt gerestaureerd alsook het 

historische wandelpad van gehucht Lingeren naar 

de Oude Plaats (door de Molenbeekvallei). 

Er is een bijkomende suggestie gedaan om een veilige 

verbindingsweg te voorzien (voor voetgangers / 

fietsers) vanaf Ninoofsesteenweg naar voetweg 

(Lingerenstraat – Lenniksestraat) over het voorziene 

natuurgebied (maatregel 15b). 

Het plan voorziet in een trage wegverbinding 

vanaf de Ninoofsesteenweg naar de kapel. 

Wellicht wordt hier bedoeld dat het 

opwaarderen van de oude trambedding als 

wandel- en fietsverbinding een bijkomend 

gevaarlijk punt zal creëren ter hoogte van de 

kruising met de Ninoofsesteenweg en is er de 

vraag om hier een bijkomende veilige 

oversteek te voorzien.  

In de discipline Mens zal de kruising van de 

opgewaardeerde trambedding met de 

Ninoofsesteenweg onderzocht worden en 

zullen er maatregelen voorgesteld worden 

indien noodzakelijk. 

Dit voorstel wordt bijgevolg niet als een 

afzonderlijk planalternatief beoordeeld in het 

MER, maar zal verwerkt worden bij de 

effectbespreking van de deeldiscipline Mens-

mobiliteit. 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat van de plansuggesties uit de inspraakreacties er twee als volwaardig 

alternatief zullen mee beoordeeld worden in het MER. 

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 4-2: situering van alternatief 1 binnen het ruilverkavelingsplan 

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. 
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Figuur 4-3: situering van alternatief 2 binnen het ruilverkavelingsplan 

 

4.4.4 Nulalternatief 

Bij de bespreking van mogelijke effecten vindt in het MER een toetsing plaats t.a.v. 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). 
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5 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

In onderstaand overzicht worden de belangrijkste juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgesomd. 

De onderwerpen die eerder een algemene, administratieve betekenis hebben (vb. vergunningsplicht) worden in dit overzicht volledig beschreven. De onderwerpen die 

inhoudelijk van belang zijn voor het MER worden hier enkel kort vermeld en worden verder behandeld in de betrokken hoofdstukken. Er wordt in de tabel dan ook 

verwezen naar deze hoofdstukken, namelijk als volgt: 

Bod: Bodem; Wat: Grond- en oppervlaktewater; F en Fl: Fauna en Flora; LBEA: landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie; Mens: Mens; /: niet relevant 

nee*: daar waar de randvoorwaarde wel van belang kan zijn bij de verdere projectontwikkeling binnen het onderzoeksgebied, maar echter niet relevant op planniveau 

(meestal wegens ontbreken van voldoende detaileringsgraad/planuitwerking). 

Randvoorwaarden Inhoud Relevant Bespreking Hoofdstuk  

RUIMTELIJKE PLANNING     

Gewestplan Bodembestemming van de gronden in 

Vlaanderen.  

Ja De percelen binnen het plangebied zijn voornamelijk bestemd als 

agrarische gebieden en landschappelijk waardevolle agrarische 

gebieden. In mindere mate komen bosgebieden, natuurgebieden, 

gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, woongebieden met 

landelijk karakter en militaire gebieden voor (zie Kaart 3). 

Mens  

Bijzonder Plan van Aanleg 

(BPA) 

Plan opgesteld door een stad/gemeente 

voor een bepaald deel van het 

grondgebied van de stad/gemeente. 

Ja Er zijn 2 BPA’s van toepassing in het plangebied: 

BPA Zonevreemde bedrijven (deelplannen Van Snick en De Coster) 

BPA Zonevreemde sport en recreatie Gooik. (deelplan 

Omgeving Sportcomplex Strijland 

Mens; gestuurde 

ontwikkeling 
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Randvoorwaarden Inhoud Relevant Bespreking Hoofdstuk  

Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

(RUP) 

Bestemmingsplan dat de link legt met 

de hogere structuur van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen, het 

Provinciaal en het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan 

Ja  Binnen het studiegebied zijn volgende RUP’s van toepassing: 

• RUP RWZI Gooik-Letterbeek 

• RUP Omgeving Eyckenborgh  

• RUP Kaesemans Metaalbouw Gooik 

• RUP Kasteel-hoeve van Oplombeek  

• RUP De Koornmolen 

• RUP Kasteel van Saffelberg 

• RUP De Cam 

• PRUP "Tuincentrum De Wolf"  

• PRUP "Hof Ter Molleken" 

Mens; gestuurde 

ontwikkeling 

 

 

 

 

 

§ 4.4.2.1 

Stedenbouwkundige 

vergunning 

Concrete toepassing van de normen van 

het Decreet Ruimtelijke Ordening en het 

decreet houdende de organisatie van de 

ruimtelijke ordening 

Ja Bij uitvoering van een aantal vergunningsplichtige werken binnen 

het plangebied dienen stedenbouwkundige vergunningen te worden 

aangevraagd (voor bijvoorbeeld het reliëf van de bodem 

aanmerkelijk wijzigen, (her)aanleg wegen,…)  

Via het vrijstellingsbesluit zijn handelingen die zijn opgenomen in 

een nuttig verklaarde ruilverkaveling vrijgesteld van 

vergunningsplicht, voor zover ze niet gepaard gaan met de 

oprichting van constructies groter dan 40 vierkante meter en voor 

zover ze niet gepaard gaan met ontbossing. Ook het aanbrengen van 

verhardingen of het vervangen van het ene type verharding door 

een andere valt onder de definitie van ‘oprichting van constructies’ 

Bod, Wat 

 

Verdrag van Espoo 

 

Verdrag inzake milieueffectrapportage 

in grensoverschrijdend verband (UNECE, 

1991) 

Nee Gezien de ligging van het plangebied op minstens 2,5 km van de 

Waalse grens worden geen gewestgrensoverschrijdende effecten 

verwacht 

Hoofdstuk 

grensoverschrijdende 

effecten 

MILIEUHYGIENE     

Bodemsaneringsdecreet – 

Vlarebo (uitvoeringsbesluit) 

Regelt de bodemsanering, potentiële 

verontreinigingsbronnen, historisch 

Ja Binnen het studiegebied zijn al bodemonderzoeken uitgevoerd. (zie 

Kaart 4). 

Bod 
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Randvoorwaarden Inhoud Relevant Bespreking Hoofdstuk  

 verontreinigde gronden en grondverzet 

in Vlaanderen. 

 

 

 

 

De uitvoering van het plan brengt mogelijk grondverzet met zich 

mee. Hiervoor zal er een technisch verslag en een 

bodembeheerrapport dienen te worden opgesteld. Uitvoeren van 

onderzoek naar uitgegraven grond zit niet vervat binnen het MER. 

 

Materialendecreet – VLAREMA 

(uitvoeringsbesluit) 

Met het Materialendecreet en het 

VLAREMA (Vlaams reglement voor het 

duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen) 

evolueert het Vlaamse 

afvalstoffenbeleid naar een duurzaam 

materialenbeleid waar het sluiten van 

materiaalkringlopen en het verlagen van 

de milieudruk over de hele levenscyclus 

van een product centraal staan. 

Nee* Bij de aanleg van de infrastructuur kunnen mogelijk materialen 

vrijkomen die bij hergebruik onder de VLAREMA-reglementering 

vallen 

Bod 

Mestdecreet Regelgeving omtrent 

bemestingsnormen, 

beschermingsgebieden, uitrijregeling, 

mesttransport en mestverwerking 

Nee* Wijziging van het bodemgebruik op bepaalde percelen, kan leiden 

tot andere bemestingshoeveelheden voor deze percelen. De 

bemestingsnormen veranderen echter niet omdat het 

bodemgebruik eventueel wijzigt. Deze normen zijn juridisch bepaald 

en mogen niet overschreden worden. 

/ 

Vlarem I Vlarem I is een uitvoeringsbesluit van 

het milieuvergunningsdecreet.  Hierin 

worden de procedures voor de 

meldingen en 

milieuvergunningsaanvragen vastgelegd 

Nee* Voor de exploitatie van nieuwe en/of uitbreiding van bestaande 

activiteiten binnen het plangebied zal mogelijk een milieuvergunning 

dienen te worden aangevraagd. 

/ 

Vlarem II Hierin worden de algemene en sectorale 

voor-waarden beschreven waaraan 

vergunningsplichtige activiteiten 

moeten voldoen. Daarnaast bevat dit 

besluit ook milieukwaliteitsnormen voor 

opper-vlaktewater, grondwater, lucht, 

geluid en bodem. 

Ja De Vlarem-voorwaarden zijn van toepassing op de toekomstige 

ontwikkelingen binnen het plangebied. 

verschillende MER- 

disciplines 
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Randvoorwaarden Inhoud Relevant Bespreking Hoofdstuk  

Besluit houdende nadere regels 

inzake duurzaam gebruik van 

pesticiden in het Vlaamse 

Gewest voor niet-land- en 

tuinbouwactiviteiten en de 

opmaak van het Vlaams 

Actieplan Duurzaam 

Pesticidengebruik (15/03/2013) 

Wijziging besluit van de 

Vlaamse Regering 27.03.1985 

houdende reglementering van 

de handelingen binnen de 

waterwingebieden en de 

beschermingszones en het BVR 

27.03.1985 houdende 

reglementering van de 

handelingen die het 

grondwater kunnen 

verontreinigen, wat 

pesticidengebruik betreft 

(15/03/2013) 

BVR houdende nadere regels inzake 

duurzaam gebruik van pesticiden in het 

Vlaamse Gewest voor niet-land- en 

tuinbouwactiviteiten en de opmaak van 

het Vlaams Actieplan Duurzaam 

Pesticidengebruik. 

 

Dit besluit wijzigt twee besluiten 

betreffende reglementering inzake 

respectievelijk de handelingen binnen 

de waterwingebieden en 

beschermingszones en de handelingen 

die grondwater kunnen verontreinigen, 

opdat ze met de Europese Richtlijn 

Duurzaam gebruik van pesticiden 

overeenkomstig zouden zijn. De 

ruwwaterbronnen voor de productie 

van drinkwater moeten worden 

beschermd door beschermingszones af 

te bakenen. 

Ja Sinds 1 januari 2015 geldt een verbod voor het gebruik van 

pesticiden. 

Het besluit is toepassing op de volgende terreinen die beheerd 

worden in het kader van een openbare dienst of in het kader van 

een commerciële activiteit: 

• alle terreinen, inclusief de bermen, op minder dan zes meter 

van het talud van het oppervlaktewater;  

• alle bermen langs wegen en spoorwegen;  

• alle wegranden, trottoirs en andere verharde terreinen die deel 

uitmaken van de openbare weg of die erbij horen, zoals 

parkeerterreinen en pleinen;  

• alle verharde terreinen die 200 m² of groter zijn;  

• alle terreinen die toegankelijk zijn voor het brede publiek of 

voor kwetsbare groepen;  

• alle andere terreinen dan de bovenvermelde terreinen, die 

gebruikt worden voor een openbare dienst of die horen bij een 

gebouw dat gebruikt wordt voor een openbare dienst. 

Bod, Wat 

WATER     

Wet op de bescherming van 

oppervlaktewateren 

Regelt de bescherming van 

oppervlaktewateren van het openbaar 

hydrografisch net en de territoriale zee 

tegen verontreiniging en legt de 

kwaliteitsdoelstellingen vast voor alle 

oppervlaktewateren. 

Ja De waterkwaliteitsdoelstellingen voor de waterlopen in het 

plangebied zijn: 

• Basiskwaliteit: Prindaalbeek, Papenmeersbeek, 

Hoevebeek, Moncebeek, Letterbeek, Molenbeek, 

Hoezenbroekbeek, Kaubeek, Warandeblokbeek, Zuunbeek, 

Rasbeek, Bosbeek, Bergenbroek, Paddenbroekbeek, 

Keitsenbergbeek, Kattebroek; 

• Viswaterkwaliteit: Bellebeek; 

Wat 
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Randvoorwaarden Inhoud Relevant Bespreking Hoofdstuk  

• Drinkwaterkwaliteit: Waterblokbeek en Bontebeek.  

Besluit van de Vlaamse 

regering voor wat betreft de 

wijziging van de 

milieukwaliteitsnormen 

In dit besluit, als wijziging van Vlarem I 

en II, wordt een wijziging opgenomen 

van de milieukwaliteits-normen voor 

oppervlaktewater, waterbodems en 

grondwater. 

ja In de discipline water wordt verwezen naar deze nieuwe 

milieukwaliteitsnormen. 

Wat 

Wet op de onbevaarbare 

waterlopen 

Hierin wordt vastgelegd dat 

buitengewone werken van wijziging van 

de waterlopen slechts kunnen 

uitgevoerd worden nadat hiervoor een 

machtiging bekomen is vanwege de 

bevoegde overheid. 

ja Er bevinden zich verschillende waterlopen in het plan- en 

studiegebied: Bellebeek, Prindaalbeek, Papenmeersbeek, 

Hoevebeek, Moncebeek, Letterbeek, Molenbeek, Hoezenbroekbeek, 

Waterblokbeek, Kaubeek, Bontebeek, Warandeblokbeek, Zuunbeek, 

Rasbeek, Bosbeek, Bergenbroek, Paddenbroekbeek, 

Keitsenbergbeek, Kattebroek en 7 waterlopen zonder naam (Kaart 

5). 

Wat 

Wet op de bevaarbare 

waterlopen 

Voor de bevaarbare waterlopen geldt 

o.a. een besluit betreffende het 

toekennen van vergunningen, het 

vaststellen en innen van retributies voor 

het privatieve gebruik van het openbaar 

domein van de waterwegen en hun 

aanhorigheden 

Nee Er bevinden zich geen bevaarbare waterlopen binnen plan- en 

studiegebied (Kaart 5b).  

 

Wat 

Grondwaterdecreet Regelt de bescherming van het 

grondwater, het gebruik ervan en het 

voorkomen en vergoeden van schade. 

De procedure voor het aanvragen van 

een vergunning voor de onttrekking van 

of infiltratie naar het grondwater, 

evenals voor boringen naar grondwater, 

is geïntegreerd in VLAREM (rubrieken 52 

tot en met 55). Specifieke voorwaarden 

voor hoger genoemde activiteiten zijn 

opgenomen in de hoofdstukken 5.52 tot 

Nee* 

 

 

 

 

 

 

Nee 

Binnen het plangebied zijn verschillende vergunningen voor 

grondwaterwinningen bekend (Kaart 5a - grondwater).  

 

 

 

Het plangebied ligt niet in of nabij een waterwingebieden of 

beschermingszones (Kaart 5 – Grondwater). 

Wat 
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en met 5.55 van VLAREM II. 

De afbakening van waterwingebieden 

en beschermingszones valt onder het 

besluit van 27 maart 1985. 

Polders en Wateringen Lokale openbare besturen die instaan 

voor integraal waterbeheer 

Nee Er zijn geen polders of wateringen in het plangebied. Wat 

Decreet Integraal Waterbeleid Dit decreet is de implementatie van de 

Europese Kaderrichtlijn Water in de 

Vlaamse wetgeving en legt de 

doelstellingen, principes en structuren 

vast voor een vernieuwd duurzaam 

waterbeleid. In dit decreet wordt o.m. 

de watertoets als instrument voor een 

integraal waterbeleid opgenomen.  

Ja Voor een activiteit die wordt onderworpen aan een 

milieueffectrapportage geschiedt de analyse en evaluatie van het al 

dan niet optreden van een schadelijk effect op de kwantitatieve 

toestand van het grondwater en de op te leggen voorwaarden om 

dat effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te 

compenseren in dit rapport. Dit decreet houdt eveneens in dat de 

schade door overstromingen zo veel mogelijk wordt beperkt door 

oplossingen die aansluiten bij de natuur van het watersysteem (o.a. 

aanpak aan de bron en het voorzien van buffering voor overtollig 

water) en dat de nodige ruimte voor water planmatig wordt 

vastgelegd. 

Het plangebied behoort tot het stroomgebied van de Dender, de 

Dijle en de Zenne  en de deelbekkens Mark, Ninoofse Meersen, 

Bellebeek en Zuunbeek. Het deelbekken van de Ninoofse Meersen 

wordt gecoördineerd door de provincie Oost-Vlaanderen, de andere 

bekkens worden gecoördineerd door de provincie Vlaams-Brabant. 

Grote delen van het plangebied en de omgeving zijn gevoelig voor 

overstromingen (zie Kaart 5b- oppervlaktewater).  

Wat 
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Uitvoeringsbesluit watertoets 

(B.S. 14/11/2011) en kaart van 

de overstromingsgevoelige 

gebieden van 1/7/2014 

Dit besluit trad in werking op 1 maart 

2012 geeft de lokale, provinciale en 

gewestelijke overheden, die een 

vergunning moeten afleveren, 

richtlijnen voor de toepassing van de 

watertoets. 

D.m.v. de watertoets dient de overheid 

na te gaan hoe het watersysteem zal 

worden beïnvloed. Het watersysteem is 

het geheel van alle oppervlaktewater 

(gaande van water dat een helling 

afstroomt tot de rivieren), het 

grondwater en de natuur die daarbij 

hoort. 

Ja In het MER worden de effecten op het watersysteem onderzocht en 

wordt aangegeven of herstel- en compensatiemaatregelen nodig 

zijn. De gegevens om de watertoets uit te voeren worden 

opgenomen in een afzonderlijke paragraaf in het MER. 

Wat 
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Omzendbrief LNE/2013/1 

betreffende richtlijnen voor de 

toepassing van de watertoets 

voor de vrijwaring van het 

waterbergend vermogen in 

signaalgebieden 

De omzendbrief heeft tot doel 

overheden aan te zetten bijzondere 

aandacht te besteden aan de uitvoering 

van de watertoets en de formulering 

van respectievelijk de waterparagraaf en 

het wateradvies. 

Hij voorziet in een bewarend beleid in 

de signaalgebieden in 

overstromingsgevoelig gebied waar de 

Vlaamse Regering nog geen 

vervolgtraject voor heeft goedgekeurd 

en waar mogelijk een herbestemming 

nodig is op basis van de overstromings-

kans. Met dat bewarend beleid kan 

vermeden worden dat vergunningen en 

plannen een schadelijk effect op het 

water-systeem hebben in afwachting 

van een ruimere analyse op 

(deel)stroomgebiedniveau. 

Ten tweede biedt de omzend-brief voor 

de signaalgebieden waarvoor de 

Vlaamse Regering wel al een 

vervolgtraject heeft goedgekeurd 

bijkomende richtlijnen aan voor zowel 

het wateradvies als de water-paragraaf 

opdat eventuele nog niet gerealiseerde 

vervolg-stappen niet gehypothekeerd 

worden en het watersysteem geen 

schadelijke effecten ondergaat (de 

zogenaamde ‘verscherpte’ watertoets). 

ja Het signaalgebied Stevenistenkerk, gelegen langs de Bosbeek, 

bevindt zich binnen het plangebied (vervolgtraject goedgekeurd 

9/5/2014). Voor dit aandachtsgebied worden volgende suggesties 

naar ontwikkelingsperspectief gedaan: 

• Vrijhouden van bebouwing of verharding van de strook 

langs de Bosbeek, zodat deze haar natuurlijke karakter kan 

behouden. 

• Terug openleggen van het overwelfde deel van de Bosbeek 

Wat 

Deelbekkens Vlaanderen is ingedeeld in 11 

rivierbekkens. De organisatie van het 

rivierbekkenbeleid zal gebeuren door 

het opstellen van een 

ja Het plangebied bevindt zich in het Dender- en Dijle-Zennebekken.  Wat 
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deelbekkenbeheerplan. 

NATUUR     

Natuurdecreet Dit decreet regelt het beleid inzake 

natuurbehoud en vrijwaring van het 

natuurlijke milieu, inzake de 

bescherming, de ontwikkeling, het 

beheer en het herstel van de natuur en 

het natuurlijk milieu, inzake de 

handhaving en het herstel van de 

daartoe vereiste milieukwaliteit en 

inzake het scheppen van een zo breed 

mogelijk draagvlak.  

Algemene maatregelen ter bescherming 

van de natuur dienen te worden 

opgevolgd.  

Het decreet regelt tevens de procedure 

van de afbakening van de Speciale 

Beschermingszones. Het gebiedsgericht 

beleid houdt ook de ontwikkeling van 

het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en 

het Integraal Verwevings- en 

ondersteunend Netwerk (IVON) in. Het 

natuurdecreet legt de voorschriften en 

geboden in VEN en de Speciale 

Beschermingszones vast.  

Ja Algemene bepalingen uit het Natuurdecreet, met ondermeer het 

stand-still beginsel en de zorgplicht zijn uiteraard van toepassing. 

Vegetatiebesluit : omdat dit een aantal wijzigingen aan vegetaties 

verbied of aan een vergunning onderwerpt. Dit is belangrijk omdat 

het de natuurwaarden in stand houdt bv. in landbouwgebied 

 

Binnen het ruilverkavelingsgebied zijn 3 VEN gebieden aangeduid: 

“Neigem- en Berchembos” op de grens met Ninove, “Kongo- en 

Zavelberg” (inbegrepen Hellebos en Steenhout) op de grens met 

Galmaarden, en centraal in Gooik “Lombergveld”. De “vallei van de 

Zuunbeek en zijlopen” bevinden zich net buiten het 

ruilverkavelingsgebied.  

Er zijn geen speciale beschermingszones voor het behoud van de 

Europese vogelstand (vogelrichtlijn 79/409/EEG) in het kader van de 

richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschap.  

In het plangebied bevinden zich 2 habitatrichtlijngebieden: in het 

NW “bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse 

bossen” (Neigembos) en centraal “Hallebos en nabije boscomplexen 

met brongebieden en heiden” (Kesterheide-Lombergveld).  

F & Fl 

Soortenbesluit Sinds 1 september 2009 is het Besluit 

van de Vlaamse Regering met 

betrekking tot soortenbescherming en 

soortenbeheer (het Soortenbesluit) van 

kracht. 

Ja Er komen binnen het plangebied strikt te beschermen soorten voor. 

Het voorkomen van de beschermde soorten in het studiegebied 

wordt in het MER nader omschreven.  

F&Fl 
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Besluit van 23 april 2014 

betreffende de Europese 

Natuurdoelen voor het Natura 

2000-gebied “Hallerbos en 

nabije boscomplexen met 

brongebieden en heiden” 

(BE2400009) 

Besluit van 23 april 2014 

betreffende de Europese 

Natuurdoelen voor het Natura 

2000-gebied ” bossen van de 

Vlaamse Ardennen en andere 

Zuid-Vlaamse bossen” 

(BE2300007) 

 Ja Omschrijft de specifieke doelstellingen van elk van deze SBZ-

gebieden 

F&F 

Natuurreservaten Voor elk erkend natuurreservaat wordt 

een beheersplan opgesteld. 

Ja In het ruilverkavelingsgebied ligt het natuurreservaat Kesterheide-

Lombergbos (E-246), erkend bij M.B. van 18 april 2002 (opp. 4,19 

ha). 

F&F 

Bosreservaten De Vlaamse Regering stelt vast voor 

welke bossen of bosgedeelten 

bijzondere beschermings- en 

beheersmaatregelen worden genomen 

omdat ze een ecologische en 

wetenschappelijke functie te vervullen 

hebben. Deze bossen worden vanaf de 

aanwijzing of erkenning bosreservaten 

genoemd. 

Nee Er zijn geen bosreservaten gelegen in het plangebied. Neigembos, 

grenzend aan het ruilverkavelingsgebied, is aangewezen als 

bosreservaat.  

F&F 

Bosdecreet Heeft tot doel het behoud, de 

bescherming, de aanleg, het beheer en 

het herstel van de bossen en het 

natuurlijk milieu van de bossen te 

regelen. Het regelt o.a. compensatie van 

Ja Er liggen bosstructuren binnen het plangebied. Er worden in heel 

beperkte mate ontbossingen voorzien. Voor ontbossingen > 3 ha 

dient boscompensatie in natura te worden voorzien. Voor 

ontbossingen van < 3ha is financiële compensatie ook mogelijk. 

Elders dient voor het plaatselijk rooien van bomen een 

F & Fl 
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ontbossing. stedenbouwkundige- of kapvergunning te worden aangevraagd. 

Natuurinrichting Heeft tot doel een gebied optimaal in te 

richten in functie van het behoud, het 

herstel en het beheer van natuur. 

 

Nee In het ruilverkavelingsgebied of in de nabije omgeving werden nog 

geen natuurrichtplannen opgestart. 

/ 

PAS – programmatorische 

aanpak stikstofdeposities 

De Vlaamse Regering besliste op 23 april 

2014 tot het instellen van een 

Programmatische Aanpak van de 

Stikstofdeposities (PAS).  

Het doel van de PAS is in de eerste 

plaats het vermijden van een 

vergunningenstop en op langere termijn 

het creëren van ontwikkelruimte die 

deels kan gebruikt worden voor het 

vergunnen van nieuwe projecten en 

activiteiten voor zowel landbouw, 

industrie als verkeer.  

Door onder meer de problematiek van 

de vermestende en verzurende 

stikstofdeposities (ammoniak en 

stikstofoxides) en het feit dat de 

landbouwsector, meer bepaald de 

veehouderij, de grootste bijdrager is in 

de ammoniakemissies, komt de 

vergunningenverlening aan 

landbouwbedrijven in het vizier.  

Ja Momenteel zit de PAS in een overgangsfase (duurtijd 1 jaar), waarin 

de aandacht in eerste instantie naar een consistentere toepassing 

van de passende beoordeling gaat. Daarnaast moeten verplichte 

emissiereducerende technieken en maatregelen tegen 

ammoniakemissies ervoor zorgen dat de milieudruk afneemt.  

Daarna volgt de voorlopige PAS (uiterlijk tot 1 januari 2019), waarbij 

reductiedoelen per sector en per specifiek gebied worden bepaald. 

Zo wordt het duidelijk welke extra reducerende maatregelen er 

nodig zijn en kan er een herstelbeleid ontwikkeld worden. Eenmaal 

alles in kaart is gebracht, kan de definitieve PAS van start gaan met 

een sluitend pakket brongerichte maatregelen en een volledig 

operationeel herstelbeleid. 

 

LANDSCHAP, ONROEREND ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

Onroerenderfgoeddecreet 

(12/07/2013; B.S. 17/10/2013) 

en uitvoeringsbesluit 

Sinds 1 januari 2015 is het nieuwe 

Onroerenderfgoeddecreet in werking. 

Vanaf dan geldt één overkoepelende 

Ja 

 

Beschermde dorpsgezichten: 

• Onmiddelijke omgeving Oude Kam 

LBEA 
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(goedgekeurd door Vlaamse 

Regering op 16/05/2014) 

Onroerend erfgoedbesluit 

 

Beschermingsbesluit 

 

regelgeving voor monumenten, stads- 

en dorpsgezichten, landschappen en 

archeologie. 

Het nieuwe onroerend erfgoeddecreet 

vervangt drie voorgaande decreten 

(monumentendecreet van 1976, 

archeologiedecreet van 1993 en 

landschapsdecreet van 1996) en een 

wet uit 1931 op het behoud van 

monumenten en landschappen. 

Met de definitieve goedkeuring van het 

nieuw decreet onroerend erfgoed door 

de Vlaamse regering is ook de Conventie 

van Malta (ook wel het Verdrag van 

Valetta genoemd) in Vlaamse 

regelgeving omgezet. In dit nieuwe 

traject  spelen erkende archeologen een 

cruciale rol. Omdat zij de enigen zijn die 

een opgraving of een vooronderzoek 

met ingreep in de bodem mogen 

uitvoeren.  

De nieuwe Vlaamse regelgeving omvat 

de structurele inpassing van een nieuw 

archeologisch traject in het 

planvormingsproces. Dit traject is in de 

vorm van een archeologienota 

verbonden aan de 

bouwvergunningsaanvraag voor 

dossiers van bouw- infrastructuur- en 

inrichtingswerken.   

 

 

 

 

 

 

• Dorpskern van Leerbeek 

• Directe omgeving Van Reepinghenshuizeke 

Beschermd landschap: 

• Neigembos fase 2 

Beschermde monumenten: 

• Kasteelhoeve en het domein Steenhout 

• Oude perenboomgaard 

• Van Reepinghens Huizeke met waterput, meidoornhaag en 

taxushaag 

• Vierkantshoeve op Sint-Pietersplein 1 

• Kasteel van Heetvelde 

 

Aangeduide ankerplaatsen: 

• Neigembos en Onze-Lieve-Vrouw Lombeek met de valleien van 

de Berchembos- en de Hunselbeek 

Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen  

 

 

 

 

Binnen het plangebied zijn archeologische sites aanwezig doch 

zonder statuut. 

Momenteel loopt er een beschermingsprocedure om de site Kester 

wettelijk te beschermen door het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

Het MER zal nagaan of er archeologische vaststellingen zijn gebeurd 

binnen het plangebied.  
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  Ja .  

 

Wet Ruilverkaveling Een ruilverkaveling herschikt 

landbouwpercelen binnen een vooraf 

afgebakend gebied. 

ja Het plan betreft een ruilverkavelingsproject. / 

Decreet Landinrichting Heeft tot doel de inrichting van 

landelijke gebieden te realiseren 

overeenkomstig de bestemmingen 

toegekend door de ruimtelijke ordening. 

Nee Er zijn geen landinrichingsplannen van toepassing binnen het 

plangebied.  

Referentiesituatie 

Regionale Landschappen Hier kunnen openbare besturen, 

diensten en verenigingen elkaar 

ontmoeten en samenwerken aan de 

ontwikkeling van de streek. 

Ja Het plangebied valt binnen het werkingsgebied van het Regionaal 

Landschap Pajottenland en Zennevallei 
LBEA 

Atlas der buurtwegen De Atlas der Buurtwegen dateert van 

1841 en verzamelt alle buurtwegen die 

op dat ogenblik bekend zijn. I 

Ja  Binnen het plangebied worden op de atlas der buurtwegen een 

groot aantal wegen aangeduid. 
LBEA / Mens 

BELEIDSPLANNEN     

Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen  

Geeft de richtlijnen weer van het 

toekomstig gebruik van de ruimte in 

Vlaanderen. De hoofddoelstelling is het 

behoud en waar mogelijk versterking en 

de uitbreiding van de nog resterende 

open ruimte. 

Ja Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is definitief vastgesteld op 

23 september 1997. Ondertussen zijn reeds twee herzieningen 

gebeurd. 

De Vlaamse Regering heeft op 17 december 2010 een tweede 

herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief 

vastgesteld. De bindende bepalingen werden op 16 februari 2011 

bekrachtigd door het Vlaams Parlement. Beide bepalingen 

verschenen op 18 april 2011 in het Belgisch Staatsblad. de herziening 

trad op 2 mei 2011 in werking. 

De gemeente Gooik is volgens RSV gelegen in het buitengebied. 

Bekeken op het niveau van Vlaanderen is dit de zone waarin de open 

Gestuurde 

ontwikkeling 
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ruimte overweegt. De ruimtelijke structuur van het buitengebied 

wordt bepaald door de natuurlijke en agrarische structuur, de 

nederzettingsstructuur en de infrastructuur. De wisselwerking 

hiertussen resulteert in een specifiek landschap. De ruggengraat van 

deze structuur is het fysisch systeem (bodem, water,…). 

Rivier- en beekvalleien vormen een net van dominante 

structurerende elementen waaraan enkele belangrijke 

natuurwaarden gekoppeld zijn, bijgevolg wordt veel belang gehecht 

aan het integraal waterbeheer. Het ruilverkavelingsgebied behoort 

tot de belangrijkste landbouwgebieden van Vlaams-Brabant. 

Bovendien is de landbouw drager van het typische waardevolle 

kleinschalige landschap van de streek. Eén van belangrijkste 

uitgangspunten is het behoud en de ontwikkeling van de diversiteit 

en de herkenbaarheid van de Vlaamse landschappen. Het behoud en 

de versterking van de structurerende landschapselementen en -

componenten staan hier voorop. 

Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan  

Geeft de hoofdlijnen weer van het 

ruimtelijk beleid dat de provincie 

Vlaams-Brabant wil voeren.  

 

Ja Binnen het provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt de gemeente 

Gooik gerekend tot de deelruimte ‘Landelijke Kamer West’. Binnen 

deze deelruimte beoogt het ruimtelijk structuurplan een maximaal 

behoud van het landelijke karakter, het richten van hoogdynamische 

ontwikkelingen naar de randen van het gebied en het landelijk 

wonen mogelijk houden, maar toch aansturen op goed ontsloten 

geselecteerde kernen. 

De gemeente Gooik behoort volgens het provinciaal structuurplan 

tot een gebied gereserveerd voor productielandbouw. Het 

kleinschalig landschap van het Pajottenland is een geselecteerde 

landschapsentiteit in Vlaams-Brabant, waar landbouw de 

belangrijkste vormgever van de open ruimte is. 

De provincie wenst prioritair de stedelijke gebieden en de goed 

ontsloten buitengebiedkernen te ontwikkelen. Op deze manier wil 

de provincie een halt toeroepen aan de versnippering van de 

openruimte. 

Gestuurde 

ontwikkeling 
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Prioritaire aandacht dient besteed te worden aan de uitbouw van 

een performant voor- en natransport met de fiets of openbaar 

vervoer. 

Gooik maakt deel uit van het toeristisch-recreatief netwerk van de 

Landelijke Kamer West. Het ontwikkelen van een laagdynamische 

vorm van toerisme en recreatie is hier prioritair. De toeristisch-

recreatieve potenties zijn vooral gelinkt aan het waardevolle en 

gevarieerde landschap. 

Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan  

 

Geeft de hoofdlijnen weer van het 

ruimtelijk beleid dat de gemeente wil 

voeren.  

 

Ja Algemeen streeft de gemeente Gooik naar “een evenwichtige 

ontwikkeling van een dynamische plattelandsgemeente”. Concreet 

werden een aantal sturende beleidsopties geformuleerd: 

• Beekvalleien als ruggengraad van de natuurlijke structuur; 

• Agrarische functies als hoofdrolspeler in de open ruimte; 

• Bestaande karakteristieke landschapseenheden vrijwaren 

en versterken; 

• Bestaande dorpskernen vormen de basis voor de 

ontwikkeling van de leefgemeenschap; 

• Lokale tewerkstelling als ondersteuning van de 

leefgemeenschap; 

• Interne en externe mobiliteit bestendigen en ontwikkelen; 

• Speciale aandacht voor zonevreemdheid; 

• Uitbouw van een zelfstandige toeristisch-recreatieve 

structuur 

 

Volgende 6 concepten worden geformuleerd om de gewenste 

ruimtelijke structuur van de gemeente weer te geven: 

• Open agrarisch areaal als rustpunt in een dynamische 

gemeente 

• Gedifferentieerde beken met een gedifferentieerde aanpak 

• Clustering van de verschillende bosfragmenten 

• Verkeersstructuur van het bovengemeentelijke netwerk 

• Bestaande nederzettingsstructuur als uitgangspunt voor 

toekomstige ontwikkelingen 

Gestuurde 

ontwikkeling 
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• Gemeentelijke ankerpunten als motoren voor het 

toeristische en recreatieve netwerk 

Stroomgebiedbeheerplan  Het stroomgebiedbeheerplan bepaalt de 

hoofdlijnen van het integraal 

waterbeleid voor het desbetreffende 

stroomgebieddistrict, met inbegrip van 

de voorgenomen maatregelen, 

middelen en termijnen. Onderdelen van 

het plan kunnen bindend zijn voor 

entiteiten die belast zijn met taken van 

openbaar nut. 

Ja Het studiegebied maakt deel uit van het stroomgebied van de 

Schelde. Een groot deel van het plangebied is een aandachtsgebied. 
Wat 

Bekkenbeheerplan Vlaanderen is ingedeeld in 11 

rivierbekkens. De organisatie van het 

rivierbekkenbeleid zal gebeuren door 

het opstellen van een 

deelbekkenbeheerplan 

ja Het ruilverkavelinggebied behoort tot het Denderbekken (westen) 

en het Dijle- en Zennebekken (oosten-zuidoosten). 

De bekkenbeheerplannen (BBP) voor het Dender en Dijle- en 

Zennebekken (2008-2013) werden op 30.01.2009 vastgelegd door de 

Vlaamse Regering.  

Wat 

Deelbekkenbeheerplan In het deelbekkenbeheerplan worden 

de krachtlijnen van het 

bekkenbeheerplan omgezet in concrete 

acties en maatregelen.  

ja Het ruilverkavelingsgebied is gelegen binnen de deelbekkens Mark, 

Ninoofse Meersen, Bellebeek en Zuunbeek. Het deelbekken van de 

Ninoofse Meersen wordt gecoördineerd door de provincie Oost-

Vlaanderen, de andere deelbekkens worden gecoördineerd door 

Vlaams-Brabant. 

Wat 

Gemeentelijk Mobiliteitsplan  Beschrijft het mobiliteitsbeleid dat de 

gemeente de komende jaren wenst te 

voeren.  

Ja Het mobiliteitsplan van Gooik is goedgekeurd op 26.06.2012. Het 

mobiliteitsplan bevat een visie voor het verkeersbeleid dat het 

gemeentebestuur wil voeren. Er zijn een aantal acties die relevant zijn 

voor de ruilverkaveling Gooik:  

• RUP De Cam in centrum Gooik 

• RUP Korenmolen in de Processiestraat te Strijland 

• Aanleg van fietspaden in Oetingen 

• Doortocht Edingsesteenweg 

Mens en gestuurde 

ontwikkeling 
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• Aanleg van voetpaden en trage wegen 

• Aanleg fiets-en wandelpaden langs de oude trambedding 

• Fietspadenproject N272 en de Wolvenstraat 

• Verbetering fietspaden langs de Lenniksestraat, de 

Vollezelestraat en de N28 

Gewestelijk Milieubeleidsplan 

2011-2015 

Het Milieubeleidsplan bepaalt de 

hoofdlijnen van het milieubeleid dat 

door het Vlaamse Gewest, en ook door 

de provincies en gemeenten in 

aangelegenheden van gewestelijk 

belang, dient te worden gevoerd. Naast 

een schets van de context, is in het plan 

een evenwaardige plaats toebedeeld aan 

de langetermijndoelstellingen, de 

overheidsinterne engagementen, de 

plandoelstellingen, de milieuthema’s en 

tenslotte de maatregelenpakketten. 

Ja Algemeen zijn de doelstellingen inzake luchtkwaliteit, biodiversiteit, 

kwaliteit van de watersystemen, milieudruk en bodembeleid van 

toepassing.  

 

 

Gestuurde 

ontwikkeling 

 

Provinciale milieu- en 

natuurbeleidsnota 2010- 2013 

 

Beschrijft het milieubeleid dat de 

komende jaren in de provincie Vlaams-

Brabant zal gevoerd worden. Het milieu- 

en natuurbeleid dat door de provincie zal 

gevoerd worden is opgenomen in 

meerjarenplan en budgetten tot 2019. 

ja 2 klemtonen voor milieu- en natuurbeleid: 

- biodiversiteit (focus op natuurbehoud en –beleid) 

- klimaatneutraliteit 

Gestuurde 

ontwikkeling 

 

Gemeentelijk milieubeleidsplan 

2005-2009 

Beschrijft het milieubeleid dat de 

gemeente de komende jaren wil voeren.  

Op 28 april 2006 werd het decreet 

houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid gewijzigd (B.S. 14/06/2006), 

en werden de regels voor de 

gemeentelijke milieubeleidsplannen en 

ja Actiepunten in het Milieubeleidsplan: milieugevaarlijke stoffen, 

verontreiniging door afvalstoffen, verstoring van watersystemen, 

verdroging, natuurlijke entiteiten, lucht, vermesting, geluid, geur en 

licht, energie en mobiliteit. 

Verschillende acties m.b.t. aantasting natuur en landschap zijn 

relevant. Bijvoorbeeld: opstellen van RUP’s om natuurkernen te 

duiden, steunen van GEN en GENO, ecologisch beheren van bermen, 

Gestuurde 

ontwikkeling 
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milieujaarprogramma's versoepeld. Zo is 

de opmaak van een gemeentelijk 

milieubeleidsplan vanaf dan niet langer 

een verplichting. 

taluds en grachten, promoten van hagen en hoogstammen, verkeer 

reglementeren in kwetsbare gebieden, aanleggen van wandelwegen 

in natuurgebieden, aanplanten van bos met inheemse soorten, 

ingroenen van wijken en begraafplaats,  

Gemeentelijk Natuur-

ontwikkelingsplan (GNOP) 

In het gemeentelijk 

natuurontwikkelingsplan (GNOP) 

beschreef de gemeente haar 

middellange tot lange termijnvisie op 

natuur, bos, groen en landschap. 

Ja  Inhoudelijke relevante raakpunten tussen het GNOP en de 

ruilverkaveling zijn terug te vinden in het specifiek actieplan. Dit houdt 

volgende thema’s in: 

 

1. Erkenning van gebieden als bosreservaat. 

2. Bescherming van een eik als monument. 

3. Aanbrengen van verbindingselementen: streven naar 

herstel en uitbreiding van KLE. 

4. Beplanten van wegbermen en holle wegen: 

implementeren van meer natuurwaarden in het landschap 

voor behoud verbindingswegen tussen natuurgebieden 

voor realisatie ecologische infrastructuur. 

5. Ecologisch beheren van holle wegen. 

6. Opstellen van gemeenschappelijke bosbeheersplannen. 

7. Bosuitbreiding. 

8. Oude trambedding inrichten als wandelpad. 

9. Beheer van het gebied rond Woestijn' en de Prindaalbeek. 

10. Beheer van het gebied rond Kesterheide — Groene Jager 

— Paddenbroek. 

F&f 
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Herbevestigd agrarisch gebied Gebieden waar de 

gewestplanbestemming nog actueel is 

en een goede planologische vertaling is 

van de gewenste ruimtelijke structuur, 

worden herbevestigd als agrarisch 

gebied. 

Ja De agrarische gebieden binnen het plangebied zijn (groten)-deels 

aangeduid als HAG. Zo maken deel uit van het plan:  

• Landbouwgebied Oetingen – Gooik – Leerbeek – Kester 

• Landbouwgebied Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek – Lennik – 

Schepdaal 

• Landbouwgebied Spieringen – Oetingen 

• Landbouwgebied Herfelingen – Bogaarden – Bellingen – 

Pepingen – Beert 

Mens 
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Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

2014-2020 bevat 3 strategische 

doelstellingen: 

• vaste voedselzekerheid voor 

de Europese burgers op de 

lange termijn garanderen en 

helpen voorzien in de 

wereldwijd stijgende vraag 

naar voedsel; 

• kwaliteitsvol, hoogwaardig en 

gediversifieerd voedsel bieden 

dat op duurzame wijze is 

geproduceerd met behoud van 

de natuurlijke hulpbronnen en 

de biodiversiteit; 

• de levensvatbaarheid van het 

platteland garanderen. 

Om die doelstellingen te bereiken 

worden de twee pijlers van het GLB 

gehandhaafd: 

1. rechtstreekse steun aan 

landbouwbedrijven en 

2. beleid voor 

plattelandsontwikkeling. 

Ja De directe steun aan landbouwbedrijven wordt hervormd. Deze 

hervorming omvat o.m. de verplichting om 3 vergroeningspraktijken 

toe te passen: gewasdiversificatie, behoud van blijvend grasland en 

aanleg van ecologisch aandachtsgebied. 

Mens 

Vlaams Klimaatbeleidsplan 

2013-2020 

Het plan bestaat uit een overkoepelend 

luik en twee deelplannen: het Vlaams 

Mitigatieplan (VMP), om de uitstoot van 

broeikasgassen te verminderen, en het 

Vlaams Adaptatieplan (VAP) om de 

effecten van de klimaatverandering in 

ja Het plan zal hiermee, waar relevant en mogelijk, rekening dienen te 

houden 

randvoorwaarden 
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Vlaanderen op te vangen. 
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6 Algemene methodologische aspecten 

6.1 Algemene opbouw en uitgangspunten van de effectenstudie 

Selectie van de relevante milieudisciplines 

In het MER worden de effecten van het plan op de verschillende disciplines onderzocht. Er kan hierbij 

een onderscheid worden gemaakt tussen sleuteldisciplines, optiedisciplines en niet relevante 

disciplines. 

Tabel 6-1: Identificatie van sleutel-, optie- en niet-relevante disciplines voor het plan-MER 

ruilverkaveling Gooik 

Discipline Sleuteldiscipline Optiediscipline Niet of minder 

relevante discipline 

Bodem �   

Water: grondwater en 

oppervlaktewater 

�   

Fauna en flora �   

Landschap, Bouwkundig erfgoed en 

Archeologie 

�   

Mens - ruimtelijke aspecten �   

Mens – mobiliteit  �  

Mens – hinder  �  

Lucht  �  

Geluid en trillingen   �  

Licht, warmte en stralingen   � 

Energie en grondstoffenvoorraden   � 

 

Voor de evaluatie van de effecten die het voorgestelde ruilverkavelingsplan zal teweegbrengen, 

worden bepaalde disciplines als relevant beschouwd. Het feit dat de ingrepen op de betreffende 

milieudisciplines onomkeerbare en dus permanente effecten veroorzaken, klasseert hen onder de 

noemer sleuteldisciplines (zie tabel). Sleuteldisciplines worden door erkende MER-deskundigen 

uitgewerkt.  

De mogelijke effecten van het plan op het geluidsklimaat en de luchtkwaliteit treden in hoofdzaak op 

tijdens de aanlegfase van de ruilverkaveling (kavelwerken, infrastructuurwerken). Tevens worden 

geen maatregelen genomen die gericht zijn op het bevorderen van intensieve veeteelt. De effecten 

van kavelinrichtingswerken en ontsluiting zijn plaatselijk van aard en strekken zich niet buiten de 

grenzen van de ruilverkaveling uit. De aspecten mens – mobiliteit en mens – hinderaspecten worden 

daarom behandeld onder de discipline mens – ruimtelijke aspecten. Optiedisciplines worden onder 

verantwoordelijkheid van de MER-coördinator opgemaakt. 

Overige disciplines worden niet relevant geacht. 

Bestaande toestand 

Dit is de toestand van het plangebied waarnaar gerefereerd wordt in functie van de effectbeoordeling. 

In het MER zal de bestaande toestand als referentie genomen worden voor de toetsing van de 

effecten. 

Indien geen recente gegevens beschikbaar zijn voor bepaalde disciplines, zal de deskundige de 

beschikbare gegevens actualiseren (door veldwerk of door extrapolatie) indien hij dit nodig acht 
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omwille van mogelijke significante wijzigingen in de tijd. De bestaande toestand vormt in principe het 

nulalternatief ten opzichte waarvan de uitvoering en de aanwezigheid van het plan vergeleken wordt. 

In het MER en in de eindsynthese worden de voor- en nadelen van het plan t.o.v. dit nulalternatief 

besproken onder de vorm van een beschrijving en een cijfermatige beoordeling. 

Ontwikkelingsscenario’s 

De geplande projecten in de omgeving van het plangebied worden voor zover relevant meegenomen 

in de milieubeoordeling als ontwikkelingsscenario’s. In het MER wordt nagegaan of het plan bepaalde 

mogelijke wenselijke ontwikkelingsscenario’s niet hypothekeert of een knelpunt vormt. 

Geplande situatie en beoordeling effecten 

De geplande situatie is de toestand van het studiegebied na uitvoering van het plan, en dit zonder 

rekening te houden met eventuele milderende maatregelen. De beoordeling van de effecten gebeurt 

o.b.v. expert judgement en is – waar mogelijk – gebaseerd op cijfermatige gegevens. Onder § ‘Aanpak 

geplande toestand’ wordt voor elke discipline aangegeven op basis van welke criteria en op welke 

wijze de beoordeling van de effecten gebeurt.  

Om een overzicht te krijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor elk effect 

volgende indelingswijze/scoretoekenning gehanteerd: 

sterk negatief (-3)       sterk positief (+3) 

matig negatief (-2)       matig positief (+2) 

zwak negatief (-1)       zwak positief (+1) 

    geen significant effect (0) 

 

Er wordt bij de beoordeling van de negatieve effecten zowel rekening gehouden met de omvang/ 

schaal van de impact van het plan of haar onderdelen, als met de kwetsbaarheid van de omgeving 

voor het betreffende milieuaspect. Grosso modo kan volgend algemeen significantiekader 

vooropgesteld worden: 

Tabel 6-2: Significantiekader kwetsbaarheid 

                             Schaal 

Kwetsbaarheid 

Grote impact Middelmatige impact Beperkte impact 

Zeer kwetsbaar -3 -2 -1 

Matig kwetsbaar -2 -1/-2 0/-1 

weinig kwetsbaar -1 0/-1 0 

In volgende hoofdstukken worden de specifieke significantiekaders per discipline besproken. 

Maatregelen 

Na de bespreking en evaluatie van de effecten worden – waar nuttig en mogelijk – aanbevelingen, 

aandachtspunten en/of maatregelen voorgesteld ter eliminatie, beperking of mildering van de 

effecten.  

Op basis van de impactbeoordeling (van -3 tot +3) kan afgeleid worden in hoeverre een 

maatregel/aanbeveling vereist is en welke de impact is van de maatregel/aanbeveling (resterend 

effect): de milderende maatregelen/aanbevelingen worden gekoppeld aan de impactbeoordeling. Het 

resterend effect wordt op gelijkaardige wijze beoordeeld als het oorspronkelijk effect. 

Milderende maatregelen en/of aanbevelingen worden bijgevolg geformuleerd om aan te tonen 

waarmee rekening kan worden gehouden om de negatieve effecten te milderen of de positieve 

effecten te vergroten. 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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Synthese van de milieueffecten en milderende maatregelen 

Na de analyse i.f.v. de verschillende milieuaspecten worden in een samenvatting en een 

eindbespreking de belangrijkste elementen van de studie tabelmatig weergegeven en besproken, 

samen met een globale evaluatie van het plan.  

Hieronder zullen de verschillende effecten en voorgestelde maatregelen tabelmatig samengevat 

worden. 

Leemten in de kennis en monitoring 

Hieronder zullen volgende zaken beschreven worden: 

• welke aspecten eventueel nog niet éénduidig bepaald zijn; 

• voor welke aspecten geen volledig inzicht beschikbaar is van de bestaande milieutoestand; 

• waar onzekerheden gesitueerd zijn m.b.t. de effectinschatting; 

• voorstellen ter opvolging van bepaalde aspecten tijdens werken of tijdens de exploitatie. 

Grensoverschrijdende effecten 

Het plangebied is gelegen in het Vlaams Gewest. Het plangebied is gelegen op minstens 2,5 km van de 

Waalse grens en op meer dan 11 km van de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gezien de 

aard van de maatregelen en de afstanden tot de gewestgrenzen worden geen 

gewestgrensoverschrijdende effecten verwacht: 

• de maatregelen m.b.t. ontsluiting zijn lokaal van aard of betreffen trage wegen, 

• de maatregelen m.b.t. waterbeheer (waterbuffering) worden voornamelijk voorzien op 

waterlopen die niet afwateren richting de gewestgrens, 

• de Waterblokbeek watert wel af naar de Mark die de Waalse grens overschrijdt, maar de 

Waalse grens bevindt zich op meer dan 13 km stroomafwaarts. 

Eindbespreking 

Hierin zullen kort de belangrijke elementen van het MER met een integrerende evaluatie vanwege de 

coördinator worden weergegeven. 

Niet-technische samenvatting 

Als bijvoegsel van het MER wordt een niet-technische samenvatting van het volledig MER opgenomen. 

Elementen voor het uitvoeren van de Watertoets 

In dit hoofdstuk worden de elementen besproken voor het uitvoeren van de Watertoets. De gegevens 

hiervoor worden afgeleid uit de disciplines bodem en grondwater, oppervlaktewater en fauna en flora. 
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6.2 Ingreep – effectenschema 

Gebaseerd op de algemene locatiekarakteristieken en de planbeschrijving worden hieronder de voornaamste mogelijke effecten die t.g.v. het plan redelijkerwijze kunnen 

verwacht worden in een overzicht weergegeven: 

Tabel 6-3: Ingreep effectenmatrix: globale inschatting van de milieueffecten 

Deelingrepen Verwacht effect op… 

 Water Bodem Fauna en flora Landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie 

Mens 

AANLEGFASE      

Kavelwerken 

Aanpassen van bestaande ontsluiting 

en wegeninfrastructuur (incl. traag 

verkeer) 

Aanpassen van bestaande grachten 

Aanpassing landschapselementen 

Verwijderen van aanwezige 

vegetatie, 

Aanleg overstromingsgebieden 

Nivelleren terrein, 

Vergraven, 

Bemalen 

Werfverkeer 

Tijdelijke invloed op 

grondwaterhuishouding, 

grondwaterkwaliteit (bij 

infiltratie) en op 

oppervlaktewaterkwali-

teit  en –kwantiteit (in 

geval wordt geloosd op 

de waterloop) tijdens 

bemalen en aanpassing 

van bestaande 

waterlopen met 

permanente effecten op 

receptordisciplines 

Permanente verdichting 

Permanente 

profielvernietiging 

Permanente 

bodemzetting met 

impact op gebouwen en 

infrastructuur 

 

Permanent 

biotoopverlies 

Permanente 

rustverstoring 

Permanente structuur- 

en relatiewijzigingen 

Permanente wijziging 

erfgoedwaarde 

(potentieel verlies 

archeologisch 

patrimonium) 

Permanente wijziging 

bouwkundig erfgoed 

 

EXPLOITATIEFASE      

Ruimtebeslag na herverkaveling en 

kavelruil 

 

Wijziging 

infiltratiemogelijkheden 

hemelwater en daarmee 

gepaard gaande 

wijziging in grond- en 

oppervlaktewaterkwanti

teit 

Wijziging 

bodemgebruik/-

geschiktheid 

Biotoopwinst/-verlies 

Versnippering/ontsnip-

pering 

vernatting/verdroging 

impact op migratie-, 

foerageer- en 

broedgebieden 

Wijziging 

Landschapsperceptie 

Wijziging 

landschapsstructuur 

Wijziging bouwkundig 

erfgoed 

Impact op landbouw 

Wijziging 

belevingswaarde 
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Deelingrepen Verwacht effect op… 

 Water Bodem Fauna en flora Landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie 

Mens 

Nieuwe ontsluiting 

landbouwpercelen en 

aangepaste/nieuwe 

weginfrastructuur traag en recreatief 

verkeer 

Wijziging grond- en 

oppervlaktewaterkwanti

teit 

Permanente verdichting 

Bodemzetting 

Rustverstoring Wijziging 

Landschapsperceptie 

Wijziging 

landschapsstructuur 

Impact op landbouw 

(schade, zwerfvuil,…) 

Wijziging ruimtelijk 

functioneren 

Wijziging 

wegeninfrastructuur en 

verkeersveiligheid 

Recreatief medegebruik 

Mogelijk sluipverkeer 

Privacy  

Aanwezigheid 

overstromingsgebieden 

(gecontroleerde en natuurlijke) 

Wijziging grond- en 

oppervlaktewater-

kwantiteit 

Wijziging grond- en 

oppervlaktewaterkwali-

teit 

Wijziging 

bodemkwaliteit 

Biotoopwinst/-verlies 

Versnippering/ontsnip-

pering 

impact op migratie-, 

foerageer- en 

broedgebieden 

Vernatting 

Wijziging 

Landschapsperceptie 

Wijziging 

landschapsstructuur 

Wijziging 

belevingswaarde 

Recreatief medegebruik 

Veiligheid voor 

overstromingen 

Impact op landbouw 

Inrichtingsmaatregelen i.f.v. ecologie 

en landschap 

Wijziging 

infiltratiemogelijkheden 

hemelwater en daarmee 

gepaard gaande 

wijziging in grond- en 

oppervlaktewaterkwanti

teit 

 Biotoopwinst/-verlies 

Versnippering/ontsnip-

pering 

impact op migratie-, 

foerageer- en 

broedgebieden 

Wijziging 

Landschapsperceptie 

Wijziging 

landschapsstructuur 

Wijziging bouwkundig 

erfgoed 

Impact archeologisch 

erfgoed 

Wijziging 

belevingswaarde 

Impact op landbouw 

 

Exploitatie/ingebruikname gronden 

en infrastructuur 

Wijziging waterkwaliteit 

 

Permanente verdichting 

Wijziging 

bodemkwaliteit 

Bodemerosie 

Rustverstoring 

Vermesting/eutrofiëring 

Wijziging 

Landschapsperceptie 

Impact archeologisch 

erfgoed 

Impact op landbouw 

Wijziging ruimtelijk 

functioneren 
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Deelingrepen Verwacht effect op… 

 Water Bodem Fauna en flora Landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie 

Mens 

Recreatief 

(mede)gebruik 

 

6.3 Interdisciplinaire gegevensoverdracht  

Een van de taken van de coördinator van het MER is het organiseren van gegevensoverdracht tussen de disciplines onderling. Een efficiënte gegevensoverdracht heeft 

een positieve invloed op de gevolgde methodiek van effect- en impactvoorspelling en zal de betrouwbaarheid ervan verhogen. Als gevolg van deze gegevensuitwisseling 

zullen bepaalde disciplines hun deelstudie pas kunnen voltooien nadat andere disciplines hun deelstudie voltooid hebben. Overigens moeten de gevolgde methodologieën 

van de verschillende disciplines op elkaar afgestemd worden. De erkende (externe) m.e.r.-deskundigen die aan dit project zullen meewerken zijn tewerkgesteld bij 

hetzelfde advies- en ingenieursbureau. Dit betekent dat de overdracht op een vlotte en frequente manier kan verlopen. In Tabel 6-4 volgt een matrix betreffende de 

interdisciplinaire gegevensoverdracht tussen de betrokken disciplines voor het MER voor de ruilverkaveling Gooik. 

Tabel 6-4: interdisciplinaire gegevensoverdracht binnen het MER voor de ruilverkaveling Gooik 

 Disciplines die gegevens opvragen 

Disciplines die 

gegevens leveren 

Bodem Water Fauna & flora Landschap, bouwkundig erfgoed 

en archeologie 

Mens 

Bodem  • zones waarin bodemgebruik 

eventueel het water / de 

structuur van de waterloop 

kan beïnvloeden 

• grondwaterkwetsbaarheid 

(functie van geologie) 

• bodemgebruik 

• wijziging bodemvochtregime  

• verdrogings/vernattingsge-

voeligheid 

• kwaliteit van de bodem 

• landgebruik 

• bodemprofielontwikkeling 

• geomorfologie 

• landgebruik en 

functionaliteit van het 

landschap 

• bodemverstoring (m.b.t. 

archeologie) 

• wijziging bodemprofiel 

• landgebruik 

• bodemgeschiktheid 

• bodemerosie 

• bodemprofiel-ontwikkeling  

 

• veranderde bodemfuncties 

• bodemvervuiling 

Water • grondwaterstand 

• grondwaterkwaliteit 

 • (grond)waterstand 

• (grond)waterkwaliteit 

• wijziging grondwatertafel 

(m.b.t. archeologie) 

• veiligheid (overstromen) 
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 Disciplines die gegevens opvragen 

• waterhuishouding 

• structuurkenmerken  

• voorkomen kwel 

 

Fauna & flora • wijziging in vegetatie (vb. 

Bodembedekking Ikv 

erosie) 

• BWK-types gevoelig voor kwel  • vegetatiewijzigingen 

• landschapsperceptie 

• visuele beleving 

• effecten van nieuwe 

‘natuurelementen’ op de 

landbouwfunctie 

Landschap, 

bouwkundig erfgoed 

en archeologie 

• historisch landgebruik 

• terreinmorfologie 

 • historisch landgebruik  • visuele beleving 

•  

Mens • bodemgebruik   • Wijziging verkeerssituatie 

• barrière 

• hinderaspecten 

• bodemgebruik 
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6.4 Ontwikkelingsscenario’s 

6.4.1 Autonome evolutie 

De autonome ontwikkeling van het ruilverkavelingsgebied wordt besproken met betrekking tot de 

verschillende milieucomponenten. Dit is de evolutie van de toestand van het gebied zonder 

bijkomende gestuurde beïnvloeding van buitenaf.  

De percelen binnen het plangebied zijn bestemd als agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle 

agrarische gebieden, bosgebieden, natuurgebieden, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, 

woongebieden met landelijk karakter en militaire gebieden.  

6.4.1.1 Randvoorwaarden blijvend grasland 

Momenteel (januari 2016) geldt dat personen (landbouwers) die beschikken over een individueel 

referentieareaal (ira) volgende concrete verplichtingen hebben: 

• Er dient minimaal een oppervlakte grasland aangehouden te worden die minstens even groot 

is als het toegekende ira; 

• Percelen grasland met status P2, P3 en P49 moeten minstens behouden worden tot en met 

2016. 

In 2017 verdwijnt echter het ira. Op dat moment vervallen bovenstaande verplichtingen. Vanaf dan is 

de verplichting tot het behoud van grasland een Vlaamse bevoegdheid. Dit wil zeggen dat het areaal 

blijvend grasland in Vlaanderen niet méér dan 5% mag dalen ten opzichte van de referentie in 2015. 

Landbouwers hebben dan de vrijheid om hun percelen grasland te scheuren en elders in te zaaien. 

Zolang het Vlaamse areaal blijvend grasland niet meer dan 5% afneemt, zal er niet gesanctioneerd 

worden. Vanaf het ogenblik dat de referentieratio meer dan 5% daalt, moeten de landbouwers die de 

daling hebben veroorzaakt, opnieuw gras inzaaien. De heringezaaide percelen krijgen dan meteen de 

status blijvend grasland. De verwachting is dat er in 2017 wellicht heel wat grasland zal gescheurd 

worden.  

De mogelijke wijziging in oppervlakte grasland naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving kan 

beschouwd worden als een autonome evolutie. 

 

6.4.2 Gestuurde ontwikkeling 

Gestuurde ontwikkeling beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend 

met de evolutie onder invloed van plannen (zoals BPA’s, RUP’s, ontwikkelingsprojecten in de 

omgeving,…) en beleidsopties (zoals structuurplannen,…). In het MER wordt nagegaan of het plan 

bepaalde mogelijke wenselijke ontwikkelingsscenario’s niet hypothekeert of een knelpunt vormt. 

6.4.2.1 Bijzondere plannen van aanleg en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 

• BPA zonevreemde bedrijven 

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 

                                                                 
9 P2, P3 enP4 = het perceel is het voorbije jaar, de voorbije 2 jaar of de voorbije 3 jaar aangegeven als blijvend 

grasland 
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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 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 
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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. 

 

6.4.2.2 Ruimtelijke structuurplannen 

Het ruilverkavelingsgebied is volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gesitueerd in het 

buitengebied. Het ruimtelijk beleid in het buitengebied moet gericht zijn op het vrijwaren van functies 

en activiteiten zoals landbouw, bos en natuur die kenmerkend zijn voor het buitengebied. 

Versnippering dient te worden tegengegaan. De ruimtelijke structuur van het buitengebied wordt 

bepaald door de natuurlijke en agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en de infrastructuur. 

De wisselwerking hiertussen resulteert in een specifiek landschap. De ruggengraat van deze structuur 

is het fysisch systeem (bodem, water,…). 

Rivier- en beekvalleien vormen een net van dominante structurerende elementen waaraan enkele 

belangrijke natuurwaarden gekoppeld zijn, bijgevolg wordt veel belang gehecht aan het integraal 

waterbeheer. Het ruilverkavelingsgebied behoort tot de belangrijkste landbouwgebieden van Vlaams-

Brabant. Bovendien is de landbouw drager van het typische waardevolle kleinschalige landschap van 

de streek. Eén van belangrijkste uitgangspunten is het behoud en de ontwikkeling van de diversiteit 

en de herkenbaarheid van de Vlaamse landschappen. Het behoud en de versterking van de 

structurerende landschapselementen en -componenten staan hier voorop. 

Binnen het provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt de gemeente Gooik gerekend tot de deelruimte 

‘Landelijke Kamer West’. Binnen deze deelruimte beoogt het ruimtelijk structuurplan een maximaal 

behoud van het landelijke karakter, het richten van hoogdynamische ontwikkelingen naar de randen 

van het gebied en het landelijk wonen mogelijk houden, maar toch aansturen op goed ontsloten 

geselecteerde kernen. De gemeente Gooik behoort volgens het provinciaal structuurplan tot een 

gebied gereserveerd voor productielandbouw. Het kleinschalig landschap van het Pajottenland is een 

geselecteerde landschapsentiteit in Vlaams-Brabant, waar landbouw de belangrijkste vormgever van 

de open ruimte is. De provincie wenst prioritair de stedelijke gebieden en de goed ontsloten 

buitengebiedkernen te ontwikkelen. Op deze manier wil de provincie een halt toeroepen aan de 

versnippering van de openruimte. Prioritaire aandacht dient besteed te worden aan de uitbouw van 

een performant voor- en natransport met de fiets of openbaar vervoer. Gooik maakt deel uit van het 

toeristisch-recreatief netwerk van de Landelijke Kamer West. Het ontwikkelen van een 

laagdynamische vorm van toerisme en recreatie is hier prioritair. De toeristisch-recreatieve potenties 

zijn vooral gelinkt aan het waardevolle en gevarieerde landschap. 

 

Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan streeft de gemeente Gooik naar “een evenwichtige 

ontwikkeling van een dynamische plattelandsgemeente”. Concreet werden een aantal sturende 

beleidsopties geformuleerd: 

• Beekvalleien als ruggengraad van de natuurlijke structuur; 

• Agrarische functies als hoofdrolspeler in de open ruimte; 

• Bestaande karakteristieke landschapseenheden vrijwaren en versterken; 

• Bestaande dorpskernen vormen de basis voor de ontwikkeling van de leefgemeenschap; 

• Lokale tewerkstelling als ondersteuning van de leefgemeenschap; 

• Interne en externe mobiliteit bestendigen en ontwikkelen; 

• Speciale aandacht voor zonevreemdheid; 

• Uitbouw van een zelfstandige toeristisch-recreatieve structuur 

 

Volgende 6 concepten worden geformuleerd om de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente 

weer te geven: 

• Open agrarisch areaal als rustpunt in een dynamische gemeente 
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• Gedifferentieerde beken met een gedifferentieerde aanpak 

• Clustering van de verschillende bosfragmenten 

• Verkeersstructuur van het bovengemeentelijke netwerk 

• Bestaande nederzettingsstructuur als uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen 

• Gemeentelijke ankerpunten als motoren voor het toeristische en recreatieve netwerk 

 

6.4.2.3 Mobiliteitsplan 

Het mobiliteitsplan van Gooik is goedgekeurd op 26.06.2012. Het mobiliteitsplan bevat een visie voor 

het verkeersbeleid dat het gemeentebestuur wil voeren. Er zijn een aantal acties die relevant zijn voor 

de ruilverkaveling Gooik:  

• RUP De Cam in centrum Gooik 

• RUP Korenmolen in de Processiestraat te Strijland 

• Aanleg van fietspaden in Oetingen 

• Doortocht Edingsesteenweg 

• Aanleg van voetpaden en trage wegen 

• Aanleg fiets-en wandelpaden langs de oude trambedding 

• Fietspadenproject N272 en de Wolvenstraat 

Verbetering fietspaden langs de Lenniksestraat, de Vollezelestraat en de N28 

 

6.4.2.4 Gemeenschappelijk landbouwbeleid 

Sinds 2003 wordt de land- en tuinbouwsector in toenemende mate gestuurd naar duurzame 

productiemethoden o.a. via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

Tot 2003 was de inkomenssteun puur gebaseerd op de grootte van de productie. Hoe meer een boer 

produceerde, hoe meer steun hij kreeg. In 2003 is besloten om de inkomenssteun los te koppelen van 

productie. In plaats daarvan krijgen boeren nu een bedrijfstoeslag per hectare, op voorwaarde dat ze 

zich extra inzetten voor natuur, milieu, duurzaamheid of dierenwelzijn. De verbinding van de 

bedrijfstoeslag aan deze maatschappelijke prestaties wordt “cross-compliance” genoemd. 

In 2013 werd het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nogmaals grondig hervormd. Het uitgangspunt 

bij deze hervorming is om tot een beleid te komen dat de landbouwsector de nodige kansen biedt om 

een competitieve toekomst uit te bouwen met een voldoende groot inkomen, waarbij de sector actief 

bijdraagt aan de EU2020 doelstellingen en dit doorheen heel Europa. Dit werd concreet vertaald naar 

het versterken van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de landbouw om de Europese 

burgers een gezonde en kwaliteitsvolle voeding te garanderen, het milieu te beschermen en de 

plattelandsgebieden te ontwikkelen. 

De wijze waarop de inkomenssteun van de landbouwers vandaag verdeeld is over de bedrijven, 

varieert zeer sterk tussen de lidstaten en tussen landbouwers binnen een lidstaat, en dit om 

historische redenen De Europese Commissie stelde daarom voor om de inkomenssteun meer gelijk, 

eenvoudiger en meer gericht in te zetten. Ook zullen enkel actieve landbouwers in de toekomst nog 

inkomensondersteuning ontvangen. Tegelijk werd de toekenning van deze inkomenssteun voor 30% 

gekoppeld aan het respecteren van 3 praktijken die bijdragen aan een beter beheer van de natuurlijke 

hulpbronnen en aan de klimaatactie (de zogenaamde “vergroening”). Landbouwers moeten hun 

teelten voldoende diversifiëren, het blijvend grasland behouden en in ecologische 

landschapselementen voorzien op hun bouwland. 
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6.4.2.5 Instandhoudingsdoelstellingen binnen de Natura 2000-gebieden 

Het plangebied overlapt gedeeltelijk met Natura 2000-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”. 

Op 23 april 2014 werd het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale 

beschermingszone “BE2400007 - Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen” 

en de beschermingszone ‘BE2400009- Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en 

heiden’ tot definitieve vaststelling van de bijbehorende IHD’s en prioriteiten goedgekeurd. In bijlage 

6 wordt hier een samenvatting van gegeven, waarbij enkel de meest relevante elementen met 

betrekking tot het planvoornemen worden vermeld. Het plangebied overlapt namelijk slechts beperkt 

met de vernoemde SBZ’s  

De vooropgestelde doelstellingen dienen de komende jaren binnnen de betreffende gebieden 

gerealiseerd te worden. Voor een beschrijving van deze IHD’s wordt verwezen naar de Passende 

Beoordeling (bijlage 6). Hier wordt eveneens de potentiële impact van de ruilverkaveling op deze IHD’s 

besproken. De impact van de IHD’s op het landbouwgebruik wordt besproken bij de discipline mens 

in § 7.5.5. 

6.4.2.6 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 
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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 

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 
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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. 

6.4.2.7 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 

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. 

6.4.2.8 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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7 Beschrijving van de referentiesituatie – effectenbeoordeling – 

milderende maatregelen en aanbevelingen 

7.1 Bodem 

7.1.1 Afbakening van het studiegebied 

In dit deel worden – voor zover relevant – de effecten beschreven in de bovenste aardlaag, die van 

invloed zijn op het gebruik van de bodem door mens, plant en dier. Het betreft beschrijvingen inzake 

niveaus, geomorfologie, bodemprofiel, textuur, structuur, drainageklasse, chemische en minerale 

samenstelling. Het studiegebied voor dit aspect omvat het plangebied zelf en veiligheidshalve ook de 

zone tot op 200 m daarrond. 

7.1.2 Juridische en beleidsmatige context 

De juridische en beleidsmatige randvoorwaarden zijn vooral van belang voor het vervolgtraject, nl. bij 

de effectieve realisatie van de planonderdelen, maar worden hier volledigheidshalve vermeld. 

Bij uitgravingen zoals bedoeld in het Vlarebo (perceelsinrichting, aanleg wegen en paden,…) dient er 

een technisch verslag en een bodembeheerrapport opgesteld te worden als de uitgegraven bodem 

afkomstig is van een verdachte grond of als de totale uitgraving op een niet-verdachte grond meer 

dan 250 m³ bedraagt.  

Wijziging van het bodemgebruik op bepaalde percelen, kan leiden tot andere 

bemestingshoeveelheden voor deze percelen (de effectieve bemesting op terrein is namelijk 

teeltgebonden en is anders voor grasland dan vb. voor maïs of graan). De bemestingsnormen 

veranderen echter niet omdat het bodemgebruik eventueel wijzigt. Deze normen zijn juridisch 

bepaald en mogen niet overschreden worden. 

7.1.3 Methodologie 

7.1.3.1 Methodiek gedetailleerde beschrijving van de referentiesituatie 

Voor het beschrijven van de referentiesituatie baseert de deskundige zich op basisinformatie die ter 

beschikking is of kan worden gesteld. 

Voor het onderzoek naar de bodemgesteldheid, bodemkwaliteit en de geologie in het studiegebied 

wordt in het MER gebruik gemaakt van o.a.: 

• bodemkaart van Vlaanderen voor de beschrijving van de bodemtypes; 

• geologische kaart van België; 

• webstek van de Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be) waar 

informatie omtrent boringen, sonderingen, bodemerosie, peilputten en/of 

grondwaterwinningen wordt geraadpleegd; 

• topografische kaarten, orthofotoplan en functiekaarten om het huidige bodemgebruik na te 

gaan; 

• OVAM-databank met locatie van uitgevoerde bodemonderzoeken; 

• Risicogronden voor verontreiniging uit gemeentelijke inventaris  

• Erosiebestrijdingsplan Gooik; 

• inventarisatie van het bodemgebruik door de VLM i.f.v. de ruilverkaveling (2008). 

In functie van de te verwachten effecten worden in het MER de meest belangrijke bodemkenmerken 

beschreven en gesitueerd op een ‘kwetsbaarheidskaart’. 
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7.1.3.2 Methodiek effectvoorspelling en –beoordeling 

Als mogelijke effecten van het plan zullen onder andere worden besproken : 

• Ruimtebeslag: Kwantitatieve beschrijving van de in te nemen (of vrijkomende) oppervlakte. 

Gekoppeld aan de waardebepaling van de bodem wordt het effect ingeschat van het verlies 

(of de winst) van “bodempotentieel”; 

• structuurwijziging: verdichtings- en stabiliteitsaspecten 

• Wijziging van de toestand met betrekking tot de bodemkwaliteit; 

• Wijzigingen met betrekking tot de bodemwaterhuishouding 

• Vergraving van het bodemprofiel; 

• Wijzging van de reliëfkenmerken; 

• Wijziging van het risico op bodemerosie. 

 

Wat het aspect ruimtebeslag betreft, zal de waarde van de bodem voor landbouw en natuur 

besproken worden in disciplines Mens en Fauna en flora. 

In functie van de te verwachten effecten worden de meest belangrijke bodemkenmerken beschreven 

(profiel, textuur, gevoeligheid voor verdichting, …) en gesitueerd op een ‘kwetsbaarheidskaart’. Voor 

de geplande situatie stelt de deskundige ‘bodem’ een ‘knelpuntenkaart’ samen die aangeeft waar, 

tengevolge van de planactiviteiten, aanzienlijke effecten inzake structuurverval kunnen optreden, 

waar aanzienlijke effecten inzake verstoring van het bodemprofiel kunnen verwacht worden, en waar 

een aanzienlijke wijziging van het bodemvochtregime kan optreden. De effecten van een gewijzigd 

bodemgebruik worden beoordeeld door de waarde van de huidige bodems voor het huidige gebruik 

te bepalen en te vergelijken met de toekomstige waarde voor het toekomstige gebruik. Effecten zoals 

het verlies van specifieke bodemtypes worden begroot. Alle effecten worden, in de mate van het 

mogelijke, gekwantificeerd.  

Bepaling en indien mogelijk kwantificering van de effecten gebeurt d.m.v. een GIS-overlay (huidige 

toestand met geplande toestand). Op deze manier kunnen door gebruik te maken van de verschillende 

criteria in Tabel 7-1 de effecten op de verschillende bodemkenmerken bepaald worden. 

Omwille van de uitgestrektheid van het plan kan het aangewezen zijn om binnen het studiegebied 

‘aandachtsgebieden’ af te bakenen, waarin de eigenlijke effectvoorspelling en –beoordeling zal 

gebeuren. Bijzondere aandachtsgebieden zijn b.v. de (potentieel) verontreinigde gronden. 
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Tabel 7-1: Beoordelingscriteria en significantiekader voor de milieudiscipline bodem 

Effecten  Criterium Methodiek Significantiekader 

Profielvernietiging Oppervlakte waarover bodem met goed 

ontwikkeld bodemprofiel vernietigd wordt in het 

onderzoeksgebied. 

Globale inschatting (eerder een kwalitatieve 

kwetsbaarheidsbenadering) 

 

Bij profielvernietiging wordt een onderscheid gemaakt in 

bodems zonder profiel, bodems met profiel en bodems met 

een waardevolle profielontwikkeling. Voor het 

onderzoeksgebied geldt:  

Verstoord gebied (OB), zonder profielontwikkeling (..p)  = niet 

significant (geen profielontwikkeling-niet kwetsbaar) 

Profielontwikkeling a, b, c: matig gevoelig voor 

profielvernietiging 

De significantie wordt dan verder gespecifieerd a.h.v. de 

omvang van het effect. 

Bodemverdichting Oppervlakte aan verdichting van 

verdichtingsgevoelige bodems in het 

onderzoeksgebied 

Globale inschatting (eerder kwalitatieve 

kwetsbaarheidsbenadering) 

 

A.h.v. de sonderingen of a.h.v. de textuurklasse en de 

drainageklasse wordt de gevoeligheid van de bodem voor 

verdichting ingeschat. Voor het onderzoeksgebied geldt: 

indien conusweerstand van de bodemtoplaag (maximaal 

bovenste 0,5 m) < 1 N/mm² = verdichtingsgevoelige gronden 

verstoord gebied = niet significant (niet kwetsbaar) 

Pb., Sb., Zb. = beperkt tot matig significant (beperkt 

kwetsbaar) 

Ab., Ac., Ad., AD., Lb., LD. = beperkt tot sterk significant 

(matig kwestbaar) 

Ae., Af., Ag., Ah., ED., Ee., V = matig tot sterk significant (zeer 

kwetsbaar) 

De significantie wordt dan verder gespecifieerd a.h.v. de 

omvang van het effect. 

Wijziging 

stabiliteitsaspecten 

Risico op bodemzetting Kwetsbaarheidsbenadering o.b.v. de samendrukbaarheid 

van de grond en de dikte van de grondlaag. Er wordt 

gebruik gemaakt van sonderingsresultaten en de 

geologische kaarten. 

Uitgaande van een kwalitatieve bespreking wordt het risico 

op bodemzetting als sterk significant beschouwd wanneer ten 

gevolge van de uitvoering van het plan zettingen verwacht 

worden die mogelijk schade kunnen opleveren aan 

omliggende structuren. Significantie is dus mede afhankelijk 

van de kwetsbaarheid van de grondsoort, de draagkracht van 

de grond en de aanwezigheid van structuren. In het 
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Effecten  Criterium Methodiek Significantiekader 

plangebied zijn veengronden en natte leemgronden gelegen, 

welke zeer kwetsbaar zijn. 

De significantie wordt dan verder gespecifieerd a.h.v. de 

omvang van het effect. 

Wijziging van 

bodemkwaliteit 

Gedrag en calamiteiten Op basis van lokalisatie van mogelijks verontreinigde 

bodems, uitgaande van uitgevoerde bodemonderzoeken. 

Ligging huidige (potentieel) verontreinigde gronden 

toetsen aan ligging in het plangebied. 

Algemene beschrijving risico’s voorgenomen activiteiten 

(landbouw – bemesting). 

Kwalitatieve bespreking. Effecten zijn significant als 

verontreiniging ontstaat, verplaatst wordt of wordt 

gesaneerd. 

De significantie wordt dan verder gespecifieerd a.h.v. de 

omvang van het effect. 

Wijziging/behoud 

reliëfkenmerken 

Oppervlakte bodem met wijziging/behoud 

reliëfkenmerken 

Globale kwetsbaarheidsbenadering Kwalitatieve bespreking. Effecten zijn significant als 

waardevolle reliëfkenmerken gewijzigd worden. 

Wijziging van het 

risico op 

bodemerosie 

Aanwezigheid van erosiebestrijdingsmaatregelen. 

Kaveloriëntatie. 

Kwalitatieve bespreking Kwalitatieve bespreking. Effecten zijn significant indien 

mogelijkheden om bodemerosie te veroorzaken ontnomen of 

gecreëerd worden. 
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7.1.4 Referentiesituatie 

7.1.4.1 Reliëf  

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

waterlopen. De hoogte boven zeeniveau varieert van 20 m in de vallei van de Molenbeek tot 112 m 

op Kesterheide, meteen ook het hoogste uitkijkpunt in de wijde omgeving (zie figuur 7-1). 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. 

 

Figuur 7-1: Digitaal hoogtemodel Gooik (Bron: RVK Gooik Landbouwstudie) 

Bron: RVK Gooik Landbouwstudie 

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 4a.  

7.1.4.2 Geologie (Kaart 4a) 

De geologische ondergrond bepaalt in sterke mate de fysische gesteldheid van het landoppervlak. 

Gedurende de geologische tijd werden verschillende lagen op elkaar afgezet en gebeurden 

verschillende erosieprocessen onder wisselende klimaatsomstandigheden. De erosieprocessen die 

inspelen op de verschillende aard van gesteente resulteren in het huidige reliëf. Eén van de meest 

recent afgezette lagen, het Diestiaan, bevat harde ijzerhoudende zandsteenbanken. Deze harde 

banken, in feite versteende zandbanken uit de Diestiaanzee, zijn bijzonder erosiebestendig. Als minder 

weerstandige lagen weg eroderen, blijven ze uitsteken in het reliëf als getuigenheuvels zoals de 
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Kesterberg. De geologie bepaalt ook het riviersysteem: de getuigenheuvel van de Kesterheide vormt 

de scheiding tussen het Denderbekken naar het westen (Molenbeek en Waterblokbeek) en het 

Zennebekken naar het oosten (Zuunbeek). 

De ondergrond wordt vooral gevormd door formaties van het Quartair (Pleistoceen leem en Quartair 

dek in hoofdzaak zandlemig en lemig op klei en/of zand) en daaronder het Tertiair. Onder het Quartair 

verstaat men de jongste twee miljoen jaar van de aardgeschiedenis. In het plangebied varieert de dikte 

van de quartaire laag van 1m op de getuigenheuvel (Kesterheide) tot meer dan 11m ter hoogte van 

Strijland en Oude Plaats. De onderliggende tertiaire lagen zijn (van boven naar onder): 

• Formatie van Diest: roestbruin kleihoudend zand met ijzerzandsteen 

• Formatie van Maldegem: homogene grijsblauwe tot blauwe klei, weinig of niet kalkhoudend, 

niet glauconiethoudend (Lid van Ursel) OF sterk glauconiethoudende zandige klei, naar boven 

toe geleidelijk overgaand naar het Lid van Ursel (Lid van Asse) OF grijs glauconiethoudend fijn 

zand, kleiiger naar boven toe; basisgordel met Nummulites wemmelensis (Lid van Wemmel) 

• Formatie van Lede: grijs, matig tot fijn zand, kalkhoudend met Nummulites variolarius, soms 

met drie kalkzandnbanken en een basisgrind 

• Formatie van Gent: grijsgroen glauconiethoudend fijn zand, duidelijk horizontaal of 

kruisgewijs gelaagd, met kleilenzen; plaatselijk dunne zandsteenbankjes; naar onder toe 

overgaand in homogeen kleiig zeer fijn zand (GeVl) OF donkergrijze klei, bevat dunne 

zandlensjes (GeMe) 

• Formatie van Tielt: glimmer- en glauconiethoudend kleiig zand, afgewisseld met kleilagen 

• Formatie van Kortrijk: homogene blauwe zware klei (Lid van Aalbeke); kleiige grove silt tot 

fijn zand met kleilagen, nummuliethoudend (Lid van Moen); Lid van Saint-Maur: zeer fijne 

siltige klei met dunne intercalaties van grofsiltige klei of kleiige, zeer fijne silt (Lid van Saint-

Maur). 

• Formatie van Hannut: zand, zandig silt, klei 

De formaties van Diest, Maldegem en Lede komen enkel voor op de Kesterberg.  
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Figuur 7-2: Geologisch profiel doorheen Tertiair in het noorden van het plangebied  

 

Figuur 7-3: Geologisch profiel doorheen Tertiair centraal in het plangebied, het hoogste punt is de 

Kesterheide 

Bron: thematische studie hydrologie 

 

Figuur 7-4: Geologisch profiel doorheen Tertiair in het zuidwesten van het plangebied 

Bron: thematische studie hydrologie 
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7.1.4.3 Bodemgesteldheid 

Bodem  

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, vanwaar het toponiem ‘Woestijn’. 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 (zie Kaart 4b). 

De bodemkaart van het plangebied wordt weergegeven op kaart 4b. De bodemseries die voorkomen 

in het plangebied zijn weergegeven in Tabel 7-2. 

Tabel 7-2: in het studiegebied voorkomende bodemseries 

Bodemserie Verklaring 

OB Bebouwde gronden 

OE Groeve  

ON Opgehoogd terrein 

OT Vergraven terrein 

V Bodems op venig materiaal 

(x)Aba, (x)Aca, (x) Ada, 

Aba0, Aba0(b), Aba1, 

Aba1(b), Aca0, Aca1, 

Ada0, Ada1, sAba1, 

sAba2, sAba3, uAba, 

uAba2, uAba3, wAba, 

wAba2, wAba3, uADa, 

uADa2  

Droge, matig droge en matig natte leemgronden met textuur B horizont; 

eventueel met substraat op matige diepte (x), A-horizont > 40 cm dik (0), 

A-horizont < 40 cm dik (1), met gevlekte textuur B (b), met zandsubstraat 

(s), met klei-zandsubstraat (w), met kleisubstraat (u), met homogeen 

humeuze bovengrond < 30 cm dik (2) en/of met homogeen humeuze 

bovengrond > 30 cm dik (3). 

AbB Droge leembodem met textuur B-horizont of structuur B-horizont 

Abp, Abp(c), Abp0, 

Abp1, Acp1, Acp(c), 

Acp, Adp, Adp(c), 

Adp0, Adpb, Aep, Afp, 

Agp, wAgp, Ahp, 

uAdp, uAep, uAfp, 

uAfp2, uAgp 

Droge, matig droge, matige natte, natte, zeer natte, uiterst natte en nat 

met relatief hoge ligging leembodem zonder profielontwikkeling; 

eventueel met bedolven textuur B-horizont op minder dan 80 cm diepte 

(c), met colluvium dikker dan 125 cm (0), met bedolven textuur B tussen 

80 en 125 cm (1) en/of zwaar zandleem of leembijmenging 

EAxy 

Zeer droog tot matig gleyige kleibodem met niet bepaalde 

profielontwikkeling, zwaarder wordend in de diepte 

EDx Zwak tot matig gleyige kleibodem met niet bepaalde profielontwikkeling 

Eep 

Sterk gleyige kleibodem met reductiehorizont, zonder 

profielontwikkeling 

Gbx Droge stenige leembodem met niet bepaalde profielontwikkeling 

(x)Lba, (x)Lca, Lba, 

uLDa, wLba, wLda 

Droge, matige droge en matig natte zandleembodem met textuur B-

horizont; eventueel met substraat op matige diepte (x), kleisubstraat op 

geringe diepte (u) of klei-zandsubstraat 

Lbp, Lcp, Ldp, Lhp 

Droge, matige droge, matige natte en nat met relatief hoge ligging 

zandleembodems zonder profielontwikkeling 
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Bodemserie Verklaring 

Lbx, wLbx, wLDx 

Droge en droge tot matig droge zandleembodem met niet bepaalde 

profielontwikkeling; eventueel met klei-zandsubstraat (w) 

Pbx 

Matige droge lichte zandleembodem met niet bepaalde 

profielontwikkeling 

Sbx Matige droge lemige zandbodem met niet bepaalde profielontwikkeling 

U-A-S Niet gedifferentieerde bodem op zware klei, leem en lemig zand 

Zbx Matige droge zandbodem met niet bepaalde profielontwikkeling 

 

Wat de profielontwikkeling betreft komen volgende codes voor: 

o a: met textuur B-horizont 

o p: zonder profielontwikkeling 

o 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. 

 

7.1.4.4 Bodemgeschiktheid  

Leemgronden zijn van nature gronden met een uitstekende bodemgeschiktheid en zijn zeer 

vruchtbaar. Ook de lemige zandgronden zijn omwille van het hogere leemgehalte vruchtbaarder. De 

gronden in het plangebied zijn dus erg geschikt voor akkerbouw. De droge leembodems ten noorden 

van Molenbeek zijn echter iets minder vruchtbaar dan de bodems in het zuiden. 

In het kader van een ruilverkaveling is het belangrijk een zicht te krijgen op de voor akkerbouw 

geschikte bodems. 43% van de landbouwgrond in Gooik bestaat uit weiland, 56% uit akkerland. Dit 

weiland ligt soms, maar meestal niet, op voor akkerbouw geschikte bodems. De meeste akkerpercelen 

(98%) zijn gelegen op bodems met een hoge tot zeer hoge geschiktheid voor akkerbouw. Deze 

akkerclusters uiten zich ook in een typisch open field landschap (weliswaar beperktere schaal dan in 

Haspengouw) en geven aan waar de herverkaveling relatief vlotter kan verlopen wegens de flexibelere 

perceelsgrenzen. 

Voor het volledige grondgebied van Vlaanderen werden bodemgeschiktheidskaarten opgemaakt voor 

land- en tuinbouw, en dit op basis van de digitale bodemkaart. Het al dan niet geschikt zijn van een 

bepaalde bodem voor een bepaalde teelt is echter te wijten aan uiteenlopende factoren:  

• bodemkenmerken van boven- en ondergrond (fysisch, scheikundig en biologisch)  

• klimaat: temperatuur, zonneschijn en neerslag  

• hydrologie  

• fytotechnische kenmerken: cultivar, zaaitijdstip, oogstdatum  

• socio-economische situatie  

Hieruit volgt dat de bodemkundige informatie vervat in de bodemkaart (nl. de fysische 

bodemeigenschappen), slechts een bepaald aspect van de bodemgeschiktheid beïnvloeden. Een 

studie van de bodemgeschiktheid, uitgaande van de bodemkaart, omvat in principe een bepaling van 

de intrinsieke natuurlijke vruchtbaarheid, gebonden aan de bodemserie. Het is deze inherente 

bodemgeschiktheid, die we uit de digitale bodemkaart kunnen afleiden. In onderstaande figuren is de 
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bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw, grasland, boomkwekerijen, extensieve groententeelt, 

intensieve groententeelt, fruitteelt en glasteelt voor het studiegebied weergegeven. In het bijzonder 

wordt opgemerkt dat deze geschiktheidskaarten dus geen rekening houden met de morfologie 

(helling, talud, …). We verwijzen hiervoor verder naar § 7.1.4.6, waar de erosiegevoeligheid in het 

studiegebied wordt besproken. 

 

Figuur 7-5: Bodemgeschiktheid voor akkerbouw  

Met uitzondering van de bebouwde zones en de nabij omgeving van waterlopen is nagenoeg het 

volledige plangebied zeer geschikt voor akkerbouw. Zo scoort 89% van de akkers zeer hoog op de 

bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. Daarbij komt nog 9% van de akkers die hoog scoren. 

Slechts 1,2% van de akkers scoort laag tot zeer laag. 
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Figuur 7-6: Bodemgeschiktheid voor grasland 

Met uitzondering van de beekvalleien, Kesterheide en de bebouwde zones is het plangebied zeer 

geschikt als grasland. De bodemgeschiktheid voor grasland weerspiegelt nagenoeg volledig de 

bodemgeschiktheid voor akkerland. Echter, verschillende zijvalleien die ongeschikt zijn voor 

akkerbouw, zijn weinig geschikt voor grasland. Een aantal zones die geschikt zijn voor akkerbouw, zijn 

zeer geschikt als grasland (bijvoorbeeld de zone ten noordwesten van Oetingen en de zone tussen de 

Hoevebeek en de Moncebeek ten zuidwesten van Strijland).  



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 84 van 407 

 

Figuur 7-7: Bodemgeschiktheid voor fruitteelt 

Nagenoeg het volledige plangebied is geschikt tot zeer geschikt voor fruitteelt. De valleigebieden zijn 

echter weinig tot ongeschikt. Ook Kesterheide is niet geschikt voor fruitteelt.  

 

Figuur 7-8: Bodemgeschiktheid voor extensieve groententeelt 

Opnieuw zijn de valleigebieden en de zone ter hoogte van Kesterheide weinig tot ongeschikt, in dit 

geval voor extensieve groententeelt. Het plangebied is verder geschikt tot zeer geschikt voor 

extensieve groententeelt, al is het aandeel ‘geschikte gronden’ wel toegenomen (ten koste van ‘zeer 
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geschikte gronden’) in vergelijking met de bodemgeschiktheidskaarten voor akkerbouw, grasland en 

fruitteelt. 

 

Figuur 7-9: Bodemgeschiktheid voor intensieve groententeelt 

Het plangebied is in veel mindere mate geschikt voor intensieve groententeelt en is hoofdzakelijk als 

‘matig geschikt’ gekarteerd voor deze teelt. De valleigebieden zijn ongeschikt en er komen 

verschillende weinig geschikte zones voor (o.a. een grotere zone ten noordwesten van Oetingen en 

een relatief omvangrijke zone tussen de Hoevebeek en de Moncebeek ten zuidwesten van Strijland). 

Verspreid over het grondgebied van Gooik komen een beperkt aantal percelen voor die geschikt zijn 

voor intensieve groententeelt. Enkel in het uiterste noordwesten van het plangebied, tussen Drie-

Egypten en Woestijn, komt een zone voor die zeer geschikt is voor deze teelt. 



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 86 van 407 

 

Figuur 7-10: Bodemgeschiktheid voor boomkwekerijen 

De bodemgeschiktheidskaart voor boomkwekerijen weerspiegelt de bodemgeschiktheid voor 

intensieve groententeelt. Het plangebied is hoofdzakelijk matig geschikt en wordt doorsneden door 

valleigebieden die weinig tot ongeschikt zijn voor het kweken van bomen. Een zeer geschikte zone is 

uitsluitend te vinden tussen Woestijn en Drie-Egypten, tegen de noordwestelijke grens van het 

plangebied. 

 

Figuur 7-11: Bodemgeschiktheid voor glasteelt 
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Het plangebied is op basis van de bodemgeschiktheidskaarten het minst geschikt voor glasteelt. 

Nagenoeg het volledige plangebied is aangeduid als weinig geschikt op bovenstaande figuur. Opnieuw 

zijn de valleigebieden ongeschikt. Verspreid over het plangebied komen een beperkt aantal kleinere 

zones voor die matig geschikt tot geschikt zijn.  

Over het algemeen kan besloten worden dat de verschillende valleigebieden voor nagenoeg alle 

teelten ongeschikt zijn. 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. De opbrengst bedraagt in nagenoeg het volledige gebied 

maximaal 30 tot 55% van de optimale opbrengst. 

7.1.4.5 Bodemkwaliteit 

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 

bodemonderzoeken gekend (zie Kaart 4b):  

Tabel 7-3: Lijst van bodemonderzoeken binnen plangebied (OVAM, geraadpleegd op 30/06/2015) 

Dossiernr. Toelichting 

17502 Oriënterend bodemonderzoek 

61612 Beschrijvend bodemonderzoek 

30976 Beschrijvend bodemonderzoek 

66343 Oriënterend bodemonderzoek 

24561 Oriënterend bodemonderzoek 

22969 Oriënterend bodemonderzoek 

 

Tabel 7-4: Bodemonderzoeken binnen het studiegebied (OVAM, geraadpleegd op 30/06/2015) 

Dossiernr. Toelichting Dossiernr. Toelichting 

23584 Oriënterend bodemonderzoek 11643 Oriënterend bodemonderzoek 

6664 Eindverklaring na uitvoering 

saneringswerken 

4287 Oriënterend bodemonderzoek 

24581 Oriënterend bodemonderzoek 4449 Oriënterend bodemonderzoek 

22918 Oriënterend bodemonderzoek 6652 Beschrijvend bodemonderzoek 

26590 Oriënterend bodemonderzoek 25675 Bodemsaneringsproject 

31543 Oriënterend bodemonderzoek 5836 Bodemsaneringsproject 

1818 Eindverklaring na uitvoering 

saneringswerken 

61315 Bodemsaneringsproject 

7799 Beschrijvend bodemonderzoek 23127 Oriënterend bodemonderzoek 

24026 Oriënterend bodemonderzoek 35717 Oriënterend bodemonderzoek 

25378 Oriënterend bodemonderzoek 35504 Oriënterend bodemonderzoek 

 

In de gemeentelijke inventaris zijn nog verschillende percelen aangeduid als ‘risicogronden’. Dit zijn 

percelen waar aanwijzingen zijn voor bodemverontreiniging, maar waar nog geen onderzoek gebeurd 

is. De meeste percelen bevinden zich op de rand van het plangebied, in de uitgesloten zones of net 

buiten het plangebied. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de risicogronden: 



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 88 van 407 

Tabel 7-5: Potsites (Bron: Gemeentelijk Inventaris) 

Eigenaar Locatie 

Huyghens, Luc Nomborreveld 

De Crem, Yolande Lange Weide 

Natuurpunt Lomberg Bosch 

Van Schepdael, Marijke Gotheringenveld 

Billens, Marie-Jean Koekoekstraat 

 

Tabel 7-6: Risicogronden voor verontreiniging (Bron: Gemeentelijk Inventaris) 

nr Eigenaar Locatie nr locatie 

1 Albert, Willy Langestraat 49 17 Edingsesteenweg 53 

/ Bellemans NV Abelveld 18 Lenniksstraat 16 

2 Billens, Johan Edingsesteenweg 340 19 Processiestraat 11 

3 Bogaert, Danny Oplombeek 20 Stuivenbergstraat 41 A 

4 Bogemans, Herman Lenniksestraat 97 21 Strijlandstraat 102 

5 BVBA Devuyst Bruneaustraat 90 22 Paddenbroekstraat 8 

6 Cammaert NV Ninhoofsesteenweg 48 23 Terlotstraat 37 

7 Christiaens, Pascal Kloosterstraat 17 24 Terlotstraat 36 

8 Cosyn, Willy Edingsesteenweg 380 25 Dorpsstraat 121 A 

9 Danau, Benny Kasteelstraat 37 26 Edingsesteenweg 244 

10 De Doncker Mark & 

Jos 

Strijlandstraat 50 27 Meintjesstraat 11 

11 De Knijf, Jozef Edingsesteenweg 51 28 Ninhoofsesteenweg 54 

12 Declercq Luc bvba Senecostraat 5 29 Hoevestraat 25 

13 Dekens, Luc Peverstraat 16 30 Warandestraat 34 

14 Depreter, Ivo Edingsesteenweg 224 31 Langestraat 40 

15 Devoghel bvba Koekoekstraat 33 32 Hoevestraat 41 

4 Esso Lenniksestraat 97 33 Vollezelestraat 46 

/ Eyckenborgh vzw Het Dorp 34 Terlotstraat 71 

6 Garage Cammaert Ninhoofsesteenweg 48 35 Schavolliestraat 96 

16 Garage Christiaens Ninhoofsesteenweg 

105 A 

36 Ninhoofsesteenweg 70 

8 Garage Cosyn bvba Edingsesteenweg 380 37 Edingsesteenweg 82 

 

7.1.4.6 Bodemerosie 

Gooik is een potentieel sterk erosiegevoelige gemeente (Figuur 7-13), door het sterk geaccidenteerde 

reliëf in combinatie met lemige bodems, waar het water sneller afspoelt dan infiltreert in vergelijking 
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met zandige bodems. Bij de bepaling van de erosiegevoeligheid spelen ook de perceelsgrootte, de 

hellingsgraad en de lengte van de helling een rol. Ook de kaart met erosiegevoelheid per perceel duidt 

een heel aantal erosiegevoelige percelen aan (zie Figuur 7-14). 

Volgens de thematische studie hydrologie, uitgevoerd door de VLM, werden op het terrein 

voornamelijk in de wintermaanden geregeld erosieproblemen vastgesteld. Op verscheidene plaatsen 

treedt er rechtstreekse erosie op van akkercomplexen in de naburige waterloop. Vaak treedt er ook 

inspoeling op in biologisch waardevolle lagergelegen valleigebieden. Een enkele keer werd erosie uit 

een bovenliggend akkercomplex in een holle weg opgemerkt. Slechts op een beperkt aantal plaatsen 

treedt er bij hevige neerslag modderoverlast op op de openbare weg. Uit de archeologische studies 

blijkt duidelijk dat binnen het projectgebied bodemerosie ook een grote impact op het archeologisch 

bodemarchief. De aanpak van bodemerosie in het algemeen en op gekende sites in het bijzonder is 

dus ook van belang voor het behoud van de archeologische  waarden binnen het gebied. 

 

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 (zie Figuur 7-12). Een beperkt aantal knelpuntgebieden zijn (deels) buiten het plangebied 

gelegen of overlappen met de uitgesloten zone van het plangebied. 

 

Figuur 7-12: afgebakende knelpuntgebieden volgens het erosiebestrijdingsplan van Gooik 

(bron:DOV) 

rood: grondgebied Gooik, zwart: plangebied, groen: afgebakende knelpuntgebieden 

Verdere info over de knelpuntgebieden volgens het erosiebestrijdingsplan is terug te vinden in bijlage 

9. Voor alle afgebakende knelpuntgebieden werd een mogelijke oplossing naar voren geschoven in 

het erosiebestrijdingsplan. De oplossingsscenario’s voor de afgebakende knelpuntgebieden bevatten 

hoofdzakelijk teelttechnische maatregelen alsook de aanleg van grasstroken. In Tabel 7-7 worden de 

voorgestelde maatregelen per knelpuntgebied samengevat. 
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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. 

 

 
Figuur 7-13: Erosiegevoeligheid per gemeente  

(Rood = zeer sterk erosiegevoelig; oranje = sterk erosiegevoelig) 
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Figuur 7-14: Erosiegevoeligheid per perceel (paars = zeer hoog, rood = hoog, oranje = matig, geel = 

laag, lichtgroen = zeer laag en donkergroen is verwaarloosbaar) 

 

7.1.5 Effectvoorspelling en –beoordeling 

7.1.5.1 Profielwijziging 

Verschillende geplande ingrepen brengen vergraving van gronden met zich mee. Gezien het 

bodemprofiel slechts zeer traag opnieuw ontwikkelt wanneer het werd vergraven, kunnen 

permanente effecten m.b.t. profielwijziging verwacht worden. Het plangebied is hoofdzakelijk matig 

gevoelig voor profielvernietiging (profielontwikkeling a). De bodems in de valleigebieden zijn niet 

gevoelig voor profielwijzigingen (profielontwikkeling p). Sporadisch komen bodemtypes voor die 

beperkt gevoelig zijn voor profielverstoring (profielontwikkeling x). Net buiten het plangebied, ter 

hoogte van Steenhoutbos, komt een zone voor met profielontwikkeling f. Er worden geen werken 

gepland in de omgeving van deze zone. De ruilverkaveling voorziet er het behoud en het versterken 

van het valleikarakter, waardoor er geen significant effect optreed (score 0).  

De werken t.g.v. de herverkaveling kunnen een beperkte wijziging van het bodemprofiel met zich 

meebrengen. Effecten worden voornamelijk verwacht wanneer percelen geëgaliseerd worden. Op 

planniveau is echter nog niet duidelijk waar dit juist zal gebeuren. In ieder geval gaat het steeds om 

percelen die momenteel reeds onder landbouwgebruik vallen, waardoor de bovenste bodemlagen 

regelmatig worden omgeploegd. Het effect wordt dan ook als beperkt negatief beoordeeld (score -1) 

aangezien de bodems hoofdzakelijk gelegen zijn in zones met een matige gevoeligheid voor 

profielverstoring. Een tiental percelen worden in landbouwcultuur gebracht. Deze hebben allen een 

matige gevoeligheid voor profielverstoring. Een vijftal van deze percelen zijn momenteel in gebruik als 

voetbalveld. De overige vijf percelen hebben een zeer beperkte oppervlakte (ca. 750 tot 2.000 m²). 

Het effect wordt daarom als beperkt negatief beoordeeld (-1).  

Verschillende maatregelen van de ruilverkaveling brengen mogelijks een (zeer beperkte) vergraving 

van het bodemprofiel met zich mee. De aanleg van de bufferbekkens en de aanleg van 

waterbufferingsgebied en infiltratiegebieden gebeurt uitsluitend in zones die niet gevoelig zijn voor 

profielverstoring en er worden in principe geen uitgravingen voorzien. Het effect wordt daarom als 
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niet significant beoordeeld (score 0). De aanleg van wegen, groenelementen en bomenrijen wordt 

beoordeeld als niet significant (indien niet gevoelig) of beperkt negatief (indien beperkt of matig 

gevoelig). De avonturenparken en speeltuinen worden aangelegd in zones die niet of matig gevoelig 

zijn voor profielvernietiging. Dit wordt als niet (score 0) tot beperkt negatief (-1) beoordeeld. De 

uitkijktoren op Kesterheide is gepland in een zone die beperkt gevoelig is voor profielverstoring, 

waarbij het effect wordt beoordeeld als beperkt negatief (score -1). Voor de aanleg van de ecotunnel 

wordt er geen effect verwacht (score 0) aangezien de bodem er geen profielontwikkeling vertoont. De 

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

hoofdzakelijk in zones die niet gevoelig zijn voor profielontwikkeling (score 0). Op enkele plaatsen 

vinden werken plaats in matig gevoelige zones. Gezien de geringe omvang van de werken, wordt het 

effect als beperkt negatief beoordeeld (score -1). 

Voor de overige geplande maatregelen worden geen effecten m.b.t. profielwijziging verwacht. 

7.1.5.2 Structuurwijziging en stabiliteitsaspecten 

Zowel t.g.v. de werken als tijdens de exploitatie na herinrichting van het gebied kunnen permanente 

effecten op de bodemstructuur ontstaan. Het gaat hier voornamelijk over verdichting en eventuele 

inklinking t.g.v. (tijdelijke) bemaling.  

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. Verder wordt er maximaal gebruik gemaakt van het bestaande reliëf. Het is echter wel mogelijk 

dat er zware machines over de bodem rijden tijdens de aanlegfase. 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). Verder zijn er geen vlakke maatregelen 

met potentieel nadelig effect opgenomen in de ruilverkaveling.  

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. De meeste wegen worden aangelegd in een 

gebied dat matig gevoelig is voor verdichting. Dit geeft een matig negatief effect (-2). Wegen die 

aangelegd worden in beperkt gevoelig gebied hebben een beperkt negatief effect (-1), terwijl wegen 

in sterk gevoelig gebied een sterk negatief effect ondervinden (score -3). Echter, gezien het toekomstig 

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

Verdichting in de naastliggende zones is echter wel relevant. De effecten kunnen echter beperkt 

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

rijplaten). De impact van de heraanleg van fietspaden wordt als beperkt negatief beoordeeld (score -

1) gezien de bodem bij de oorspronkelijke aanleg al verstoord werd. Voor het behoud van fietspaden 

en bestaande wandelwegen wordt geen impact verwacht (score 0). 

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. Dit zwaar verkeer kan hierbij een invloed uitoefenen 

op de structuurkwaliteit van de bodem. De aanleg van het avonturenpark, de voetgangersbrug en de 

erosiebestrijdingspoelen gebeurt in zones die matig gevoelig zijn voor verdichting. Gezien de beperkte 

omvang wordt een beperkt negatief effect verwacht (score -1). De zone waar de uitkijktoren aangelegd 

wordt is niet gevoelig. Er wordt bijgevolg geen effect verwacht op de structuurkwaliteit (score 0). De 

ecotunnel wordt aangelegd in een zone met matige tot sterke gevoeligheid voor bodemverdichting. 

Opnieuw gaat het om een eerder beperkte oppervlakte. Het effect wordt als beperkt tot matig 

negatief (scores -1 tot -2) beoordeeld. 
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Algemeen dient verdichting tijdens de werken zo veel mogelijk vermeden te worden of na de werken 

ongedaan gemaakt te worden. 

Het plangebied bevat een viertal gebieden met indicaties voor de aanwezigheid van veen. Veen kan 

inklinken t.g.v. ontwatering en hierdoor risico’s inhouden wat betreft stabiliteit. T.h.v. deze zones 

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 (score 0). 

7.1.5.3 Bodemkwaliteit 

De uitvoeringsfase van de ruilverkaveling kan een aanzienlijk grondverzet met zich meebrengen. 

Gezien op dit planniveau nog geen gedetailleerde ontwerpen van de verschillende ingrepen 

beschikbaar zijn, kan de hoeveelheid grondverzet nog niet worden ingeschat. Evenwel dient de van 

toepassing zijnde regelgeving inzake grondverzet te worden gevolgd. 

De bodemkwaliteit kan wijzigen t.g.v. een veranderd bodemgebruik. Wat betreft de percelen onder 

landbouwgebruik, zal een wijziging in teelt immers ook een wijziging in het bemestingregime tot 

gevolg hebben. De exacte herverkaveling en de toekomstige teelten zijn echter nog niet gekend, 

waardoor op planniveau geen éénduidige uitspraak kan worden gedaan over de verbetering of 

verslechtering van de bodemkwaliteit. Het bemestingsgedrag van de individuele landbouwer wordt 

trouwens beïnvloed door factoren die geen deel uitmaken van de ingrepen van de ruilverkaveling. In 

ieder geval geldt dat de landbouwers steeds verplicht zijn de geldende regelgeving 

(bemestingsnormen) te volgen, welke gericht is op het vermijden van verontreiniging. Algemeen kan 

gesteld worden dat bij een toegenomen perceelsgrootte bij het uitrijden minder mest naast de 

percelen zal terechtkomen. Van grotere percelen kan echter ook meer mest afspoelen, wat dan weer 

negatief wordt beoordeeld. Er worden echter verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen genomen, 

die afspoeling tegengaan en die dit negatief effect dus ook zullen milderen. Het betreft zowel 

maatregelen inzake herverkaveling (oriëntatie percelen) als infrastructurele maatregelen 

(erosiestroken en –buffers). Dit wordt positief beoordeeld. Door diverse maatregelen voorzien in het 

ruilverkavelingsplan zal er ook een bepaalde oppervlakte grond uit landbouwgebruik gaan, waardoor 

er ook minder grond bemest zal worden.  

Tevens wordt de aandacht gevestigd op het feit dat reeds verschillende bodemonderzoeken werden 

uitgevoerd in het plan- en studiegebied. Hierbij werd mogelijk bodemverontreiniging vastgesteld. Ook 

in de gemeentelijke inventaris zijn nog verschillende percelen aangeduid als ‘risicogronden’. Echter, 

de meeste van deze risicogronden bevinden zich op de rand van of net buiten het plangebied of in de 

uitgesloten zones. Het betreft bebouwde percelen waar hoofdzakelijk geen maatregelen worden 

voorgesteld in het ruilverkavelingsplan. Ter hoogte van sommige percelen worden echter wel 

wegenwerken voorgesteld. Bij het uitvoeren van werken op of nabij deze percelen kan 

bodemverontreiniging verspreid worden. 

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). Dit wordt in principe negatief beoordeeld. De gecontroleerde waterbuffers aan de 

Molenbeek (stroomopwaarts Letterbeekstraat en aan de Gotestraat) en aan de Zuunbeek (t.h.v. Hof 

ter Molleken) en een deel van de gecontroleerde waterbuffer aan de Hoezebroekbeek bevinden zich 

evenwel t.h.v. recent overstroomde gebied en overstromen dus reeds in de huidige situatie. Hier 

wordt dan ook eerder een beperkt negatief effect verwacht.  

Nieuwe wegen en paden, zowel t.b.v. landbouwverkeer als recreatief verkeer kunnen aanleiding geven 

tot zwerfvuil en sluikstorten. Dit wordt wat betreft bodemkwaliteit als beperkt negatief beoordeeld. 

Van de overige maatregelen worden geen significante effecten op bodemkwaliteit verwacht. 
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7.1.5.4 Wijziging reliëfkenmerken 

Globaal gezien zal de ruilverkaveling geen wijziging van het reliëf met zich meebrengen. Lokaal kunnen 

vergravingen (vb. uitgraven nieuwe poelen, werken aan waterlopen, …) wel reliëfwijziging met zich 

meebrengen, maar dit heeft geen significant effect op het globale reliëf. 

Er bevinden zich een aantal waardevolle graslanden binnen het plangebied die een microreliëf 

vertonen. Wanneer hier kavelwerken of werken i.k.v. andere maatregelen worden uitgevoerd, kan 

eveneens dit microreliëf aangetast worden. Er worden echter nergens kavelwerken voorzien ter 

hoogte van deze graslanden. In het noordwesten worden dergelijke graslanden zelfs aangeduid als 

“behoud huidig bodemgebruik” en “aanbeveling behoud van of omzetting tot weiland”, waardoor hier 

geen impact op het microreliëf verwacht wordt. 

Gezien het heuvelachtig karakter van het plangebied bestaat bij herverkavelen een kans op het 

vergroten van bodemerosie, waardoor het microreliëf zou kunnen wijzigen. Voor de mogelijke 

effecten inzake bodemerosie wordt verwezen naar §7.1.5.5. 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. 

7.1.5.5 Erosie 

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

ruilverkavelijngsplan. Desondanks zijn brongerichte vlakvormige maatregelen, op het perceel van de 

landbouwer zelf, het meest doeltreffend. 

Ruilverkaveling betekent in essentie een vergroting van de percelen, waardoor het erosierisico 

toeneemt (verminderde infiltratie en grotere afstromingslengte). Aangezien de ligging van de 

toekomstige kavels nog niet gekend is, kan enkel een algemene beoordeling gegeven worden. Ter 

hoogte van te herverkavelen zones met een relatief vlak reliëf zullen in principe geen aanzienlijke 

effecten optreden omwille van de herverkaveling. Ter hoogte van te herverkavelen zones die gelegen 

zijn op een helling dient de herverkaveling zoveel mogelijk te trachten de hellingslengte van elk perceel 

in te korten door de percelen anders te oriënteren en op die manier ook het bewerken volgens de 

contouren (= parallel met de hoogtelijnen) te stimuleren. Echter, contourbewerking is niet altijd de 

beste oplossing om erosie tegen te gaan. Bij steilere hellingen en bepaalde ruggenteelten 

(aardappelen) kunnen op die manier echte “doorbraak geulen” ontstaan. Bovendien is 

contourbewerking niet voor alle landbouwmachines haalbaar (stabiliteit, gelijkvormigheid in vb. 

sproeien). In dergelijke gevallen worden best meerdere aspecten bekeken en dient de oriëntatie van 

de percelen 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.  

Het verplichten van weiland gaat in tegen de vrijheid van teeltkeuze en is dus niet mogelijk. Op 

bedrijfsniveau kan er wel een balans gemaakt worden tussen het aandeel akkerland en weiland, 

waarbij het weiland bij voorkeur op de voor akkerland minder geschikte zones gelokaliseerd wordt.  

Het integreren van erosiebestrijdingsmaatregelen welke zijn voorgesteld in het erosiebestrijdingsplan 

wordt positief beoordeeld. Het voorzien van bijkomende maatregelen (ten opzichte van het 

erosiebestrijdingsplan) wordt uiteraard ook positief beoordeeld. Zo stelt het erosiebestrijdingsplan 

voor knelpuntgebieden 12 en 13 enkel teelttechnische oplossingen voor, en wenst de ruilverkaveling 

bijkomend erosiebuffers of –stroken te realiseren.  

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). Er zijn verschillende dossiers bij de gemeente lopende in samenwerking met de 
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erosiecoordinator, waarbij de maatregelen soms door middel van een beheersovereenkomst worden 

uitgevoerd, soms met het erosiebesluit, soms een combinatie. 

Er zullen geen gerealiseerde (grote) infrastructurele erosiebestrijdingsmaatregelen, welke voorgesteld 

werden in de erosiebestrijdingsplannen, verdwijnen door het uitvoeren van het geplande plan. Het is 

echter wel mogelijk en zeer waarschijnlijk dat individuele landbouwers reeds een aantal kleinschalige 

infrastructurele maatregelen hebben uitgevoerd op hun percelen, waaronder hoofdzakelijk de aanleg 

van grasbufferstroken en/of grasgangen. Het is mogelijk dat deze landbouwer hiervoor een 

beheersovereenkomst (BO) hebben afgesloten met de VLM. De toekomstige gebruiker is echter niet 

verplicht om een BO van de vorige gebruiker over te nemen of verder te zetten. Een overgangsregeling 

kan wel steeds uitgewerkt worden. Sommige van de voorziene grasstroken in het ruilverkavelingsplan 

zullen na uitvoering van de werken overgedragen worden naar het openbaar domein, waardoor hun 

behoud wel verzekerd is, wat positief beoordeeld wordt.  

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke maatregelen er worden voorgesteld binnen het 

erosiebestrijdingsplan en of deze ook worden opgenomen binnen het ruilverkavelingsplan. Hierbij 

dient nogmaals opgemerkt te worden dat het ruilverkavelingsplan enkel infrastructurele maatregelen 

kan opnemen en dat teelttechnische maatregelen (vb. groenbedekkers, minimale bodembewerking, 

goede teeltrotatie,…) afhankelijk zijn van de individuele keuze van de (toekomstige) landbouwers. 

Voor de ligging van de afgebakende knelpuntgebieden binnen het erosiebestrijdingsplan wordt 

verwezen naar DOV. De nummering van de knelpuntgebieden in onderstaande tabel werd 

overgenomen uit het erosiebestrijdingsplan.  
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Tabel 7-7: Overzicht knelpuntgebieden en bijhorende maatregelen uit het erosiebestrijdingsplan 

enerzijds en anderzijds de voorziene maatregelen binnen de RVK  

Knelpunt-

gebied 

Oplossing RVK 

1 Aanleg van verschillende grasbufferstroken en 

aanleg van een grasgang. 

Aanleg van grazige bermen 

2 Teelttechnische maatregelen + bescherming 

taluds met KLE’s 

Aanplant houtkanten + aanleg 

erosiestrook voor akkervogels 

3 Aanleg van een grasgang, aanleg van een 

alluviaal bos, aanleg van een gracht, aanleg van 

een grasstrook, aanleg van houtkant aan talud, 

aanleg van erosiepoel 

Aanleg van grazige bermen, 

erosiebermen, erosiebuffers, 

erosiepoel en houtkanten 

4 Teelttechnische oplossing. Erosiebuffer en houtkant 

5 Aanleg grasstroken, teelttechnische 

maatregelen, aanleg grasgang, versteviging van 

de baan met steenslag en mengpuin, aanleg 

houtkant om de talud te verstevigen. 

Erosiebuffers, houtkanten en een 

erosiepoel 

Aanleg weg in 2-sporenbeton 

6 Aanleg grasstroken en teelttechnische 

oplossing. 

Aanplant houtkant 

7 Op terrein betreft het vlakke percelen – geen 

maatregelen voorgesteld 

/ 

8 Aanleg taluds en teelttechnische maatregelen. Erosiebuffer en erosiebestrijdingspoel 

9 Aanleg grasstroken, weiland en taluds. Grazige bermen en erosiebuffer 

10 Omzetting naar weiland, teelttechnische 

oplossing en aanleg van een grasstrook en een 

grasgang. 

Erosiebuffer, grazige strook, houtkant, 

erosiepoel 

11 Aanleg grasstrook, teelttechnische oplossing en 

omzetting naar weiland 

Erosiebuffer en houtkanten 

12 Teelttechnische oplossing Erosiebuffer, houtkanten 

13 Teelttechnische oplossing Erosiestrook, grazige stroken 

14 Aanleg grasstrook en teelttechnische 

oplossingen, loswegen onder gras houden 

Grazige berm, erosieberm, hakhout 

Behoud huidige losweg + Losweg wordt 

omgevormd tot functionele 

fietsverbinding + landbouwontsluiting 

in combinatie met een grazige berm 

15 Aanleg grasstroken, teelttechnische oplossing, 

bestaande losweg onder gras houden 

Losweg wordt omgevormd tot 

functionele fietsverbinding + 

landbouwontsluiting in combinatie met 

een grazige berm 

16 Teelttechnische maatregelen, bestaande 

losweg wordt opgenomen als grasstrook 

,Grasstroken en grasgangen 

Erosiestrook + hakhout 

17 Aanleg grasstroken en teelttechnische 

oplossing (op kaart wordt ook een erosiepoel 

aangeduid, deze wordt echter niet besproken 

in de tekst) 

Erosiebuffer en houtkant 
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18 Aanleg grasstroken, gracht en talud, losweg 

opnemen als grasstrook 

erosiebuffers, grazige stroken en 

houtkanten 

19 Aanleg grasstroken, teelttechnische oplossing, 

omzetting naar weiland en aanleg grasgang, 

losweg opnemen als grasstrook 

Grazige stroken, houtkanten, 

erosiebuffers 

20 Aanleg grasstroken en teelttechnische 

oplossing, losweg aanwenden als grasstrook 

Behoud losweg, aanplant hakhout 

21 Aanleg grasstroken, aanleg taluds Erosiebuffer, grazige stroken, hakhout 

22 Omzetting naar weiland, aanleg grasstroken en 

teelttechnische oplossing 

Erosiebuffers  

23 Aanleg grasstroken, teelttechnische oplossing Erosiebuffer, houtkanten 

24 Aanleg grasstroken, loswegen worden in gezet 

als grasstrook 

Aanleg houtkant 

25 Teelttechnische oplossing, omzetting naar 

weiland, heraanleg houtkant, aanleg 

grasstroken (op kaart wordt ook een erosiepoel 

aangeduid, deze wordt echter niet besproken 

in de tekst, wel is sprake van een aanwezige 

poel). 

Grazige stroken, erosiebuffer en 

erosiestrook, aanleg houtkanten 

26 Aanleg grasstroken Erosiebuffer, grazige strook en 

houtkanten 

27 Aanleg grasstroken Grazige strook en houtkanten 

28 Aanleg grasstroken, aanplant houtkant en 

bomen op talud, omzetting naar weiland. 

Erosiebuffer en houtkanten 

29 Aanleg houtkant, aanleg grasstroken, aanleg 

poel en aanleg gracht. 

erosiebuffers 

30 Teelttechnische oplossing en aanleg van 

grasgang thv bestaande losweg, aanleg van 

grasgang 

Aanleg houtkanten 

31 Teelttechnische oplossing en aanleg 

grasstrook. 

Aanleg houtkanten, aanleg erosiebuffer 

en aanleg grazige stroken 

32 Aanleg grasstroken Aanleg grazige bermen en houtkanten 

33 Aanleg grasstroken, aanleg van houtkant op de 

talud en aanleg grasgangen, bestaande 

loswegen aanwenden als grasstrook 

Erosiebuffer, erosiestrook, grazige 

bermen en houtkanten 

34 Teelttechnische oplossing, aanleg grasstroken. Aanleg houtkant 

35 Teelttechnische oplossing, aanleg grasstroken. Grazige stroken, houtkanten 

36 Aanleg grasstroken Grazige stroken en houtkanten 

37 Aanleg grasstrook Erosiestroken en houtkanten 

38 Losweg gebruiken als grasstrook, 

eelttechnische oplossing 

Grazige stroken, erosiebermen (losweg 

is buiten het plangebied gelegen) 

39 Grasstrook  Erosieberm, erosiebuffer, houtkant 

40 Aanleg grasbufferstroken, teelttechnische 

oplossing, losweg gebruiken als grasbuffer 

Grazige strook, houtkant 
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41 Aanleg grasbufferstroken, aanwenden losweg 

als grasgang en grasbufferstrook 

Grazige stroken en houtkanten 

42 Aanleg grasbuffer, bestaande losweg gebruiken 

als grasbuffer 

erosiebuffer 

43 Teelttechnische oplossing, aanleg grasstroken. Erosiestrook, houtkanten 

44 Teelttechnische oplossing, aanleg grasstroken. Erosiebuffers en houtkanten 

45 Teelttechnische oplossing, aanleg grasstroken. Grazige strook en houtkanten 

46 Aanleg grasstroken, aanleg gracht Erosiebuffer, houtkanten 

47 Aanleg grasstroken, heraanleg van bestaande 

losweg als grasbufferstrook 

Erosiestrook, grazige bermen, 

houtkanten 

48 Aanleg gracht, grasstroken Aanleg erosiebuffers, grazige bermen, 

erosieberm en houtkanten 

49 Aanleg grasstrook Grazige strook 

50 Aanleg grasstroken Erosiebuffer en houtkanten 

51 Teelttechnische oplossing, aanleg grasstroken. Erosiebuffer en houtkanten 

52 Teelttechnische oplossing, bestaande losweg 

als grasstrook. 

Erosiestrook en houtkanten 

53 Enkel teelttechnische maatregelen binnen 

plangebied. 

/ 

54 Teelttechnische oplossing, aanleg grasstroken, 

loswegen opnemen als grasstroken 

Erosiebuffer, grazige strook en 

houtkanten 

55 Teelttechnische oplossing, aanleg grasstroken. houtkanten 

56 Aanleg grasstrook Erosiebuffer, grazige strook en 

houtkanten 

57 Teelttechnische oplossing, aanleg houtkant, 

omzetting naar weiland en aanleg grasstroken. 

Erosieberm en houtkanten 

58 Aanleg grasstrook, teelttechnische oplossing en 

omzetting naar weiland. 

/  

 

Op onderstaande figuur worden de voorgestelde maatregelen volgens het erosiebestrijdingsplan en 

de maatregelen uit het ruilverkavelingsplan die een erosiewerend effect kunnen hebben 

weergegeven. Er dient echter opgemerkt te worden dat de voorgestelde erosiebestrijdings-

maatregelen volgens het erosiebestrijdingsplan in DOV, ook alle bestaande taluds en grachten 

omvatten. Zo worden alle bestaande taluds volgens het erosiebestrijdingsplan op DOV weergegeven 

onder de maatregel “kleine landschapselementen”. Ook de bestaande grachten volgens het 

erosiebestrijdingsplan worden in DOV weergegeven onder de maatregel “gracht”. Onderstaande 

figuren geven bijgevolg een overschatting van het aantal voorgestelde maatregelen volgens het 

erosiebestrijdingsplan. 
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Figuur 7-15: voorgestelde maatregelen met een erosiewerend effect uit het ruilverkavelingsplan 

(stippellijnen)  in overlay met de erosiebestrijdingsmaatregelen uit het erosiebestrijdingsplan (volle 

kleurlijnen) 

Bruin= KLE, groen= grasstrook, blauw= gracht 
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Uit bovenstaande tabel en figuren blijkt dat een (groot) aantal maatregelen uit het ruilverkavelingsplan 

overlapt met (of in de nabijheid gelegen is van) voorgestelde maatregelen in het 

erosiebestrijdingsplan. In het ruilverkavelingsplan worden zelfs bijkomende maatregelen welke een 

erosiewerend effect kunnen hebben, voorzien. Door uitvoering van de RVK kunnen bijgevolg beperkt 

tot matig positieve effecten inzake erosie verwacht worden. 

Het realiseren van passende erosiebestrijdingsmaatregelen na uitvoeren van de geplande 

maatregelen binnen het ruilverkavelingsplan blijft mogelijk. Het erosiebestrijdingsplan stelt immers 

hoofdzakelijk grasbufferstroken en teelttechnische maatregelen voor, welke onder normaal 

landbouwgebruik altijd kunnen toegepast worden. In samenspraak met de gemeente en de 

betreffende landbouwers kan ook altijd na de ruilverkaveling gezocht worden naar een alternatief 

scenario van maatregelen dat het erosierisico ook afdoende beperkt. De uitvoering van het 

ruilverkavelingsplan zorgt er bijgevolg niet voor dat er geen erosiebestrijdende maatregelen meer 

kunnen uitgevoerd worden. 

Vanuit de inspraakreactie was er bezorgdheid in verband met het erosiewerend effect van de 

voorgestelde maatregelen 20b en 21e in deelgebied 4.  

o 20 b heischraal grasland + boomgaard op zuidelijke helling onder kinderkerkhof.   

o 21 e ontwikkeling heideschraal grasland.   

Het betreft percelen welke niet gelegen zijn binnen een afgebakend knelpuntgebied volgens het 

erosiebestrijdingsplan. Er zijn bijgevolg ook geen erosiebestrijdingsmaatregelen voorgesteld in het 

erosiebestrijdingsplan ter hoogte van deze percelen. De betreffende percelen zijn momenteel sterk 

hellend en onder grasland gelegen. Omschakeling naar heischraal grasland betekent geen gewijzigd 

erosierisico, de bodem blijft immers nog altijd volledig bedekt met gras, waardoor uitspoeling van de 

bodem vermeden wordt. Ook de omschakeling naar boomgaard betekent niet dat het erosierisico zal 

vergroten, op voorwaarde dat de bodem onder de boomgaard bedekt blijft met gras. 

Algemeen wordt opgemerkt dat er ook vanuit de MTR verplichtingen bestaan inzake het realiseren 

van erosiemaatregelen op de percelen met een hoge potentiële erosiegevoeligheid. De ruilverkaveling 

en herverkaveling wijzigt hier in principe niets aan.  

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. 

7.1.6 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.  
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7.1.7 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 (§ 7.4.7). 

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). 

7.1.8 Leemten in de kennis 

Er zijn een aantal elementen die ervoor zorgen dat sommige effecten in deze fase onvolledig of niet 

konden begroot en/of beoordeeld worden.  

In het bijzonder geldt dat van verschillende maatregelen (zoals b.v. kavelwerken, natuurinrichting) de 

precieze uitvoering en/of locatie nog niet gekend is. Tevens wordt ruimte gelaten om sommige 

maatregelen bijkomend of op andere plaatsen uit te voeren dan aangegeven op het 

ruilverkavelingsplan. 

De effecten werden bepaald o.b.v. de beschikbare bodemkaart. Deze wordt i.k.v. de ruilverkaveling in 

een latere fase geactualiseerd. 

7.1.9 Conclusie 

Verschillende geplande maatregelen brengen vergraving van de bodem met zich mee, waardoor het 

bodemprofiel vernietigd wordt. De meeste bodems binnen het ruilverkavelingsgebied hebben een 

ontwikkeld bodemprofiel en zijn matig kwetsbaar voor profielvernietiging. De herverkaveling en de 

geplande werken zoals groenaanleg, aanplant van bomen, aanleg van wegen, de uitkijktoren, 

recreatie-infrastructuur en de ecotunnel hebben maximaal een beperkt negatief effect. 
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De meeste bodems in het plangebied zijn matig verdichtingsgevoelig, zodat van het merendeel van de 

kavelwerken en andere maatregelen beperkt negatieve effecten m.b.t. bodemverdichting te 

verwachten zijn. Hoofdzakelijk de valleigebieden zijn wel sterk tot uiterst gevoelig voor verdichting. 

Bepaalde geplande werkzaamheden kunnen dan ook een sterk negatief effect hebben wat betreft 

bodemverdichting. Echter, tijdens de aanlegfase kunnen maatregelen genomen worden om deze 

effecten te beperken. 

Volgens de bodemkaart bevinden zich vier veenzones in het plangebied. Er zijn echter ter hoogte van 

deze zones geen werken gepland die een invloed zouden kunnen hebben op deze veengebieden: de 

ruilverkaveling beoogt het behoud en versterken van valleigebieden, het behoud van onverharde 

wegen en het versterken van natuurwaarden. 

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. Nieuwe wegen en paden kunnen ook aanleiding geven tot zwerfvuil 

wat beperkt negatief wordt beoordeeld. Verder wordt erop gewezen dat er verschillende percelen in 

het studiegebied reeds zijn opgenomen in een bodemonderzoek. Hierbij werd mogelijk 

verontreiniging vastgesteld. 

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

kunnen wel een negatieve impact hebben op microreliëf. 

Een aantal van de voorgestelde maatregelen uit het ruilverkavelingsplan overlappen met voorgestelde 

maatregelen uit het erosiebestrijdingsplan. Op sommige plaatsen worden in het ruilverkavelingsplan 

zelfs bijkomende maatregelen voorzien, wat positief beoordeeld wordt. Er zullen geen uitgevoerde 

maatregelen verdwijnen die aangelegd worden door middel van een dossier van kleinschalige 

erosiebesterijdingswerken door het ruilverkavelingsplan. Het is echter wel mogelijk dat landbouwers 

zelf kleinschalige maatregelen gerealiseerd hebben op het terrein, al dan niet via een BO. Toekomstige 

gebruikers zijn niet verplicht deze over te nemen. In ieder geval geldt wel dat het realiseren van 

passende erosiebestrijdingsmaatregelen na uitvoeren van de geplande maatregelen binnen het 

ruilverkavelingsplan mogelijk blijft, waardoor dan ook geen significant negatieve effecten te 

verwachten zijn. 

De alternatieven worden globaal als gelijkwaardig aan het basisplan beoordeeld. Alternatief 1 scoort 

echter iets beter wat betreft profielverstoring en verdichting, gezien over een kortere afstand een 

nieuw pad wordt aangelegd. Alternatief 2 scoort ten opzichte van het basisplan iets beter wat betreft 

het erosiewerend effect. 

Algemeen kan gesteld worden dat het plan en ook de alternatieven haalbaar zijn vanuit de discipline 

bodem. 
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7.2 Water 

7.2.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline water bestaat uit de geklasseerde en niet-geklasseerde 

waterlopen in het ruilverkavelingsgebied.  

Bijkomend zal het studiegebied worden opengetrokken buiten de begrenzing van het 

ruilverkavelingsgebied en dit afhankelijk van waterlopen, grondwaterlagen en relatie tot het 

deelbekken. 

7.2.2 Juridische en beleidsmatige context 

Binnen Vlaanderen worden in uitvoering van het Decreet Integraal Waterbeleid 11 rivierbekkens 

onderscheiden. Voor elk bekken werd een bekkenbeheerplan opgesteld, dat omvat: situatieanalyse, 

beschrijving van knelpunten en potenties, visievorming, acties en maatregelen, functiebestemming 

(overstromingszones, oeverzones, waterzuiveringszones). Vervolgens werden binnen elk bekken 

deelbekkenbeheerplannen opgemaakt voor de verschillende deelbekkens, waarin de acties en 

maatregelen uit het bekkenbeheerplan verder geconcretiseerd worden op deelbekkenniveau. Op 30 

januari 2009 keurde de Vlaamse Regering het besluit voor de vaststelling van de 

bekkenbeheerplannen en de bijhorende deelbekkenbeheerplannen definitief goed (Belgisch 

Staatsblad 5 maart 2009). Het studiegebied behoort tot volgende bekkens en deelbekkens: 

• Denderbekken 

� Deelbekken Mark (07-07) 

Het deelbekkenbeheerplan bevat geen specifieke acties voor het plangebied. Een 

aantal acties zijn algemeen van toepassing: 

- A1: Buffering, infiltratie en hergebruik van hemelwater door de doelgroepen 

bevolking, industrie, landbouw en overheid 

- A3: Herwaardering van grachtenstelsels 

- A15: Reductie pesticidengebruik 

- A17: Reductie bemesting in landbouw 

- A19: Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de 

waterloop 

- A40: Sanering van vismigratieknelpunten 

� Deelbekken Bellebeek (07-04) 

Het deelbekkenbeheerplan bevat geen specifieke acties voor het plangebied. Een 

aantal acties zijn algemeen van toepassing: 

- A1: Buffering, infiltratie en hergebruik van hemelwater door de doelgroepen 

bevolking, industrie, landbouw en overheid 

- A2: Herwaardering van grachtenstelsels 

- A19: Reductie pesticidengebruik 

- A20: Reductie bemesting in landbouw 

- A23: Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de 

waterloop 

- A26 en 27: Modellering van het stroomgebied van de Bellebeek - Verhelpen 

wateroverlast en overzicht van wateroverlastknelpunten – Bellebeek 

- A40: Sanering van de vismigratieknelpunten voor waterlopen in beheer van de 

provincie en de gemeenten. 
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� Deelbekken Ninoofse Meersen (07-07) 

Enkele plaatsspecifieke actiepunten zijn opgenomen binnen het plangebied: 

- P4: oplossing voor parasitaire debieten (plaatsen waar oppervlaktewater in 

riolering terechtkomt) in Gooik (onderzochte knelpunten: Dorpsstraat, 

Zijpstraat, Paddebroekstraat, Processiestraat) 

- P7: Onderzoek naar de mogelijkheid tot buffering bij de vijvers van de Molen 

Terhagen langsheen de Paepenmeersenbeek (O5112), Gooik 

 � het RVKplan voorziet in de aanleg van gecontroleerde bufferbekkens en 

waterbufferings- en infiltratiegebieden langs de Paepenmeersbeek ter hoogte van de 

Molen Terhagen en opwaarts de N28. Verder zullen ook een aantal 

vismigratieknelpunten aangepakt worden. 

- P14: Oplossen wateroverlast bij Hoezenbroekbeek (B5133, categorie 2) 

(ROG25), Gooik 

- � het RVKplan voorziet in de aanleg van een gecontroleerd bufferbekken en 

waterbufferings- en infiltratiegebieden langs de Hoezenbroekbeek. 

Tevens zijn nog een aantal algemene acties van toepassing: 

- A4: Vrijwaren van erfdienstbaarheidszone langs onbevaarbare waterlopen 

- A6: Inventarisatie en opwaardering van het grachtenstelsel 

- A15: Opvolgen reductieplan pesticidengebruik 

- A16: Opvolgen van de projecten rond erosiebestrijding 

- A18: Inrichten van de afgebakende oeverzones in functie van waterloopherstel 

- A24: Vrijwaren van de erfdienstbaarheidszone langs onbevaarbare waterlopen 

• Dijle-Zennebekken: 

� Deelbekken Zuunbeek (08-01) 

Enkele plaatsspecifieke actiepunten zijn opgenomen binnen het plangebied: 

- 15: OWKM - Overstromingszone - Opwaarts de Ter Mollekenstraat - scenario 1 

- � het RVKplan voorziet in de aanleg van een gecontroleerd bufferbekken en 

waterbufferings- en infiltratiegebied langs de Zuunbeek ter hoogte van de Ter 

Mollekenstraat en in de omgeving van Hof Molleken. 

- 27: Wateroverlast te Gooik-Kester, De Ham 19 

Tevens zijn nog een aantal algemene acties van toepassing: 

- A1: Buffering, infiltratie en hergebruik van hemelwater door de doelgroepen 

bevolking, industrie, landbouw en overheid 

- A2: Herwaardering van grachtenstelsels 

- A9: Reductie pesticidengebruik 

- A10: Reductie bemesting in landbouw 

- A13: Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de 

waterloop 

- A14: Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering van het stroomgebied van de 

Zuunbeek 

- A32: Sanering van vismigratieknelpunten 
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Eén van de belangrijkste elementen uit het Decreet Integraal Waterbeleid (18/07/2003) is het 

uitvoeren van een ‘watertoets’ (laatste wijziging trad in werking op 1/07/2014). De watertoets houdt 

in dat voor elk plan, programma of vergunningsplichtig project dient te worden nagegaan of dit 

schadelijke effecten heeft op het watersysteem. Indien dit het geval is, dient te worden gezocht naar 

milderende of compenserende maatregelen. Eventueel kan op basis van een negatieve watertoets 

een plan, programma of project worden geweigerd. De watertoets wordt zowel opgenomen in het 

hoofdstuk oppervlaktewater als in een apart hoofdstuk achteraan in het MER. 

Ten slotte bevindt zich ook het signaalgebied Stevenistenkerk, gelegen langs de Bosbeek, binnen het 

plangebied. Voor dit aandachtsgebied worden volgende suggesties naar ontwikkelingsperspectief 

gedaan: 

• Vrijhouden van bebouwing of verharding van de strook langs de Bosbeek, zodat deze haar 

natuurlijke karakter kan behouden. 

• Terug openleggen van het overwelfde deel van de Bosbeek 

 

Figuur 7-16: Signaalgebied Stevenistenkerk 

Bron: 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden/fiches/goedgekeurd-

door-bekkenbestuur/DZ-AG49.pdf 

De ruilverkaveling voorziet hier de beek terug open te leggen in groenstrook van gemiddeld 40m breed 

(aanpassen watersysteem en versterken natuurwaarden op ruilverkavelingsplan) en geeft dus 

invulling aan dit ontwikkelingsperspectief. 

7.2.3 Methodologie 

7.2.3.1 Methodiek gedetailleerde beschrijving van de referentiesituatie 

Voor het beschrijven van de referentiesituatie baseert de deskundige zich op basisinformatie die ter 

beschikking is of kan worden gesteld. In het bijzonder werd reeds een thematische studie hydrografie 

(knelpunten- en visienota, 2012) uitgewerkt in opdracht van de VLM. Waar nodig zal deze worden 

geactualiseerd en aangevuld o.b.v. volgende bronnen. 

Grondwater is een niet te missen onderdeel van het integraal waterbeleid. Kwantiteits- en 

kwaliteitsbeheer van grond- en oppervlaktewater moeten nauw samenhangen voor een integrale 
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beleidsvorming. Een indicatie van de grondwaterkwetsbaarheid kan bekomen worden mits 

raadpleging van de grondwaterkwetsbaarheidskaarten. Op de webstek van de ‘databank ondergrond 

Vlaanderen’ (http://dov.vlaanderen.be) kunnen de mogelijk aanwezige sonderingen worden 

opgevraagd, welke nuttige informatie verlenen m.b.t. grondwaterstanden. Voor gegevens inzake de 

grondwaterkwaliteit wordt het grondwatermeetnet van VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer 

(eveneens beschikbaar via de ‘databank ondergrond Vlaanderen’) geraadpleegd. 

Potentiële kwelzones zullen op basis van de kartering van kwelgevoelige vegetatietypes tijdens het 

terreinonderzoek worden afgebakend. Ook de biologische waarderingskaart verschaft indicatieve 

informatie over opkwellend grondwater.  

Er wordt daarnaast getracht om een zicht te krijgen op de grondwaterhuishouding, meer bepaald 

grondwaterstanden en mogelijk aanwezige watervoerende of afsluitende lagen.  

De bestaande toestand van het oppervlaktewater zal beschreven en beoordeeld worden in functie van 

de structuurkenmerken van de waterlopen, de kwaliteit (fysico-chemie en biologisch),…. Kennis m.b.t. 

de oppervlaktekwaliteit zal verkregen worden door gebruik te maken van de gegevens van de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM, o.a. MAP-meetnet). Het onderzoek naar de verspreiding en de typologie 

van de waardevolle waterlopen in het Vlaamse gewest verschaft informatie over de structuurkwaliteit 

van het oppervlaktewater. Een (her)evaluatie gebeurt op het terrein. 

Voor de afcheck of het onderzoeksgebied zich situeert in een ‘Risicozone voor overstromingen’, wordt 

de watertoetskaart opgesteld door de Vlaamse overheid geconsulteerd. 

Daarnaast zullen tevens volgende gebiedsspecifieke studies geraadpleegd worden tijdens het 

opstellen van het MER zoals de deelbekkenbeheerplannen. Deelbekkenbeheerplannen geven 

ondermeer informatie over de oppervlaktewateren binnen een deelbekken. In het MER zal het plan 

gescreend worden op nuttige informatie voor de beschrijving van de referentiesituatie of de 

beleidsvoornemens.  

De infiltratiemogelijkheden van het hemelwater naar het grondwater toe worden beschreven, 

enerzijds op basis van het optekenen van verharde zones waar infiltratie in principe wordt 

tegengehouden en anderzijds het in kaart brengen van de onverharde zones waar infiltratie wel 

mogelijk is. 

Beschrijving van de referentietoestand water gebeurt a.h.v. bestaande gegevens (desktop informatie). 

7.2.3.2 Methodiek effectvoorspelling en –beoordeling 

De voornaamste te verwachten effecten m.b.t. de discipline water zijn enerzijds de effecten op de 

(oppervlakte- en grond-)waterhuishouding en anderzijds de permanente effecten op de 

waterkwaliteit.  

Als voornaamste te onderzoeken knelpunten met betrekking tot de discipline water komen naar voor: 

• Welke effecten zal het aanpassen van waterlopen (hermeandering, verwijdering 

inbuizing, natuurtechnisch oeverprofiel) van waterlopen, de aanleg van gecontroleerde 

overstromingsgebieden en waterbufferings- en infiltratiegebieden met zich meebrengen 

op de oppervlaktewaterkwantiteit en -kwaliteit van de betrokken waterlopen en 

grachten? 

• Welke effecten kunnen deze ingrepen hebben op het grondwatersysteem 

(kwelintensiteiten, grondwaterstanden, …) ? 

Bij de evaluatie van de effecten met betrekking tot het oppervlaktewater zijn vooral de volgende 

criteria van belang : 

• waterkwaliteitsverbeterend/verslechterend effect, ecologische basiskwaliteit van de 

waterlopen; 

• wijziging van de afvoercapaciteit; 

• wijziging van de ontwatering; 
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• wijziging van de structuurkenmerken van waterlopen; 

• habitatverbetering/verslechtering; 

• erosiewerend/bevorderend effect; 

• wijziging van waterhuishouding. 

In het luik grondwater zijn vooral volgende criteria van belang : 

• wijziging kwel/infiltratie  

• wijziging regionaal en lokaal grondwaterpeil  

Bovenstaande gebeurt a.d.h.v. bestaande gegevens ter beschikking gesteld door de initiatiefnemer en 

desktop informatie. Er worden geen waterkwantiteitsmodelleringen voorzien. 

Effecten worden berekend o.b.v. eenvoudige formules zoals opgenomen in de uitvoeringsbesluiten 

van de watertoets of worden kwalitatief besproken. O.b.v. een indicatie van de bijkomende verharde 

oppervlakte o.b.v. het ruilverkavelingsplan wordt in het MER een toetsing gedaan aan de principes van 

buffering en berging van hemelwater. De toetsing geeft aan of de nodige ruimte voorhanden is en 

bestaat niet uit een gedetailleerde uitwerking en/of dimensionering van bergings- en 

bufferingsbenodigdheden. 

Alle informatie noodzakelijk om de watertoets uit te voeren zal in het MER gesynthetiseerd worden 

zodat de watertoets in de fase van de vergunningverlening de nodige invulling kan krijgen volgens het 

Decreet Integraal Waterbeleid  
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Tabel 7-8: Beoordelingscriteria en significantiekader voor de milieudiscipline water 

Effecten  Criterium Methodiek Significantie 

Grondwater    

Wijziging kwantiteit en 

huishouding 

 

Impact permanente 

bemaling/grondwaterwinning op 

grondwater 

 

Invloed op kwelgebieden  

Oppervlakte verstoring kwelgebied binnen 

studiegebied 

 

 

Wijziging in infiltratie: 

Verwachte significante daling / stijging van 

grondwaterstand 

 

Kwalitatieve (kwetsbaarheids)benadering, Mogelijke 

invloed op reeds aanwezige grondwaterwinningen; 

Empirische formules 

 

GIS-analyse gebaseerd op geologie, BWK-indicatoren (IN) 

aangevuld met terreininventarisatie binnen het 

onderzoeksgebied en dit in de zones die belangrijk zijn voor 

natuur. 

 

 

Vergelijking met bestaande verharde oppervlakten en 

zones met mogelijkheid tot infiltratie. 

 

Aanwezige grondwaterwinningen en kwelzones worden als 

kwetsbaar beschouwd. 

Invloed op zo een zone is altijd significant. 

De significantie wordt dan verder gespecifiëerd a.h.v. de 

omvang van het effect en dit ondermeer i.f.v. het al dan niet 

overschrijden van de plangebiedssgrens. 

 

 

 

Kwalitatieve beschrijving o.b.v. wijziging verharde 

oppervlakte en ruimte voor voorzieningen m.b.t. 

hemelwateropvang. 

Het effect is significant als de infiltratie zodanig wijzigt dat de 

bodemvochttoestand beïnvloed wordt, waardoor effecten op 

bodemstructuur en flora ontstaan. 

Wijziging waterkwaliteit Verspreiden van verontreiniging t.g.v. 

bemaling 

Verspreiden van verontreiniging t.g.v. 

overstroming 

Op basis van het voorkomen van mogelijks verontreinigde 

bodems, van uitgevoerde bodemonderzoeken, van 

oppervlaktewaterkwaliteit. 

Kwalitatieve kwetsbaarheidsbenadering 

Effecten zijn significant als de mogelijkheid er is dat 

verontreiniging ontstaat, verplaatst wordt of wordt 

gesaneerd. 

Oppervlaktewater    

Wijziging 

oppervlaktewater-

kwaliteit 

Wijziging structuurkwaliteit 

 

 

 

 

Wijziging waterkwaliteit 

Op basis van lokalisatie van huidige en toekomstige 

waterloopzones met waardevolle structuurkwaliteit : 

bestaande structuurkwaliteit grachten en waterlopen o.b.v. 

desktop informatie en beschikbare studies.      

Risico-inschatting van potentiële lozingen van 

landbouwbouwbedrijven (beschrijvend), aanwezigheid 

bodemverontreiniging t.h.v. overstroombare gebieden en 

vergelijking met de huidige waterkwaliteit 

Effecten zijn significant als waardevolle structuur van de 

waterlopen kan wijzigen.  

 

 

Kwalitatieve bespreking, effecten zijn significant als de 

waterkwaliteit van de waterlopen verwacht wordt te 

wijzigen. 
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Effecten  Criterium Methodiek Significantie 

Wijziging 

oppervlaktewater-

kwantiteit en -

huishouding 

Wijziging aanvoer waterloop ten gevolge van 

run-off, aanpassing waterlopen en inrichting 

overstromingsgebieden 

 

Op basis van gewijzigde situatie run-off ten gevolge van 

gewijzigde infiltratiemogelijkheden (verharde 

oppervlakten, infiltatiezones en infiltratiekenmerken 

bodem) en overstromingsgebieden; kwalitatieve 

beschrijving 

O.b.v. kwetsbaarheidsbenadering: overstromingsgevoelige 

zones 

Effecten zijn significant wanneer t.g.v. de wijziging van de 

waterkwantiteit overstromingsgevoeligheid wijzigt dus in 

relatie met de capaciteit van de waterlopen en de bestaande 

risicowaterlopen voor overstromen 
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7.2.4 Referentiesituatie 

7.2.4.1 Grondwater 

Hydrogeologie 

Voor een beschrijving van de geologie van het studiegebied wordt verwezen naar de discipline bodem 

(§7.1.4.2).Volgende eenheden (met HCOV codering) komen voor in het studiegebied: 

• Quartaire deklagen: Quartaire Aquifersystemen (0150); 

• Formatie van Gentbrugge: Ledo-panisiliaan Brusseliaan Aquifer systeem (0600); 

• Formatie van Tielt: Ieperiaan Aquifer (0800); 

• Formatie van Kortrijk (Lid van Aalbeke en Lid van Moen): Ieperiaan Aquitard (0920); 

• Formatie van Hannut: Paleoceen Aquifersysteem (1010). 

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. De kwel- en bronzones 

worden voorgesteld op kaart 5a. 

Grondwaterstand 

De grondwaterstand kan enerzijds worden afgeleid uit de bodemkaart (kaart 4b). 

De gronden beïnvloed door een permanente grondwatertafel, die gedurende een groot deel van het 

jaar op geringe diepte onder het maaiveld staat, vertonen wegens de reducerende invloed van het 

grondwater vanaf een zeker diepte die met de laagste stand van het grondwater overeenkomt, een 

grijze of blauwgrijze reductiehorizont. De reductiehorizont wijst dus op een permanente verzadiging 

met water. 

De bodemhorizonten die tijdelijk door het water beïnvloed worden, vertonen gley-verschijnselen 

gekenmerkt door grijze en grijsbruine vlekken en door talrijke bruinachtige roestvlekken. Hun 

bovengrens geeft de gemiddelde hoogste grondwaterstand (winter en voorjaar) weer.  

Op de bodemkaart wordt a.h.v. de drainageklassen per grondsoort weergegeven op welke diepte er 

gleyverschijnselen voorkomen. Deze diepte geeft onrechtstreeks aan tot op welke hoogte het 

grondwater kan voorkomen: 

• klasse a: zeer droge gronden (>125 cm-mv) 

• klasse b: droge gronden (90-125 cm –mv.) 

• klasse c: matig droge gronden (60 – 90 cm –mv.) 

• klasse d: matig natte gronden (40 – 60 cm –mv.) 

• klasse e: natte gronden (20 – 40 cm –mv.) 

• klasse f: zeer natte gronden (< 20 cm –mv) 

• klasse g: uiterst natte gronden 

• klasse h: natte gronden met relatief hoge ligging 
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Er dient vermeld te worden dat de historische bodemkaart over het algemeen een worst-case situatie 

weergeeft en dat het grondwater zich over het algemeen dieper bevindt dan aangegeven door de 

drainageklasse. 

 

In de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn een aantal meetpunten opgenomen die gelegen zijn 

binnen het plangebied. De stijghoogtegrafieken van deze meetpunten zijn opgenomen in bijlage 4a. 

De ligging van de meetpunten is aangeduid op Kaart 5a. De gemeten grondwaterstanden voor de 

betreffende tijdreeksen zijn gelegen tussen: 

• meetpunt 421/74/1: ca. 4,5 m –mv. en 1,2 m –mv. 

• meetpunt 422/75/3: ca. 1,0 m –mv. en 0,2 m –mv. 

• meetpunt 422/32/1: ca. 5,5 m –mv. en 3,8 m –mv. 

• meetpunt 422/32/1a: ca. 5,8 m –mv. en 3,0 m –mv. 

• meetpunt 421/75/9: ca. 2,4 m –mv. en 0,2 m –mv. 

• meetpunt 421/75/10: ca. 3,5 m –mv. en 1,1 m –mv. 

• meetpunt 421/75/12: ca. 1,0 m –mv. en 0,1 m –mv. 

• meetpunt 421/75/13: ca. 3,5 m –mv. en 0,4 m –mv. 

• meetpunt 421/75/15: ca. 4,0 m –mv. en 0,4 m –mv. 

• meetpunt 701/75/10: ca. 4,2 m –mv. en 0,8 m –mv. 

• meetpunt 400/75/4: ca. 3,5 m –mv. en 0,4 m –mv. 

• meetpunt 400/75/8: ca. 2,9 m –mv. en 0,2 m –mv. 

 

Kwelgebieden zijn plaatsen waar grondwater voortdurend aan de oppervlakte komt. Gezien 

kwelgebieden gevormd worden door diverse oorzaken, is het moeilijk om deze gebieden af te 

bakenen. Niet alleen de lithologische samenstelling en de doorlatendheid van de ondergrond hebben 

hun invloed, maar in vlakke gebieden ook de wisselwerking tussen grond- en oppervlaktewater. 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. De kwel- en bronzones 

worden voorgesteld op kaart 5a. 

Terreinonderzoek m.b.t. kwelafhankelijke vegetatie verschaft indicatieve informatie over opkwellend 

grondwater. 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 (zie ook discipline fauna en flora). 

 

De watertoetskaarten uit 2006 geven informatie over de infiltratiegevoeligheid. Deze kaart toont dat 

bijna heel plangebied gelegen is in niet-infiltratiegevoelige bodems. De infiltratiegevoelige bodems 

zijn weergegeven in grijze kleur in onderstaande figuur. 
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Figuur 7-17: Aanduiding infiltratiegevoelige bodems 

Onderstaande figuur geeft aan dat het plangebied bijna volledig gelegen is in een zone die matig 

gevoelig is voor grondwaterstroming. Enkel de valleizones worden aangeduid als zeer gevoelig. 

 

Figuur 7-18: aanduiding grondwaterstromingsgevoelige gebieden. 
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Grondwatervergunningen 

In het plangebied zijn 31 vergunde grondwaterwinningen gelegen (kaart 5a). 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). 

Deze winningen zijn allemaal aangevraagd voor landbouwkundige activiteiten, nl.: 

• Schapen, geiten en overig hoefdieren: 2 winningen 

• Groententeelt, bloementeelt, boomkwekerij: 1 winning 

• Gemengd landbouwbedrijf: 10 winningen 

• Rundveehouderij: 9 winningen 

• Veeteelt: 5 winningen 

• Landbouw, jacht en aanverwante diensten: 2 winningen  

Uit de rapporten ‘Grondwater in Vlaanderen’ (Het Sokkelsysteem en Het Centraal Vlaams Systeem) 

blijkt de grondwaterpeilen in de freatische lagen op korte termijn stabiel en op lange termijn stabiel 

tot stijgend zijn. 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.  

Er zijn geen waterwingebieden of beschermingszones afgebakend in het studiegebied. 

Grondwaterkwaliteit 

Het risico van verontreiniging van grondwater hangt af van talrijke factoren, die samen de 

kwetsbaarheid van de ondergrond bepalen. De aard en de dikte van de deklagen, de dikte en de 

eigenschappen van de watervoerende lagen en de dikte van de onverzadigde zone (diepte van de 

grondwatertafel) bepalen de kwetsbaarheid van het grondwater. De kwetsbaarheid van (de kwaliteit 

van) het grondwater is voor Vlaanderen weergegeven in kwetsbaarheidskaarten (AROL; 

kwetsbaarheid van het grondwater in Vlaams-Brabant, 1986), met een schaal van vijf eenheden (van 

uiterst tot weinig kwetsbaar). In het grootste deel van het plangebied wordt het grondwater als weinig 

kwetsbaar voor verontreiniging beschouwd (codes Db en Cc). Db: de watervoerende laag bestaat uit 

leemhoudend of kleihoudend zand, met een lemige deklaag. Cc: de watervoerende laag bestaat uit 

zand, met een kleiige deklaag. In het zuiden van het plangebied wordt het grondwater aangeduid als 

matig kwetsbaar (Ac) met zandsteen als watervoerende laag en een kleiige deklaag (Kaart 5a). 

Voor de verschillende meetpunten uit de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn tevens 

analyseresultaten beschikbaar. Deze zijn opgenomen in bijlage 4b. Uit de resultaten blijkt dat de 

laatste jaren enkele overschrijdingen van de normen voor ammonium (421/75/9, 422/32/1(a) en 

421/75/13), nitriet (400/75/4, 400/75/8, 421/74/1, 421/75/9, 422/32/1(a), 421/75/10 en 421/75/13), 

nitraat (400/75/4, 421/74/1, 421/75/9, 422/32/1(a), 421/75/13, 421/75/15 en 701/75/10) en fosfaat 

(421/75/9 en 422/32/1(a)) in het grondwater zijn vastgesteld. 

Zoals reeds aangegeven in § 7.1.4.5 zijn er ook verschillende percelen in het studiegebied gelegen 

waarop reeds een bodemonderzoek werd uitgevoerd. Mogelijk werd tijdens deze bodemonderzoeken 

ook een grondwaterverontreiniging aangetroffen. 
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7.2.4.2 Oppervlaktewater 

Hydrografie  

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. Kenmerkend voor het 

centrale Pajottenland is het golvend, heuvelachtig landschap met smalle, vrij sterk ingesneden 

beekdalen. Het waterlopenstelsel is dan ook sterk vertakt in de bovenlopen. De Kesterheuvel, centraal 

in het plangebied vormt de waterscheidingskam tussen beide bekkens. Kaart 5b geeft de ligging weer 

van het Dender- en Zennebekken, met aanduiding van de relevante deelbekkens binnen het 

studiegebied. 

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. 

Tabel 7-9: waterlopen in het plangebied 

Waterloop Categorie Beheerder 

Bellebeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Bergenbroek Niet geklasseerd Gemeente Gooik 

Bontebeek Niet geklasseerd Onbekend 

Bontemeersebeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Bosbeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Caloomeersenbeek Niet geklasseerd Gemeente Gooik 

Ekelendries Niet geklasseerd Onbekend 

Gracht Woestijnstraat Niet geklasseerd Gemeente Gooik 

Hoevebeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Hoezenbroek Niet geklasseerd Gemeente Gooik 

Hoezenbroekbeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Kattebroek Niet geklasseerd Gemeente Gooik 

Kaubeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Keitsenbergbeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 
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Waterloop Categorie Beheerder 

Langerheidebeek Niet geklasseerd onbekend 

Letterbeek Niet geklasseerd Gemeente Gooik 

Lombergbos Niet geklasseerd Onbekend 

Molenbeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Molenbeek Oude bedding Niet geklasseerd Gemeente Gooik 

Moncebeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Paddenbroekbeek Niet geklasseerd Onbekend 

Papenmeersbeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Plaatsbeek Niet geklasseerd Onbekend 

Prindaalbeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Putbeek Niet geklasseerd Onbekend 

Rasbeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Steenhoutmeersbeek 2 Provincie Oost-Vlaanderen 

Streelandbeek Niet geklasseerd Onbekend 

Vossebeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Warandenbroekbeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Waterblokbeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Zuunbeek 2 Provincie Vlaams-Brabant 

Zwartschaap Niet geklasseerd Gemeente Gooik 

 

Waterkwantiteit 

Uit de thematische studie hydrografie en bijhorende inventarisaties, uitgevoerd door Ecorem in 

opdracht van de VLM, blijkt dat de waterlopen over het algemeen hun waterafvoerende functie goed 

vervullen. Op sommige plaatsen werden bij de winterinventarisatie i.k.v. deze studie (2012) echter wel 

waterbergingsknelpunten vastgesteld, met name in enkele lagergelegen weilanden in valleigebieden 

(langsheen Zuunbeek stroomafwaarts Hof ter Molleken, langsheen Hoevebeek stroomafwaarts 

Heerbaan, t.h.v. Putbeek). Deze komen bij hevige neerslag gedeeltelijk blank te staan, al dan niet in 

samenhang met voeding door naburige kwel. 

Het onderhoud van de waterlopen in de moeilijk toegankelijke beboste zones is vaak minder goed, 

waardoor de goede afwatering wordt belemmerd, wat resulteert in opstuwing. Aangezien deze zones 

beperkt zijn tot de stukken van de waterloop in natuurgebied, is de impact ervan van minder belang. 

Een belangrijker knelpunt is het onderhoud van de duikers en ingebuisde delen van de waterlopen. 

Op verschillende plaatsen blijken de duikers eerder klein of zelfs ondergedimensioneerd. 

Verschillende duikers zijn in slechte staat. Soms is er ook aanzienlijke sedimentatie in deze gedeelten 

van de waterloop, wat de doorstroming van water bemoeilijkt.  

De NOG-kaarten tonen de ruimte die waterlopen permanent of periodiek zouden innemen in 

afwezigheid van de (vaak kanaliserende) waterinfrastructuur. De van nature overstroombare 

gebieden werden afgebakend op basis van het onderzoek van de bodemkarakteristieken. Binnen deze 

van nature overstroombare gebieden wordt een onderscheid gemaakt volgens de oorzaak van het 

overstromingsrisico. Volgende zones worden onderscheiden: 

o overstromingen vanuit de waterlopen; 
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o overstromingen door modderstromen (neerslag); 

o overstromingen door waterlopen of neerslag. 

De ROG-kaarten bevat de zones die in een recent verleden (periode 1988-2000) effectief zijn 

overstroomd. Deze gebieden werden gedigitaliseerd aan de hand van analoog kaartmateriaal 

afkomstig van diverse bronnen, die regelmatig worden geüpdated. Men zou verwachten dat de ROG 

binnen de NOG liggen. Dit is echter niet steeds het geval, omdat ten gevolge van eeuwenlang menselijk 

ingrijpen het oorspronkelijk natuurlijk watersysteem drastisch is gewijzigd. 

De kaarten met de van nature overstroombare gebieden (NOG) en recent overstroomde gebieden 

(ROG) geven een indicatie van de te vrijwaren ruimte nodig voor een goed functionerend 

watersysteem. Om overstromingen te beperken zou het idealiter de doelstelling moeten zijn in deze 

overstromingsgebieden weer maximaal ruimte te geven aan het watersysteem. 

 

Voor wat betreft het plangebied kan uit de overstromingskaarten het volgende worden afgeleid: 

o Het gebied ten oosten van de Woestijnstraat, waar twee belangrijke valleien uit de bronzone 

van de Prindaalbeek samenkomen, wordt aangeduid als ROG-zone; 

o Andere recent overstroomde gebieden bevinden zich bijna uitsluitend in het stroomgebied 

van de Molenbeek. Het betreft volgende zones: 

o De zone rond de molens van Terhagen, waar de Papenmeersbeek in de Molenbeek 

uitmondt;  

o Het confluentiegebied van Hoevebeek, Moncebeek, Streelandbeek, in de vallei van 

de Molenbeek; 

o De vallei van de Molenbeek tussen de Letterbeek en de Hoezenbroekbeek; 

o De vallei van de Hoezenbroekbeek, ter hoogte van de Hoezenbroekstraat. 

o Er zijn geen specifieke problemen af te leiden voor wat betreft overstromingen in bewoonde 

zones in het noordelijk deel van het plangebied. 

o In het zuiden van de gemeente Gooik wordt melding gemaakt van enkele kleine 

probleemzones, namelijk: 

o In het bovenstrooms gebied van de Hoevebeek, langs de Heerbaan, nabij het 

kruispunt met de Kapelstraat (eveneens vastgesteld bij inventarisatie i.k.v. 

thematische studie); 

o Bij de kruising van de Papenmeersbeek met de Heerbaan, ter hoogte van de 

kasteelvijver; 

o Ten zuiden van de dorpskern van Oetingen, bij de kruising van de 

Warandebroekbeek met de Frankrijkstraat; 

o Op de Waterblokbeek, ter hoogte van het kruispunt van de Kasteelstraat en de 

Viergatenstraat, stroomopwaarts, ter hoogte van de Peverstraat, en verder 

stroomafwaarts, ter hoogte van de Hollandstraat;  

o De Bruggeplasbeek (Zuunbeek), ter hoogte met de kruising van de Edingsesteenweg, 

en verder stroomafwaarts, ter hoogte van de kruising van de Patattestraat; 

o Op de Zuunbeek, in de zone ten noorden van Hof Ter Molleken (eveneens 

vastgesteld bij inventarisatie i.k.v. thematische studie). 

o Uit de vergelijking van de waterlopen met de NOG-kaart blijkt het effect van menselijke 

ingrepen op het watersysteem. De huidige loop van, bijvoorbeeld, de Molenbeek ligt vaak op 

de rand van de valleigronden die van nature vanuit de waterloop overstroombaar zijn. Op 

verschillende plaatsen werden waterlopen omgeleid, ontdubbeld of rechtgetrokken. 
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Figuur 7-19: Overstromingszones 

Bron: Thematische studie hydrografie (Ecorem, 2012) 
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Ook uit de watertoetskaart blijkt dat in het volledige studiegebied potentieel overstromingsgevoelige 

gebieden zijn afgebakend. Op een aantal locaties bevinden zich ook effectief overstromingsgevoelige 

gebieden, nl.: 

• binnen het plangebied:  

� langsheen de Molenbeek en verschillende van haar zijlopen 

(Paepenmeersbeek, Moncebeek, Hoezenbroekbeek) 

� langsheen de Zuunbeek 

• stroomafwaarts van het plangebied: 

� langsheen de Bellebeek 

� langsheen de Waterblokbeek 

� langsheen de Zuunbeek 

� langsheen de Bosbeek. 

 

Uit bovenstaande bespreking blijkt dus dat er zich binnen het plangebied verscheidene 

overstromingsgevoelige zones bevinden. Eén van de voornaamste bevindt zich in de vallei  van de 

Letterbeek, ter hoogte van de Lindestraat, Letterbeekstraat en Kindekensstraat (NOG). De Molenbeek 

treedt hier regelmatig buiten haar oevers. Tijdens recente overstromingen (november 2010) liep de 

integrale vallei onder water, en was er wateroverlast op de openbare weg, alsook bij twee lager 

gelegen woningen (Letterbeekstraat 40 & 42). 

Waterkwaliteit 

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. 

Het merendeel van het rioolstelsel in Gooik betreft nog gemengde riolering. Op heel wat plaatsen zijn 

(baan)grachten rechtstreeks aangesloten op de straatriolering en zijn er nog grote parasitaire debieten 

van oppervlaktewater. Er zijn dus nog heel wat inspanningen nodig op gemeentelijk niveau wat betreft 

de scheiding van de afvoersystemen van hemelwater en een verbeterde connectiviteit met bestaande 

grachten en beken 

In het studiegebied zijn verschillende oppervlaktewaterkwaliteitsmeetpunten van de VMM aanwezig 

(kaart 5b). De resultaten van de laatste metingen van de Belgische biotische index (BBI) en de Prati-

index (PIO) worden weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 7-10: Meest recente resultaten metingen VMM voor de meetpunten in het studiegebied 

Meetpunt BBI PIO 

Jaar Resultaat Jaar Resultaat 

526550 2005 6 2014 1,9 

528290 2007 5 2013 3,42 

528700 2005 8 / / 

365340 2011 5 2015 2,71 
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Uit de resultaten blijkt dat de bemonsterde waterlopen volgens de Prati-index hoofdzakelijk 

aangeduid worden als matig verontreinigd, sommige hebben zelfs een aanvaardbare kwaliteit. Ook op 

basis van de BBI worden de waterlopen hoofdzakelijk aangeduid als waterlopen met een matige 

kwaliteit. Het ontbreken van het voorkomen van vissen (zie discipline fauna en flora) wijst echter op 

een te slechte waterkwaliteit.  

Structuurkwaliteit  

Voor de bespreking van de structuurkwaliteit wordt gebruik gemaakt van de inventarisatie van de 

oeverkwaliteit die gebeurde i.k.v. de thematishe studie hydrografie (Ecorem, 2012). Een samenvatting 

wordt weergegeven op Kaart 5c. 

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 

en sommige zelfs ingebuisd. 

Over het algemeen is de oevererosie in de waterlopen beperkt. Oevers zijn meestal grotendeels 

begroeid met gras, waardoor afkalving wordt tegengegaan. Probleemzones, voornamelijk rond de 

woonkernen, werden in het verleden reeds voorzien van oeververstevigingen in uiteenlopende 

materialen, waaronder houten schuttingen, metalen platen en betonnen structuren. Het is echter 

duidelijk dat de oeververstevigingen in de probleemzones, behalve voor wat betreft de betonnen 

platen, hun effect grotendeels missen, omdat ze al in hoge mate door voortschrijdende 

erosieprocessen werden aangetast. Herstel van deze oeververstevigingen dringt zich dus op. 

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. In verscheidene weilanden ontbreekt vaak 

over de gehele lengte enige vorm van afrastering langs de waterloop, en kunnen de dieren vaak 

volledig in het water staan. Hierbij worden de oevers  vertrappeld en treedt er intensievere erosie op. 

Enerzijds werken deze zones als sedimentbronnen, en dragen ze in zeer beperkte mate bij tot de totale 

sedimentlading van de waterlopen. Anderzijds kunnen deze zones ook beschouwd worden als een 

verrijking van de natuurlijke structuur van de waterloop, aangezien ze zorgen voor bijkomende 

habitattypes (via tijdelijke poelen en minder steile oevers). 

Op verscheidene plaatsen werden natuurlijke waterlooptrajecten in het verleden vaak over tientallen 

meters ingebuisd. Vaak is het functioneel nut van deze inbuizingen vandaag de dag onduidelijk. Het 

terug bovengronds brengen van deze segmenten biedt niet alleen heel wat ecologisch voordeel, maar 

zorgt tevens voor een vertraagde afvoer en kleinere piekdebieten bij hevige regenval, alsook een voor 

een verbeterde lokale infiltratie en aanvulling van de grondwatertafel. 

In de bebouwde zones werd vaak vastgesteld dat de oevers van waterlopen voor sommige bewoners 

de ideale plaats vormen voor het storten van keuken en tuinafval. Dikwijls komt het afval al snel 

rechtstreeks in het water, of zorgt het voor nutriëntaanrijking, zowel op de oever (bv. bevordering 

netelgroei) als in het water. Bovendien stimuleert het vaak ook oeverinstabiliteit en afkalving.  

Tenslotte kan worden opgemerkt dat het aangewezen is om bij het ruimen van de waterlopen 

oeverophoging door slibdeponie te vermijden. Op die manier wordt het contact tussen waterloop en 

vallei behouden, en wordt nutriëntenaanrijking of zelfs verontreiniging van de bodem op de oever 

vermeden. 

Op meerdere locaties is er een beduidend hoogteverschil tussen de bodem van de duiker en de 

bedding van de waterloop, wat resulteert in watervalletjes. Deze watervalletjes kunnen beschouwd 

worden als vismigratieknelpunten 

 

538950 2000 2 / / 

538940 / / 2015 0,9 

365300 2011 5 2015 2,59 
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7.2.5 Effectvoorspelling en –beoordeling 

7.2.5.1 Grondwater 

Grondwaterkwantiteit 

Een tijdelijke bemaling tijdens de aanlegfase zou permanente effecten kunnen hebben voor andere 

disciplines. Indien veen aanwezig is in de bodem, kan deze ontwaterd worden, met permanente 

inklinking tot gevolg. Bemaling t.h.v. kwelzones kan het opkwellend grondwater onttrekken, met 

permanent biotoopverlies tot gevolg. Er wordt niet verwacht dat bemaling tijdens de werken nodig zal 

zijn, maar het kan momenteel ook nog niet uitgesloten worden. We geven hier dan ook enkel de 

kwetsbare locaties mee, waar permanent negatieve effecten t.g.v. een tijdelijke bemaling zouden 

kunnen voorkomen: 

• indicaties voor de aanwezigheid van veen (zie kaart 4b): 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  . 

• aanwezigheid van kwelgevoelige vegetatie: kwelzones kunnen verwacht worden waar het 

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

Formatie van Kortrijk dagzoomt. Op basis van de BWK komen verspreid over het plangebied, 

maar geconcentreerd langs de waterlopen vegetatietypes voor die kunnen wijzen op het 

voorkomen van kwelzones. 

Landbouwers kunnen mogelijk na de ruilverkaveling op eigen initiatief nieuwe grondwaterwinningen 

aanleggen. Nieuwe 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. Wat betreft de aanwezigheid van 

veen en kwelgevoelige vegetatie wordt naar bovenvermelde lijst verwezen. De reeds aanwezige 

grondwaterwinningen worden weergegeven op kaart 5a. Uit de rapporten ‘Grondwater in Vlaanderen’ 

(Het Sokkelsysteem en Het Centraal Vlaams Systeem) blijkt de grondwaterpeilen in de freatische lagen 

op korte termijn stabiel en op lange termijn stabiel tot stijgend zijn. 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 is 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. Bijkomende winningen kunnen een 

dalende trend 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. 

Het vergroten van kavels en het verbeteren van de kavelvormen kan een verhoogde afstroming van 

het oppervlaktewater tot gevolg hebben, waardoor de infiltratie van het regenwater vermindert. Door 

het vergroten van de kavels wordt echter ook het aantal afwateringsgrachten beperkt. Hierdoor kan 

het regenwater dan weer trager afgevoerd worden, voor zover er geen drainagesysteem is dat het 

regenwater naar de resterende grachten afvoert. Een éénzijdige uitspraak over dit effect is op dit 

moment dan ook niet mogelijk. Hiervoor wordt verwezen naar de milderende maatregelen. Binnen 

het plan worden echter verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen voorzien teneinde de afstroming 

van oppervlaktewater te verminderen. Maatregelen zoals erosiebermen en erosiestroken zorgen 

ervoor dat het afstromende water (gedeeltelijk) wordt opgehouden en kan infiltreren. Zoals blijkt uit 
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de discipline bodem voorziet de ruilverkaveling verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen. Dit 

wordt uiteraard ook voor grondwater positief beoordeeld. 

De aanleg van (verharde) wegen kan eveneens leiden tot een vermindering van de infiltratiecapaciteit. 

Er worden zowel bijkomende verharde wegen voorzien (nieuwe verharde wegen, en verharding van 

bestaande wegen) als verhardingen verwijderd (op te breken loswegen en asfalt-/betonwegen). Er 

wordt ca. 11,5 km verharde wandel- of fiets- of landbouwwegen voorzien in het plangebied 

(gestabilliseerde steenslag porfier of beton) en ca. 6,5 km fiets- of landbouwwegen in 

tweesporenbeton. Het betreft ofwel nieuwe wegen of wegen die zullen worden verbeterd t.b.v. het 

optimaliseren van de ontsluiting. 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. 

Tevens wordt ca. 4 km bestaande verharding opgebroken, wat beperkt positief wordt 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. Sommige 

bufferbekkens of waterbufferingsgebieden worden voorzien ter hoogte van (mogelijke) kwel- of 

bronzones. Bij het in werking treden van deze watergebieden, kan de plaatselijke kwel tijdelijk 

onderdrukt worden. Het betreft voornamelijk de gecontroleerde bufferbekkens en zones voor 

waterbufferings- en infiltratiegebieden met ecologische nevenfunctie t.h.v. de Paepenmeersbeek, de 

Hoezebroekbeek, de Waterblokbeek en de Zuunbeek. T.h.v. de Paepenmeersbeek en de Zuunbeek 

bevinden de in te richten zones zich t.h.v. van recent overstroomd gebied, waardoor er ook reeds in 

de huidige situatie tijdelijke onderdrukking van kwel voorkomt. Hier wordt dat ook geen significant tot 

hoogstens een beperkt negatief effect verwacht. Ook t.h.v. de Waterblokbeek is dit deels het geval. 

Verder zijn er t.h.v. de kwelzones aan de Waterblokbeek en de Hoezebroekbeek zones voor 

waterbufferings- en infiltratiegebieden met ecologische nevenfunctie waar ingezet wordt op 

natuurlijke overstroming en infiltratie. Ook dit effect wordt dan ook hoogstens als beperkt negatief 

beoordeeld. Verder zijn een aantal van de gekende kwel- en bronzones ook opgenomen binnen de 

maatregel “te versterken natuurwaarden” waarbij er eerder positieve dan negatieve effecten 

verwacht kunnen worden ter hoogte van deze zones. Daar waar geen specifieke maatregelen voorzien 

worden ter hoogte van (mogelijke) kwel- of bronzones worden dan ook geen significante effecten 

verwacht op deze zones. 

Ten slotte kan ook het wijzigen van de vegetatie een invloed hebben op de grondwaterkwantiteit 

t.g.v. een gewijzigde afvoer. Het plan voorziet het aanleggen van een groot aantal bijkomende KLE’s 

(houtkanten, solitaire bomen, bomenrijen,…), alsook een groot aantal grazige stroken. Deze 

maatregelen bevorderen eveneens de infiltratie naar het grondwater en worden daardoor als matig 

positief beoordeeld. Op het ruilverkavelingsplan worden een aantal percelen aangeduid als ‘in 

landbouwcultuur te brengen’. Dit gaat enerzijds om kleinere beboste percelen midden een agrarisch 

gebied en anderzijds om een aantal voetbalvelden. De bosjes zullen evenwel elders binnen de 

ruilverkaveling gecompenseerd worden, waardoor op deze locaties het omgekeerde effect plaatsvindt 

(binnen de RVK worden namelijk een aantal percelen aangeduid als “versterken natuurwaarden: bos 

of boszoom”). Algemeen kan worden gesteld dat de ruwheid van het vegetatiedek, dewelke groter is 

bij bossen infiltratie bevordert. Vegetatie bevordert evenwel voornamelijk infiltratie bij hevige regen 

en verhindert deze bij zachte regen. Evenwel kan gesteld worden bossen een grotere verdamping 

vertonen door interceptie dan landbouwgewassen en graslanden.10 Gezien de locaties en soorten van 

de boscompensatie nog niet gekend zijn, kan het effect van het verwijderen en compenseren van de 

bosjes op infiltratie nog niet exact ingeschat worden. Op een tweetal locaties zullen bestaande 

voetbalterreinen omgevormd worden tot landbouwpercelen. Inzake mogelijke effecten op infiltratie 

kan gesteld worden dat op een akkerperceel algemeen meer afstroming zal plaatsvinden dan op een 

                                                                 
10 Meiresonne L. & Turkelboom F. (2012). Biodiversiteit als basis voor ecosysteemdiensten in regio Vlaanderen. 

Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2012 (1). Infofiche: Regulatie van hydrologische 

processen. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 
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grasperceel (voetbalveld). Hierbij wordt opgemerkt dat het voetbalperceel t.h.v. de Ninoofsesteenweg 

zich in eerder vlak gebied bevindt waardoor het effect niet significant tot hoogstens beperkt negatief 

wordt beoordeeld indien dit ingericht zou worden als akker. 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 vewacht. 

Grondwaterkwaliteit 

Bij het uitvoeren van bemalingen i.k.v. de werken zouden bestaande grondwaterverontreinigingen 

kunnen verspreiden en als zodanig een permanent effect hebben op de grondwaterkwaliteit. Het 

wordt niet verwacht dat bemaling noodzakelijk zal zijn, maar dit kan momenteel nog niet uitgesloten 

worden. Er wordt i.k.v. dit plan-MER dan ook verwezen naar de mogelijke locaties met 

grondwaterverontreinigingen, met name de locaties waar reeds een bodemonderzoek werd 

uitgevoerd en de locaties met risicogronden opgegeven door de gemeente (zie kaart 4b). 

Tijdens de exploitatiefase kan ook de grondwaterkwaliteit wijzigen t.g.v. een veranderd bodemgebruik 

en dit t.g.v. een wijziging in het bemestingsregime. Het toekomstig bodemgebruik is momenteel 

echter niet gekend. Er kan dus nog geen éénduidige uitspraak gedaan worden over verbetering of 

verslechtering van de grondwaterkwaliteit m.b.t. de uitspoeling van nutriënten. Zoals reeds eerder 

gemeld wordt het bemestingsgedrag van de individuele landbouwer beïnvloed door factoren die geen 

deel uitmaken van de ingrepen van de ruilverkaveling, maar zijn de landbouwers wel verplicht de van 

toepassing zijnde regelgeving te volgen, welke gericht is op het vermijden van verontreiniging van het 

grondwater. Door diverse maatregelen voorzien in het ruilverkavelingsplan zal er ook een bepaalde 

oppervlakte grond uit landbouwgebruik gaan, waardoor er ook minder grond bemest zal worden. 

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

(eutrofiëring). Dit wordt in principe negatief beoordeeld. De gecontroleerde waterbuffers aan de 

Molenbeek (stroomopwaarts Letterbeekstraat en aan de Gotestraat) en aan de Zuunbeek (t.h.v. Hof 

ter Molleken) en een deel van de gecontroleerde waterbuffer aan de Hoezebroekbeek bevinden zich 

evenwel t.h.v. recent overstroomd gebied en overstromen dus reeds in de huidige situatie. Hier wordt 

dan ook eerder een beperkt negatief effect verwacht.  

7.2.5.2 Oppervlaktewater 

Oppervlaktewaterkwantiteit 

Door het vergroten van de kavels en het verbeteren van de kavelvormen kan het regenwater versneld 

afgevoerd worden naar de waterlopen, met hogere piekdebieten tot gevolg. Door het vergroten van 

de kavels zal echter ook het aantal afwateringsgrachten beperkt worden, waardoor het regenwater 

trager kan afgevoerd worden, voor zover er geen drainagesysteem is dat het regenwater naar de 

resterende grachten afvoert. De exacte lengte van de grachten zal pas gekend zijn na uittekening van 

de herverkaveling), maar zal in ieder geval verminderen t.o.v. de huidige situatie. Een éénzijdige 

uitspraak over het effect van de herverkaveling is op dit moment dan ook niet mogelijk. Er wordt 

evenwel opgemerkt dat langs de Molenbeek (en een aantal van haar zijbeken) en de Zuunbeek reeds 

effectief overstromingsgevoelige gebieden aanwezig zijn. Verspreid over het plangebied en ook in 

aansluiting met het plangebied (vb. op grondgebied van Lennik) zijn ook potentieel 

overstromingsgevoelige gebieden aanwezig. Versnelde afvoer naar deze waterlopen of zones is niet 

gewenst. Er wordt dan ook verwezen naar de milderende maatregelen.  

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

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

verbeteren van de wateroverlastproblematiek. Exacte dimensioneringen zijn hier nog niet gekend, 

zodat het effect nog niet kwantitatief kan begroot worden. De gecontroleerde waterbuffers aan de 

Molenbeek (stroomopwaarts Letterbeekstraat en aan de Gotestraat) en aan de Zuunbeek (t.h.v. Hof 

ter Molleken) en een deel van de gecontroleerde waterbuffer aan de Hoezebroekbeek bevinden zich 
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t.h.v. recent overstroomd gebied. Het bodemgebruik wordt hier dus aangepast aan de aanwezige 

overstromingen en door het toelaten van meer overstromingen op deze locaties kunnen gebieden 

afwaarts gevrijwaard worden. De gecontroleerde waterbuffergebieden aan de Paepemeersbeek  en 

de Waterblokbeek bevinden zich opwaarts de recent overstroomde gebieden. Het bodemgebruik 

t.h.v. het buffergebied wordt aangepast teneinde deze overstromingen afwaarts in de toekomst te 

verhinderen. In ieder geval zal het effect positief zijn voor wat de discipline water betreft, maar de 

aanleg van deze ‘waterbuffergebieden’ alleen zal de wateroverlastproblematiek wellicht niet volledig 

oplossen. 

De herverkaveling zou eveneens een impact kunnen hebben op aanwezige poelen. De aanwezige 

poelen blijven echter allen behouden. 19 poelen/vijvers zullen bijkomend worden ingericht. Dit heeft 

an sich geen impact op de opppervlaktewaterkwantiteit. Het plan voorziet eveneens in de aanleg van 

een 5-tal erosiepoelen. Deze zullen als gevolg hebben dat het afstromende water tijdelijk wordt 

opgehouden en vertraagd zal afstromen naar de waterlopen. Ook de grasstroken en KLE’s met een 

erosiewerend effect zullen ervoor zorgen dat het afstromend water vertraagd wordt afgevoerd. 

Hierdoor kunnen piekdebieten in waterlopen in zekere mate worden beperkt, wat positief wordt 

beoordeeld. Voor meer informatie inzake de voorziene erosiebestrijdingsmaatregelen wordt 

verwezen naar §7.1.5.5. 

Het bijkomend verharden van wegen zal leiden tot een versnelde afvoer van het regenwater naar de 

waterlopen. Deze versnelde afvoer langsheen de verharde wegen zal echter deels teniet worden 

gedaan doordat het regenwater nog naast de weg kan infiltreren. Het gaat om ca. 11,5 km verharde 

weg (nieuwe wegen of te verbeteren wegen) en ca. 6,5 km tweesporenbeton. Een belangrijke 

negatieve impact wordt hiervan dan ook niet verwacht. Tevens wordt ca. 4 km bestaande verharding 

opgebroken, wat beperkt positief wordt beoordeeld. 

Verder zullen ook de werken aan waterlopen een impact hebben op de afvoer van hemelwater. Zo 

zorgen hermeandering, het verwijderen van inbuizingen en het aanleggen van natuurtechnische 

oevers voor een vertraagde afvoer. 

Ten slotte kan ook het wijzigen van de vegetatie een invloed hebben op de 

oppervlaktewaterkwantiteit t.g.v. een gewijzigde afvoer. Zo zullen een beperkt aantal bossnippers 

gerooid worden en omgezet worden naar akker waardoor hier lokaal versnelde afstroming kan 

optreden. Deze bosjes zullen evenwel elders binnen de ruilverkaveling gecompenseerd worden (op 

meerdere plaatsen worden percelen aangeduid als “te versterken natuurwaarden: bos of boszoom”), 

waardoor op deze locaties het omgekeerde effect plaatsvindt. Op een tweetal locaties zullen 

bestaande voetbalterreinen omgevormd worden tot landbouwpercelen. Inzake mogelijke effecten op 

de waterkwantiteit kan gesteld worden dat op een akkerperceel algemeen meer afstroming zal 

plaatsvinden dan op een grasperceel (voetbalveld). Hierbij wordt opgemerkt dat het voetbalperceel 

t.h.v. de Ninoofsesteenweg zich in eerder vlak gebied bevindt waardoor het effect niet significant tot 

hoogstens beperkt negatief wordt beoordeeld indien dit ingericht zou worden als akker. 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 vewacht. 

Oppervlaktewaterkwaliteit  

Nutriënten en pesticiden worden in hoofdzaak door 2 processen naar het oppervlaktewater 

afgevoerd, nl. door oppervlakkige afspoeling en door uitspoeling naar het ondiepe grondwater. 

Vergroten van kavels en aanpassen van de kavelvormen zou kunnen leiden tot meer afspoeling van 

nutriënten en pesticiden naar de waterlopen wat negatief beoordeeld wordt. Gezien de 

herverkaveling op dit moment nog niet gekend is, kan er op dit moment echter geen uitspraak gedaan 

worden over de significantie van dit potentiële effect. Voor de waterlopen in het studiegebied is 

bijkomende afspoeling van nutriënten en pesticiden zeker niet wenselijk. Dit is vooral van belang voor 

de percelen die afwateren naar de Prindaalbeek (in het noorden van het plangebied) gezien deze 

waterloop door belangrijke natuurgebieden (VEN, HRL) stroomt zowel op- als afwaarts het plangebied. 

Ook de Molenbeek stroomt buiten het plangebied af naar ditzelfde SBZ-H. 
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Bufferstroken kunnen de nutriënten en pesticiden gedeeltelijk opvangen zodat ze niet in het 

oppervlaktewater terechtkomen. Gezien de ligging in erosiegevoelig gebied, wordt de aanleg van in 

het totaal ca. 88 km bufferstroken / grazige stroken op de oppervlaktewaterkwaliteit matig positief 

beoordeeld. Ook de hermeandering, het verwijderen van inbuizingen van waterlopen en het 

aanleggen van natuurtechnische oevers verhoogt het zelfreinigend vermogen van de waterloop, 

waardoor een positief effect op de waterkwaliteit kan verwacht worden. 

De aanleg van recreatieve paden langs waterlopen kan leiden tot zwerfvuil in de waterlopen, welk een 

negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit. Het effect zal eerder beperkt negatief zijn. Anderzijds 

vormen deze paden eveneens een barrière tussen akker en waterloop, die verhindert dat afspoelende 

verontreinigingen terechtkomen in het oppervlaktewater. 

Structuurkwaliteit 

Ten gevolge van de ruilverkaveling zullen verschillende waterlopen aangepast worden (oa. 

hermeandering, verwijderen van inbuizing en het aanleggen van natuurtechnische oevers), wat zijn 

gevolgen heeft voor de structuurkwaliteit. De voorziene maatregelen zullen echter allen positieve 

effecten hebben op de structuurkwaliteit van de waterlopen. Dit geldt m.n. voor de Bellebeek, 

Prindaalbeek, Molenbeek, Hoezenbroekbeek, Bontebeek, Bosbeek, zijloop van de Waterblokbeek, 

Zuunbeek en de Putbeek. 

Bij de herverkaveling kan het aanleggen en dempen van plaatselijke grachten een negatief effect 

hebben op de structuurkwaliteit. Het is momenteel nog niet gekend welke grachten zullen gedempt 

worden en/of waar nieuwe grachten zullen worden gegraven die eventueel aansluiten op bestaande 

waterlopen of grachten, waardoor de effecten op de structuurkwaliteit hiervan op planniveau nog niet 

exact kunnen beoordeeld worden. Algemeen geldt evenwel dat de natuurlijke structuur van de 

belangrijkste waterlopen in het plangebied vrij goed is, al zijn er ook een aantal knelpunten op te 

merken. Er wordt hoogstens een beperkt tot matig negatieve impact verwacht. 

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

kwaliteit van deze waterlopen. De oevervegetatie zal met haar wortels meer stabiliteit bieden aan de 

oever en de natuurlijke veranderingen in de bedding van de waterloop kunnen binnen de grasstrook 

worden getolereerd. Algemeen kan ook een positief effect verwacht worden op de structuurkwaliteit 

van de waterlopen daar waar maatregelen voorzien worden om de natuurwaarden te versterken, m.n. 

ter hoogte van de Steenhoutmeersbeek, de Kauwbeek, de Waterblokbeek, de Bontebeek, de 

Zuunbeek, de Hoezenbroekbeek, de Moncebeek, de Hoevebeek, de Papenmeersbeek, de Molenbeek, 

de Lombergbos, de Prindaalbeek, de Langerheydebeek en de Bellebeek. Precieze maatregelen zijn 

evenwel nog niet gekend. Het aanleggen van een pad op deze bufferstroken kan er dan weer toe leiden 

dat de oevers aangetast worden door recreanten. Dit is oa. het geval langs de Mocebeek, Molenbeek 

en Papenmeersbeek. Dit negatief effect is echter beperkt. 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. 

 

7.2.6 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. 
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7.2.7 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. 

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. 

7.2.8 Leemten in de kennis 

Er zijn een aantal elementen die ervoor zorgen dat sommige effecten in deze fase onvolledig of niet 

konden begroot en/of beoordeeld worden.  

In het bijzonder geldt dat van verschillende maatregelen (zoals b.v. kavelwerken, ontsluiting, 

natuurontwikkeling, ontbossing/boscompensatie) de precieze uitvoering en/of locatie nog niet 

gekend is. Ook de noodzaak tot eventuele tijdelijke bemalingen is momenteel nog niet gekend. 

Verschillende maatregelen zullen genomen worden die een oplossing moeten bieden voor de 

wateroverlast in het gebied. De maatregelen m.b.t. wateroverlast zijn momenteel nog niet (allemaal) 

begroot. 

De effecten van de werken zullen een impact hebben op waterkwaliteit in het plangebied. Over de 

aard en de snelheid van de wijziging van de waterkwaliteit in het gebied, kan pas een uitspraak gedaan 
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worden na uitvoering van de werken en regelmatige monstername. Los van de ruilverkaveling zijn ook 

nog heel wat riolerings-/ontkoppelingsprojecten gepland die een bijdrage zullen leveren aan de 

verbetering van de waterkwaliteit. 

7.2.9 Conclusie  

Wat betreft grondwaterkwantiteit wordt de aandacht gevestigd op de aanwezigheid van veen en 

kwelgevoelige vegetatie dewelke mogelijk een negatieve impact kunnen ondervinden van eventuele 

tijdelijke bemalingen i.k.v. de ruilverkavelingswerken en eventuele nieuwe grondwaterwinningen of 

bijkomende drainage van landbouwpercelen na uitvoering van de ruilverkaveling. Ook kunnen 

eventuele nieuwe grondwaterwinningen een impact hebben op reeds bestaande 

grondwaterwinningen. Bijkomende grondwaterwinningen kunnen bijdragen aan de (in sommige 

gevallen reeds bestaande) dalende trend van het waterpeil. Bijkomende winningen in Landeniaan- en 

Sokkel- en Krijtaquifersystemen zijn dan ook te vermijden. 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 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.  

T.g.v. de verharding van bestaande of nieuwe wegen worden hoogstens beperkt negatieve effecten 

verwacht. Het rooien van de bossnippers en het bijkomend realiseren van bos elders in het plangebied 

kan eveneens een impact hebben op de grondwaterkwantiteit. Deze kon o.b.v. de beschikbare 

gegevens evenwel nog niet éénduidig worden beoordeeld. Van de aanleg van de andere 

groenelementen (laanbeplanting, houtkanten, grasstroken) wordt een positief effect verwacht. 

Ten slotte worden nog positieve effecten verwacht van de hermeandering van waterlopen, het 

verwijderen van inbuizing en het aanleg van natuurtechnische oevers. 

Inzake grondwaterkwaliteit wordt de aandacht gevestigd op de mogelijke aanwezigheid van 

grondwaterverontreinigingen t.h.v. de percelen waarop reeds een bodemonderzoek gebeurde en de 

risicogronden zoals opgegeven door de gemeente. 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. Impact op de 

grondwaterkwaliteit in de gecontroleerde bufferbekkens en waterbufferings- en infiltratiegebieden 

t.g.v. overstroming met verontreinigd oppervlaktewater wordt negatief beoordeeld (hoogstens 

beperkt negatief waar er reeds in de huidige situatie overstromingen zijn). Het wordt dan ook 

aanbevolgen om de waterkwaliteit opwaarts de gecontroleerde bufferbekkens en waterbufferings- en 

infiltratiegebied te controleren en de rioleringsprojecten (afkoppeling lozingspunten) op te volgen om 

te vermijden dat overstromingen met verontreinigd oppervlaktewater plaatsvinden. 

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

oppervlaktewaterkwantiteit t.g.v. 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. Gezien de aanwezigheid van effectief 

en potentieel overstromingsgevoelige gebieden langs verschillende waterlopen dient versnelde afvoer 

naar deze waterlopen vermeden te worden. Van bijkomende verharding van wegen wordt geen 

belangrijke negatieve impact verwacht. Algemeen geldt 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. 
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De aanleg van gecontroleerde bufferbekkens en waterbufferings- en infiltratiegebieden zullen een 

positief effect hebben op de (potentiële) wateroverlastproblematiek, hoewel de problematiek wellicht 

niet volledig wordt opgelost. Ook de aanleg van kleine landschapselementen en grasstroken wordt 

positief beoordeeld voor wat betreft oppervlaktewaterkwantiteit.  

Er worden geen significante effecten op poelen verwacht, gezien de bestaande poelen worden 

behouden. Door de aanleg van nieuwe poelen zullen een aantal nieuwe oppervlaktewaterlichamen 

ontstaan, maar dit heeft an sich geen invloed op de oppervlaktewaterkwantiteit. De werken aan 

waterlopen zullen voor een vertraagde afvoer zorgen. Teneinde te vermijden dat de bufferstroken na 

verloop van tijd worden omgeploegd, kunnen akkerpalen worden geplaatst of kunnen ze worden 

opgenomen in een beheerplan of een overeenkomst met de landbouwer via een agro-beheergroep of 

kan een pad worden voorzien.  

Vergroten van kavels en aanpassen van de kavelvormen zou eveneens kunnen leiden tot meer 

afspoeling van nutriënten naar de waterlopen wat negatief beoordeeld wordt inzake 

oppervlaktewaterkwaliteit, 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 is alleszins niet wenselijk, voornamelijk 

in de vallei van de Prindaalbeek en de Molenbeek, gezien deze afstromen naar VEN- en 

habitatrichtlijngebied. De aanleg van bufferstroken en het hermeanderen van waterlopen, 

verwijderen van inbuizingen en anleg van natuurtechnische oevers hebben een positief effect op de 

waterkwaliteit. 

T.g.v. de herverkaveling en het eventueel aanpassen van grachten worden hoogstens beperkt tot 

matig negatieve effecten verwacht op de structuurkwaliteit van waterlopen in het plangebied. 

Algemeen worden echter voornamelijk positieve effecten verwacht door de aanleg van grasstroken 

langs waterlopen en de voorziene maatregelen “hermeandering”, “verwijderen van inbuizing” en het 

aanleggen van natuurtechnische oevers”. 

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. Door het doortrekken van de voorziene 

erosiemaatregel in alternatief 2 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. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat het plan en ook de alternatieven haalbaar zijn vanuit de discipline 

water. 
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7.3 Fauna en Flora 

7.3.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline fauna en flora valt samen met het algemeen studiegebied: het 

plangebied zelf en een zone van ca. 200 m daarrond. Een verruiming van het studiegebied is mogelijk 

in functie van mogelijke ecologische relaties of barrières van het plangebied met andere gebieden 

(meerdere kilometers), rustverstoring (enkele honderden meter), wijzigingen in 

oppervlaktewaterkwaliteit en –kwantiteit (zie §7.2). 

7.3.2 Juridische en beleidsmatige context 

De algemene principes zoals de zorgplicht (natuurbehoudsdecreet art.14), het voorkomingsprincipe 

en het ecologisch compensatiebeginsel zijn van belang, evenals de principes m.b.t. de bescherming 

van habitats en kleine landschapselementen (o.a. bescherming van historisch permanent grasland en 

van moerassen). Indien bos wordt gerooid is het Bosdecreet van toepassing. 

Verder moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van speciale beschermingszones 

(habitat- of vogelrichtlijngebieden), VEN-gebieden en/of natuur- of bosreservaten. 

7.3.3 Methodologie 

7.3.3.1 Methodiek gedetailleerde beschrijving van de bestaande situatie 

Voor de beschrijving van de huidige situatie zal beroep gedaan worden op de inventarisatiegegevens 

en het kaartmateriaal verzameld in het kader van de eerste fase van de planvorming (in 2009-2012) 

onder meer t.b.v. het opstellen van de ecotopenbalans. Verder wordt gebruik gemaakt van de BWK 

versie 2014. 

Een beperkte terreinverkenning zal toelaten om eventuele wijzigingen in het biotisch milieu sinds de 

eerste fase na te gaan. Dit betekent dat de bestaande ecologische inventarisatie wordt getoetst en 

niet opnieuw wordt uitgevoerd.  

De landschapsecologische evaluatie gebeurt door de integratie van vier criteria. De criteria die binnen 

deze studie gehanteerd worden, zijn – zoals bij de BWK, versie 2.2 – zeldzaamheid, natuurlijkheid, 

(bio)diversiteit, en biologische potenties. Door deze criteria op een correcte en logische wijze naast 

mekaar te plaatsen, kan men tot vijf (zes) verschillende waarderingsklassen komen (biologisch minder 

waardevol, minder waardevol met (zeer) waardevolle elementen, waardevol, waardevol met zeer 

waardevolle elementen, en zeer waardevol. 

De bestaande toestand op het vlak van aanwezige (avi)fauna, biotopen, versnipperingen, het 

voorkomen van barrières, rustverstoring, gevoelige zones (o.b.v. kwetsbaarheidskaarten) voor 

vernatting, verdroging, vermesting en/of eutrofiëring wordt beoordeeld. Door Natuurpunt werd reeds 

een uitgebreid fauna-onderzoek uitgevoerd, hoofdzakelijk met betrekking tot avifauna, maar ook 

andere diersoorten werden meegenomen. Ook werd er specifiek onderzoek gevoerd met betrekking 

tot het voorkomen van vissen. 

7.3.3.2 Effectvoorspelling en –beoordeling 

Na onderzoek en beschrijving van de huidige natuurwaarden (BWK en typologie ecologisch 

waardevolle waterlopen), worden gebieden afgebakend met mogelijke kwetsbaarheden naar de te 

verwachten effectgroepen. Bij de afweging van de effecten worden dan de vijf onderstaande criteria 

gebruikt: 

1) Biologische basiskwaliteit: hiermee wordt het effect op de aanwezige natuurwaarden 

beoordeeld (zowel verbetering als verslechtering) bij het doorvoeren van de werken. Criteria 

zijn zeldzaamheid, vervangbaarheid en kwetsbaarheid. Dit betreft effecten van o.a. verhoging 

van dynamiek, verstoring, verdroging, vernatting op volledige ecotopen (met inbegrip van 
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aanwezige fauna-elementen). Hierbij wordt rekening gehouden met de vegetatie die typisch 

is voor het gebied, en speciale aandacht gaat uit naar de (relatief) zeldzame vegetatietypes.  

2) Biologische representativiteit: beoordeeld wordt hoe het plangebied en haar natuurlijke 

patronen zich verhouden tot de natuurlijke opbouw van gelijkaardige landschappen in het 

gebied. Bij representativiteit horen ook begrippen als zeldzaamheid, kwetsbaarheid en 

vervangbaarheid van plant en biotoop. 

3) Biologische potenties: hiermee wordt geëvalueerd in welke mate de werken de potenties van 

het plangebied benutten en in welke mate de te ondernemen acties inspelen op de 

aanwezige potenties. 

4) Biologische infrastructuur: beoordeeld wordt welke ingrepen opbouwend of afbrekend 

werken op de onmisbare lijnen en punten in het landschap die mee de ecologische structuur 

van het landschap bepalen. Ook de mate waarin de migratiemogelijkheden van de aanwezige 

soorten bevorderd dan wel gehinderd worden, wordt beoordeeld.  

5) Biologische ruimtebeslag: geëvalueerd wordt in welke mate de geplande ingrepen bijdragen 

tot de omvang van het natuurlijk milieu. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de 

oppervlakten en lengte-eenheden van een bepaalde vegetatie die al dan niet rechtstreeks 

kan verdwijnen of (her)ontwikkelen. 

Vertrekkende van de ingrepen die bij het plan komen kijken en de milieueffecten inzake bodem en 

water, worden de belangrijkste impacten op de ecologisch waardevolle gebieden beschreven en 

geëvalueerd. 

Uit de beschrijving van de referentiesituatie blijkt dat o.a. de steenuil speciale aandacht verdient. Om 

de mogelijke effecten op deze soort te beschrijven zal specifieke aandacht besteed worden aan de 

mogelijke effecten van het plan op het (potentieel) leefgebied van deze soort. 
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Tabel 7-11: Beoordelingscriteria en significantiekader voor de milieudiscipline fauna en flora  

Effecten  Criterium Methodiek Significantiekader 

Rechtstreekse effecten 

Biotoopverlies/-winst 

 

 

 

Versnippering/ontsnip-

pering en barrière-

effecten 

 

Oppervlakte waardevol gebied (voor fauna 

en/of flora) dat zal verdwijnen of gecreëerd 

worden 

 

 

Lokalisatie zones die gevoelig zijn voor 

versnippering en barrière-effecten. 

 

GIS-analyse, terreinbezoek 

oppervlakte waardevolle biotooptypes die rechtstreeks 

dreigen aangetast te worden tengevolge van of gecreëerd 

worden door de ontwikkeling van het plangebied.  

 

Bespreking o.b.v kwetsbaarheidsbenadering en expert 

judgement mer-deskundige. 

 

Effecten kunnen significant zijn wanneer biotopen verloren 

gaan of gecreëerd worden. 

 

 

 

Effecten kunnen significant zijn wanneer de versnippering/ 

ontsnippering de verspreiding van soorten beïnvloedt. 

Verstoringsaspecten 

Rustverstoring 

 

 

Vernatting/ verdroging 

 

 

Vermesting en 

eutrofiëring 

 

Kwetsbare soorten / Oppervlakte kwetsbaar 

gebied dat beïnvloed kan worden door 

rustverstoring 

Lokalisatie zones gevoelig voor 

vernatting/verdroging die beïnvloed wordt 

 

Lokalisatie zones gevoelig voor vermesting 

en aanrijking ten gevolge van 

bodemverstoring 

 

Globale inschatting (eerder een kwalitatieve 

kwetsbaarheidsbenadering) 

 

Bespreking o.b.v. indicaties op kwetsbaarheidskaarten, 

veranderde infiltratie en expert-judgement 

 

 

Inschatting o.b.v. huidige natuurwaarden 

 

Kwalitatieve bespreking, effecten kunnen significant zijn 

wanneer de rustverstoring ervoor zorgt dat de populatie 

achteruitgaat. 

Effecten kunnen significant zijn wanneer 

vernatting/verdroging leidt tot aantasting of verbetering van 

de vegetatie en/of de populatie van bepaalde diersoorten 

beïnvloedt.  

 

Effecten kunnen significant zijn wanneer eutrofiëring 

kwetsbare flora of fauna beïnvloedt. 

Impact op de aanwezige 

(avi)fauna 

Impact inkrimping/ uitbreiding migratie-, 

foerageer- en broedgebieden 

Kwalitatieve bespreking tijdens de exploitatiefase Effecten kunnen significant zijn indien het plan een zodanige 

invloed heeft op de inkrimping/uitbreiding van de migratie- 

foerageer- en/of broedgebieden dat dit een effect heeft op 

de voorkomensaantallen van een soort 

Noot: De significantie zal in het MER verder worden gespecificeerd a.d.h.v. de omvang van het effect. Afhankelijk van de biologische waarde, de biologische potenties, de oppervlakte van deze 

waarden/potenties, en de aard van de natuurwaarden waarin de geaffecteerde waarden/potenties zich situeren zal worden beoordeeld of het effect al dan niet significant is te noemen.  
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In het milieueffectenrapport wordt tevens de beoordeling opgenomen over het al dan niet voldoen 

aan de zorgplicht, het voorkomingsprincipe en het ecologisch compensatiebeginsel, zoals opgelegd 

door het decreet van 21 oktober 1997 betreffende natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd 

op 9 juli 2002. Dit zal gebeuren o.b.v. de ecotopenbalans aangeleverd door de VLM.   

In principe gebeurt de beoordeling van de discipline Flora en Fauna ten opzichte van de 

referentiesituatie; dit is de natuursituatie zoals die is vastgelegd gedurende de detailinventarisatie 

tijdens het vooronderzoek (uitgevoerd in 2010-2012). Bij de beoordeling van de effecten op 

planniveau wordt ook een korte afweging gemaakt van de effecten van het plan in vergelijking met de 

autonome ontwikkeling en de relevante ontwikkelingsscenario’s; ook dit gebeurt ten opzichte van 

genoemde referentiesituatie. 

Daar ten gevolge de ruilverkaveling een beïnvloeding op Natura 2000-gebieden en VEN-gebied nu niet 

uit te sluiten is, zal een passende beoordeling opgemaakt worden en zal het MER de elementen dienen 

aan te reiken die het de overheid mogelijk maakt om een (verscherpte) Natuurtoets uit te voeren. 

 

7.3.4 Referentiesituatie 

Onderstaande beschrijving van de voorkomende fauna en flora is gebaseerd op het veldwerk en de 

studie “Ruilverkaveling Gooik, ecologische studie” van de VLM. 

7.3.4.1 Flora  

Tijdens het vooronderzoek voor de ruilverkaveling van Gooik werden door de VLM terreinbezoeken 

uitgevoerd, oa. met betrekking tot de voorkomende natuurtypes. Hierna volgt een bespreking per 

gebruikstype of natuurtype. De besproken ecotopen of vegetatietypes en hun BWK-code staan in ’t 

vet. 

• Graslanden (h) 

Zie Figuur 7-20: voorkomende graslanden, ruigte en moerassen (bron:VLM) 

Na de akkers is grasland het meest voorkomende gebruik in de RVK Gooik met zo’n 1.350 ha. Er is heel 

wat variatie in kwaliteit tussen de aanwezige graslanden, vooral afhankelijk van de intensiteit van het 

gebruik. De graslanden zijn van oudsher vaak in de valleien gelegen omdat deze (vroeger) meestal te 

vochtig waren om akkerbouw toe te laten. Tegenwoordig is echter al heel wat grasland in de droogste 

valleien omgezet in akkers en vinden we ook graslanden terug op de drogere plateaus. Desondanks 

blijven de meeste graslanden in Gooik toch vooral gebonden aan de veel voorkomende valleitjes of 

andere plekken waar water voorhanden is. 

Binnen de natuurlijke graslanden komt er heel wat variatie voor. Zo ontstaan er verschillende 

vegetatietypes afhankelijk van de grondwaterstand en door jaarlijks een- of tweemaal te maaien of 

door begrazing en combinaties van beide. Bij intensiever beheer verdwijnen de karakteristieke 

soorten. 

Op de droogste voedselarme zandleemgrond komen enkele restanten voor van schrale droge 

graslanden (ha) met liggend hertshooi, mannetjesereprijs, biggenkruid, gewoon struisgras, 1000-blad 

… 

Op de drogere valleigronden ontwikkelen zich bij beweiding gedurende het volledige groeiseizoen een 

vrij laag vegetatietype, de kamgraslanden (hp+). Beweiding doet de soorten die gevoelig zijn voor 

betreding, begrazing en bemesting verdwijnen. Typisch zijn hier madeliefje, witte klaver, kleine klaver, 

rood zwenkgras, reukgras, gestreepte witbol en kamgras, met stugge stengels die in de zomer 

opvallend boven de andere planten uitsteken. 

Bij uitsluitend maaien ontwikkelen zich glanshaverhooilanden (hu) met vooral hoge grassen en 

kruiden waaronder een groot aandeel composieten. Enkele soorten zijn glanshaver, beemdlangbloem, 

grote vossenstaart, gewone berenklauw, margriet, knoopkruid en fluitenkruid. 
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De glanshaver/kamgraslanden (ook als hp+ opgenomen) zijn graslanden of hooiweiden die gemaaid 

worden in de vroege zomer en waarop nabegrazing gebeurt vanaf voldoende teruggroei van het gras. 

Op de overgang naar dottergrasland zijn soorten van vochtigere omstandigheden terug te vinden: 

echte koekoeksbloem en pitrus. Waar langdurig overstromingswater staat gecombineerd met 

begrazing ontwikkelen de zilverschoongraslanden (hp+), met soorten als geknikte vossenstaart, 

fioringras en zilverschoon.  

Waar gedurende het volledige winterhalfjaar het grondwaterpeil zeer dicht bij het maaiveld staat en 

in de zomer slechts beperkt daalt, zijn de omstandigheden gunstig voor de ontwikkeling van het 

dottergrasland (Hc). Voornamelijk op plaatsen waar kwel aanwezig is, blijkt deze vegetatie voor te 

komen. Voorwaarde is wel dat er een jaarlijks beheer van maaien uitgevoerd wordt, eventueel op de 

drogere percelen gecombineerd met begrazing. Naast de naamgevende soort dotterbloem, zijn ook 

soorten als echte koekoeksbloem, tweerijige zegge, moerasvergeet-mij-nietje, moerasrolklaver 

bosbies, veldrus, valse voszegge en pijptorkruid, kenmerkend voor deze graslanden. 

De pitrus-graslanden (hj) wijzen op verstoring (wat te veel bemesting, betreding, onaangepast beheer 

voor de instandhouding van de voorkomende natuurwaarden) van het grasland. 

Vaak komen verschillende graslandtypes door of naast elkaar voor. Als ze niet als apart perceel worden 

onderscheiden zijn ze opgenomen als bv. hp+ + hc. 

De meest voorkomende graslanden in Gooik zijn echter de soortenarme permanente 

cultuurgraslanden (hp) of beemdgras-raaigrasweiden. Het zijn permanente graasweiden of 

wisselweiden die overal in de valleien en op de drogere plateaus voorkomen. Intensiever gebruik 

(bemesting, drainage, intensiever begrazen of maaien, gebruik van herbiciden of door frezen of 

ploegen, gevolgd door herinzaai van één of twee soorten) van de glanshaverhooilanden, 

kamgraslanden en zelfs dottergraslanden leidt tot het verdwijnen van de schralere graslandsoorten. 

Deze moeten plaats ruimen voor de stikstofminnende algemene soorten. Het resultaat zijn de vette, 

glansgroene koeienweiden met Engels raaigras en ruw beemdgras als dominante (stikstofminnende) 

soorten samen met nog wat schralere graslandsoorten. In vergelijking met de glanshavervegetatie is 

het aandeel rozetachtigen en laaggroeiende soorten hoger. De planten moeten nl. over een groot 

regeneratievermogen beschikken om de vraat of het maaien op langere termijn te tolereren. Een 

andere aanpassing is vegetatieve uitbreiding wegens de geringe kans op zaadvorming. Het aandeel 

hoogproductieve grassen neemt toe met de intensiviteit van bemesting en betreding, waarbij 

tegelijkertijd het soortenaantal afneemt. Voornaamste vertegenwoordigers zijn verder 

veldbeemdgras, witte klaver, paardenbloem, kruipende boterbloem en grote weegbree. Grachtjes en 

andere microreliëf (hpr) waarderen de ecologische kwaliteit van het grasland wat op.  

Heel wat graslanden hebben onvoldoende natuurkwaliteit om ze tot hp+ of een ander natuurlijk 

grasland te benoemen maar zijn wel beter dan een doorsnee hp. Om dit waarderingshiaat op te lossen 

werd ook de code hp + … gebruikt (bv. hp + hp+). De biologische waardering ligt tussen deze van een 

hp en hp+ in. Een weiland met nagenoeg enkel Engels raaigras, ruw beemdgras en enkele 

paardenbloemen wordt gecodeerd als hp-. 

De meest intensief gebruikte graslanden, eigenlijk grasakkers waar de zaairijen nog duidelijk te zien 

zijn en die enkele keren per jaar gemaaid worden, zijn hx-graslanden. Heel vaak zijn deze tijdelijk. 

De code hp / hr duidt op het verruigend karakter van het grasland, meestal wegens het niet meer 

gebruiken van het grasland of omdat het maaisel blijft liggen. 

Omdat, zoals eerder gezegd, voor een deel van de percelen geen detailinventarisaties werden 

uitgevoerd is voor veel percelen opgegeven dat het om een grasland gaat (h) en indien het er wat 

beter uit zag een h+. Verschillende graslanden maakten duidelijk deel uit van een tuin (h tuin). 

 

• Ruigten en moerassen (h, m, k) 

Zie Figuur 7-20: voorkomende graslanden, ruigte en moerassen (bron:VLM) 

Nauw aansluitend bij de graslanden zijn de ruigten. Wanneer men graslanden niet meer beweidt of 

hooit, dan ontstaan er (soms zeer soortenrijke) ruigtevegetaties. Er komen vrij weinig ruigten voor in 
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Gooik. Mogelijk is dit typerend voor een landschap waar de meeste percelen (intensief) gebruikt 

worden. Er blijven waar weinig onbeheerde overhoekjes in een landschap waar landbouw alom 

tegenwoordig is en waar hobbylandbouw en grote tuinen de resterende ruimte in gebruik nemen. 

Deze ruigten kunnen zeer waardevol zijn en behouden blijven door een aangepast beheer (cyclisch 

maaibeheer om de 2 tot 5 jaar). Door de opstapeling van dood plantenmateriaal zijn de typerende 

planten hier grote, snelgroeiende ruigtekruiden die pas laat op het jaar bloeien. Afhankelijk van de 

standplaats ontstaan verschillende types.  

Blijft het beheer in drogere graslanden achterwege, dan vestigen zich meer ruigtekruiden en wordt de 

vegetatie minder soortenrijk. De drogere verruigde graslanden (hr) of glanshaverruigten zijn 

gekenmerkt door een massa schermbloemigen zoals engelwortel, berenklauw, fluitenkruid en 

boerenwormkruid, akkerdistel, smeerwortel en een aantal hoge grassen. 

Dottergraslanden en vochtige graslanden waarvan het beheer minder intensief wordt uitgevoerd, 

evolueren tot vochtige moerasspirearuigten (hf). Een maaibeheer van eens om de 2-5 jaar volstaat 

meestal om evolutie naar bos tegen te gaan en de typische vegetatie in stand te houden. Kenmerkend 

voor deze vegetatie zijn hoogopstaande kruiden met een groot aandeel lianen. Soorten als 

moerasspirea, echte valeriaan, gewone engelwortel, gewone wederik en moesdistel typeren dit 

vegetatietype. 

Verder in de nattere valleigronden komen we in de moeraszones. Waar de grondwatertafel 

permanent hoog staat, vaak met kwel, ontwikkelen zich grote zeggevegetaties (mc). Deze wordt 

gedomineerd door grote zeggensoorten zoals scherpe zegge en moeraszegge. Hiernaast komen ook 

soorten van rietlandvegetaties voor zoals riet en gele lis. Een driejaarlijks maaibeheer volstaat om deze 

vegetatie in stand te houden. 

Centraal in de natste valleitjes, waar de grondwatertafel permanent zeer hoog staat, tot zelfs boven 

maaiveld, hebben zich rietlanden (mr) ontwikkeld. Zoals de naamgeving doet vermoeden, wordt dit 

type gedomineerd door riet met daarnaast rietgras, grote lisdodde en watermunt. In stand houden 

van rietland vergt een maaibeheer waarbij het riet (in de winter) eens om de 5 tot 10 jaar boven het 

watervlak wordt gesneden. Zonder maaien gaat het natte rietland verder verlanden en via een 

(drogere) rietruigte overgaan in broekbos. 

Tenslotte zijn er ook nog de meestal (heel) droge ruigten op plekken die voorheen een heel ander 

gebruik kenden: verlaten spoorwegen (ks), akkers en opgehoogde terreinen (ku). 

 

• Bossen, struwelen, kapvlakten en aanplanten (f, l, n, p, q, s, v) 

Zie Figuur 7-21: voorkomende bossen (bron:VLM) 

Voor dit onderdeel zijn verschillende natuurtypes, namelijk natuurlijk bos (q en v), struweel (s) en 

aanplant (l, p en n) samen besproken omdat bomen of bosvegetatie bij alle aspectbepalend zijn. Ook 

de kapvlakten worden besproken omdat deze vaak nog een bosvegetatie hebben, weliswaar 

overwoekerd door ruigtekruiden, en op korte termijn weer evolueren naar een struweel tot een bos. 

Er komt 188 ha bos voor in Gooik. In en aansluitend bij Gooik liggen 3 grotere boscomplexen, nl. 

Neigembos, Steenhoutbos-Hellebos en Lombergveld-Kesterheide (complex in stukken en brokken). 

Alle andere bossen liggen sterk verspreid en versnipperd her en der in Gooik maar zijn meestal wel 

gelegen in een van de talrijke valleitjes. De natuur- en landschappelijke waarde van deze kleine bossen 

mag echter niet onderschat worden. Het gaat in een aantal gevallen om bossen met een schitterende 

voorjaarsflora met bosanemoon, speenkruid, boshyacint, dotterbloem, daslook en slanke 

sleutelbloem als opvallend voorkomende soorten en wilde narcis, paarbladig en verspreidbladig 

goudveil als heel speciale soorten. Bosvoorjaarsbloeiers zijn trouwens ook soms aanwezig in de veel 

voorkomende houtkanten en wijst in de randen van graslanden op de aanwezigheid in het recente 

verleden van bossen of houtkanten. Anderzijds kennen heel wat van deze bosjes, net omdat ze klein 

zijn, een (negatieve) invloed van de omgeving. Dit uit zich bv. in een sterk verruigde randzone in het 

bos waar afstromend water met modder en meststoffen van een naastgelegen akker in terecht 

komen. 
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Bos is de climaxvegetatie op de meeste plaatsen. In een volledig natuurlijk systeem zonder menselijk 

ingrijpen ontwikkelen zich over een periode van tientallen jaren verschillende bostypes. Op de 

plateaus groeien een aantal bostypes die goed gedijen op zure, voedselarme droge tot vochtige 

bodems. Het eiken-berkenbos (qb) groeit op de voedselarmste locaties, alhoewel het voorkomen van 

wilde kamperfoelie, valse salie, lelietje-der-dalen en dalkruid er op wijzen dat het toch al om iets 

voedselrijkere gronden gaat. De aanwezigheid van hulst, bramen en stekelvaren wijzen op de 

overgang naar het al wat voedselrijkere zuur beukenbos (fs) en zuur eikenbos (qs). 

De eiken-haagbeukenbossen (qa) zijn droog in de zomer maar nat in de winter (het grondwater ’s 

winters kan hoog kan staan) en worden gekenmerkt door een uitbundige voorjaarsflora. Binnen het 

plangebied komt dit bostype voor op de valleiflanken en op de hoger gelegen plateaus. Door de 

tragere afbraak van de strooisellaag wordt een humuslaag opgebouwd. Enkele opvallende soorten uit 

de kruidlaag zijn bosanemoon, muskuskruid, eenbes, grote keverorchis, aardbeiganzerik, klimop, 

overblijvend bingelkruid, grootbloemige muur , daslook waar grondwater op geringe diepte aanwezig 

is. Ook komt de variant, het Atlantisch eikenbos met wilde hyacint (qe) en wilde narcis, voor. Waar 

hoogstammige beuk domineert spreken we van het beukenbos met wilde hyacint (fe) De eiken-

haagbeukenbossen hebben veel soorten gemeenschappelijk met de alluviale essenolmenbossen en 

lopen in elkaar over. Een grens is dus vaak niet makkelijk te trekken, net zoals voor de grenzen van 

andere bostypes trouwens. 

Lager in de valleien komen de beekbegeleidende bossen van het elzen-vogelkersenverbond voor in 

voedselrijke omstandigheden op de oeverwallen van beken en aan de voet van de valleihelling. Zij 

kunnen regelmatig overstromen, maar er is geen stagnerend water aanwezig. Ze hebben een snelle 

strooiselafbraak. Afhankelijk van de schommelingen in de grondwaterstand komen verschillende 

bostypes voor die we allemaal onder de alluviale essen-olmenbossen (va) rangschikken, behalve de 

echte bronbossen. 

De iets drogere bossen met grotere grondwaterschommelingen behoren tot het essen-olmenbos 

(weinig bolgewassen) en het abelen-iepenbos (veel bolgewassen). Zij worden gekenmerkt door een 

zeer rijke struiklaag (hazelaar, rode kornoelje, gewone vlier, eenstijlige meidoorn, kardinaalsmuts en 

Gelderse roos) en een weelderige kruidvegetatie van soorten als koninginnenkruid, fluitenkruid, 

speenkruid, grote brandnetel, kleefkruid en hondsdraf. Waar de schommelingen van het grondwater 

kleiner worden en waar periodieke invloed van kwelwater aanwezig is, gaan deze 

bosgemeenschappen over in het vogelkers-essenbos. Deze bossen liggen op de min of meer vlakke 

delen van beekdalen, soms op de oeverwallen, en worden regelmatig tot incidenteel overstroomd. In 

de kruidlaag komt hier een uitgesproken voorjaaraspect voor met soorten als bosanemoon, slanke 

sleutelbloem, muskuskruid, eenbes en speenkruid. In de zomer heeft dit bos echter een ruiger aspect 

met o.a. grote brandnetel, braam en kleefkruid. 

In bron- en reliëfrijke gebieden komen de elzen-essenbossen van bronnen en bronbeken (vc) heel 

plaatselijk voor op de valleihelling, zelfs tussen veel drogere bostypes. Deze hebben een boomlaag 

met es en zwarte els. In de ondergroei staan o.a. hangende zegge, verspreidbladige goudveil, bittere 

veldkers, dotterbloem en reuzenpaardenstaart. 

Centraal in de natte komgronden waar het hele jaar door de watertafel rond het maaiveld schommelt 

en riet- en moerasruigten onbeheerd blijven, ontwikkelt zich eerst vochtig wilgenstruweel op 

voedselrijke bodem (sf). Boswilg, kraakwilg en schietwilg luiden de verbossing in. Zij zorgen voor de 

karakteristieke wilgenbollen in de rietruigte. Als men de evolutie ongestoord haar gang laat gaan, 

vallen deze struiken open door het toenemende gewicht van de takken op een natte bodem. Daar 

ontstaat het geknipte kiembed voor de zwarte els. 

Wanneer de verbossing zich kan voortzetten ontstaat een mesotroof elzenbroekbos met zeggen (Vm) 

en met zijn zwarte els en wilgen in de boomlaag. Deze bossen verkiezen zeer natte standplaatsen die 

zelfs ’s zomers hoogstens oppervlakkig uitdrogen en waar veenvorming kan plaatsvinden. In de 

kruidlaag zijn eerder weinig specifieke bosplanten maar wel een groot aantal grondwatergebonden 

planten aanwezig. Veelal zijn het soorten die ook in moerasruigten en rietlanden aangetroffen worden 

zoals gele lis, grote wederik, moeraszegge, scherpe zegge, moerasspirea, gewone engelwortel, 

moesdistel, dotterbloem, koninginnenkruid … 
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Op plaatsen waar de omstandigheden voor een elzenbroekbos of alluviaal essen-olmenbos te droog 

geworden zijn (vaak door ontwatering) of waar op vochtige (voedselrijke) standplaatsen in de vallei 

populierenbossen werden aangeplant komt het nitrofiel alluviaal elzenbos (vn) voor. Er komen in de 

kruidlaag vele nitrofiele soorten (grote brandnetel, kleefkruid, hondsdraf) en liaanachtigen 

(haagwinde, bitterzoet, hop) voor. Er komt geen uitbundige voorjaarsflora voor. Voor oud-bosplanten 

is een ecosysteem noodzakelijk dat reeds geruime tijd stabiel is, wat voor dit bostype niet het geval is. 

Spontane struweelopslag van allerlei aard (sz) is het equivalent van sf maar dan op drogere, meestal 

verstoorde gronden. Kapvlakten (se) staan zowel voor struwelen op kapvlakten als voor recente 

kapvlakten zonder begroeiing of met ruigtekruiden. In een aantal gevallen is het oorspronkelijke 

bostype nog herkenbaar, vooral dan aan de voorjaarsflora, aangeduid met se/… . 

Veel bossen zijn aangeplant en hebben een eerder kunstmatig karakter. Meest voorkomend zijn de 

populierenaanplanten (l). Het valt dadelijk op dat bijna alle bomen van dezelfde soort zijn (meestal 

klonen) en een gelijke leeftijd hebben. Ook het plantverband in rijen met steeds dezelfde afstand oogt 

niet natuurlijk. Indien een reeds spontaan ontwikkelde struiklaag aanwezig is op vochtige bodem (lhb), 

is dit overwegend zwarte els met in de kruidlaag soorten zoals gewone braam, kleefkruid en grote 

brandnetel, begeleid door o.a. dagkoekoeksbloem, kattenstaart, moerasspirea. Lsb duidt op een droge 

bodem met struikgewas. Indien in de ondergroei een bepaald bostype tot uiting komt is dit aangeduid 

met lh/… of ls/… . Soms komen nog soorten voor die wijzen op de vroegere, meer natuurlijke situatie. 

Bij de oudere, onbeheerde bestanden kan de ondergroei al geëvolueerd zijn naar het natuurlijke 

bostype op die locatie. In andere populierenaanplanten is de ondergroei beperkt tot een kruidlaag die 

niet specifiek is voor bossen, met ruigtekruiden zoals brandnetels (lhi). We kunnen hier dan eigenlijk 

ook niet van een bos (-ecosysteem) spreken. De weilanden ingeplant met populier worden aangeduid 

met lh/h. 

Naast populieraanplanten komen ook andere loofhoutaanplanten (n) met o.a. eik, es, els en 

naaldhoutplanten (p) voor. Enkele van deze bosjes behoren duidelijk tot een tuin (n/tuin). 

 

• diverse karteringselementen en boomgaarden (a, k, wat) 

Zie Figuur 7-22: voorkomende boomgaarden en landschapselementen (bron: VLM) 

In de vallei vormen vijvers, grachten, beken en oeverzones een reeks uiteenlopende milieus voor 

diverse planten en dieren, in het water en op de oever. Afhankelijk van de grootte en de 

stroomsnelheid van de waterloop (wat) komen er andere waterplantenvegetaties voor. Op de 

gebruikskaart zijn weinig waterlopen gekarteerd. De bestaande waterlopen uit de Vlaamse 

Hydrografische Atlas zijn wel op de kaarten weergegeven. Gooik ligt letterlijk vol met bronnen, 

bronbeekjes, bovenlopen, zijlopen, grotere beken, grachten e.a. Water speelt er dus een heel 

belangrijke ecologische rol. De bronnen en de kleinste zijlopen staan niet in deze atlas en zijn dus ook 

niet op kaart weergegeven. 

Plassen of vijvers (ae) hebben stilstaand water en kunnen periodiek (deels) droogvallen. Hier vinden 

we een reeks gradiënten waarin uiteenlopende levensvormen kunnen gedijen, gaande van 

ondergedoken waterplanten van open water tot soorten van veengronden en oeverzones (zie ook 

moerassen en broekbossen). 

In Gooik liggen enkele kasteelparken (kpk), enkele bredere houtkanten (kh, de meeste zijn echter 

gekarteerd onder de lijnvormige kleine landschapselementen) en een recent opgehoogd terrein (kz) 

zonder begroeiing. 

Opvallend veel aanwezig in Gooik zijn de hoogstamboomgaarden (kj). Meestal worden deze begraasd. 

Het zijn duidelijk restanten het verleden, vaak blijven nog slechts enkele versleten bomen over. Andere 

hoogstamboomgaarden zijn nog in redelijke tot goede staat. En er is een revival bezig. Op verschillende 

plaatsen zijn nieuwe hoogstamboomgaarden aangeplant. Samen met de restanten van oudere, 

verwaarloosde boomgaarden zijn deze laatste gekarteerd als kj-. Heel wat boomgaarden behoren 

duidelijk tot een tuin (kj tuin). Tenslotte zijn er ook enkele landbouwbedrijven met 

laagstamboomgaarden (kl). 
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• Akker- en tuinbouwgebruik (b, k) 

Zie Figuur 7-23: voorkomende KLE’s (bron: VLM) 

Het grootste deel, zo’n 1.473 ha, van het onderzoeksgebied is in gebruik als akker (op lemige grond) 

of i.f.v. tuinbouw. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de landbouwstudie. De 

akkers liggen op de drogere plateaus maar komen ook vaak tot in de smalle valleitjes, zelfs tot tegen 

de beek. 

• urbaan gebied (u) 

Zie Figuur 7-23: voorkomende KLE’s (bron: VLM) 

Als urbaan gebied (u) zijn diverse elementen opgenomen: het gaat meestal om bebouwing, losstaand 

en in woonkernen, en de direct aanliggende gronden vaak in gebruik als tuin, om industriële 

bebouwing en recreatieve infrastructuur, parkings, tuinen, kerkhoven en wegen. 

• kleine landschapselementen 

KLE’s, zeker lijn- en puntvormige, worden niet goed weergegeven door de BWK. Omdat ze voor Gooik 

heel belangrijk zijn, werden ze tijdens de terreininventarisaties mee in kaart gebracht. Dit gebeurde 

hoofdzakelijk in de periode tussen april 2009 en februari 2010. 

De voorkomende lijnvormige kleine landschapselementen (KLE’s) zijn opgedeeld in: 

� opgaande houtige structuren: hagen, houtkanten, knotbomen, bomenrijen, talud 

met haag/houtkant/boom/knotbomem … 

� lage grazige structuren : grasbermen, gracht, grazige taluds, waterloop ... 

De inventaris van de opgaande houtige KLE’s is redelijk volledig. De lage grazige structuren zijn slechts 

voor een deel gekarteerd. Er is geen ecologische waardering gebeurd van deze structuren, tenzij in 

enkele gevallen.  

De taluds werden deels voor de basisgebruikskaart en daarna ook deels in 2011 (als onderdeel van de 

hydrologische studie – niet op kaart  weergegeven) geïnventariseerd. 

De diverse puntvormige elementen zijn in 4 categorieën ondergebracht: 

� (solitaire) bomen (inclusief hoogstamfruitbomen); 

� Knotbomen; 

� (Opvallende) struiken; 

� Water (poel, vijver, bron - opvallend is het voorkomen van bronnen op diverse 

plekken in het landschap en op diverse hoogtes langs de heuvels en kwelzones in 

de lagere delen van het landschap). 
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Figuur 7-20: voorkomende graslanden, ruigte en moerassen (bron:VLM) 
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Figuur 7-21: voorkomende bossen (bron:VLM) 
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Figuur 7-22: voorkomende boomgaarden en landschapselementen (bron: VLM) 
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Figuur 7-23: voorkomende KLE’s (bron: VLM)  
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7.3.4.2 Fauna  

Voor de bespreking van de voorkomende fauna in het plangebied wordt beroep gedaan op het rapport 

“Ruilverkaveling Gooik, Studie Avifauna” opgemaakt door Natuurpunt Studie in 2012. Hiervoor werd 

een aparte indeling in deelgebieden gehanteerd, zie Figuur 7-24. 

 

Figuur 7-24: indeling in deelgebieden ikv de avifaunastudie 

• Avifauna – broedvogels 

Belangrijkste onderdeel van deze studie is de broedvogelkartering en op basis van de resultaten 

daarvan een analyse, visie- en planvorming voor het studiegebied. 

In een uitgesproken landbouwgebied zonder grotere waterpartijen, moerassen of grotere vijvers, is er 

nauwelijks geschikt broedhabitat voor watervogels. Canadese Gans heeft met twee territoria in Gooik 

nog nauwelijks voet aan grond gekregen. Nijlganzen werden regelmatig gezien (vaak overvliegende 

paartjes) maar geen van deze waarnemingen leidde tot een territorium. Mogelijk werden enkele 

broedpaartjes gemist maar de dichtheden zullen ongetwijfeld erg laag liggen. De waarneming van een 

vrouwtje Bergeend met twee vliegvlugge pulli is opmerkelijk. De vogels bevonden zich op een akker 

aan de oostrand van Neigembos (deelgebied 10). Dit leidde echter niet tot een territorium: paren met 

vliegvlugge pulli kunnen zich immers heel gauw enkele kilometers van de eigenlijke broedplek 

verwijderen. Wilde Eend is de enige eendensoort die zeker in het gebied broedt, vaak langsheen sloten 

met een ruige oevervegetatie of in de buurt van tuin- en kasteelvijvers. Ook Waterhoen en Meerkoet 

zijn in (erg) lage aantallen aanwezig. 

Minstens vijf roofvogelsoorten (Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk en Boomvalk), broeden 

vermoedelijk in het plangebied. Toch komt dit niet goed naar voor uit de inventarisatie, wegens de 

vooropgestelde criteria. Onder andere Havik werd geen enkele keer opgemerkt. Nochtans broedde de 

soort vermoedelijk in het Steenhoutbos (deelgebied vier). De soort komt al enige jaren in het gebied 

voor als broedvogel. Boomvalk broedde minstens in 2010 en 2011 op het eind van de Looveldstraat in 

de populieren rond de voetbalvelden. Of ook Wespendief in 2012 in Gooik heeft gebroed, is niet 

duidelijk. Eind juli werd een exemplaar gezien in de buurt van het Lombergbos (deelgebied 7). Mogelijk 

gaat het om een foeragerende vogel van de broedpaartjes uit Neigembos of Berchembos, ten 

noordwesten van Gooik. In dat boscomplex zitten meestal twee territoria (Wouter Faveyts, in litt.) 

Lombergbos ligt in vogelvlucht ca. 5 km van deze bossen. Uit Nederlands onderzoek met dataloggers 
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is gebleken dat adulten zelfs tot een paar tiental km van hun broedbos foerageren. In 2010 en 2011 

werd een territorium vastgesteld in het Steenhoutbos (deelgebied 4). 

Typische bosvogels welke in het plangebied voorkomen zijn Groene specht, Kleine bonte specht, 

Matkop en Wielewaal. Groene specht werd vrij homogeen binnen het gebied vastgesteld, wat 

illustratief is voor een landschap met een relatief hoge densiteit aan kleine (maar oude) 

(populieren)bossen en bomenrijen (vaak langsheen beekvalleien). 

De studie van Natuurpunt Studie spitste zich vooral toe op akkervogels. 

Holenduif, Houtduif en Turkse Tortel doen het goed. Vooral deze laatste haalt plaatselijk hoge 

dichtheden, voornamelijk in de omgeving van erven en landelijke bewoning. Zomertortel werd geen 

enkele keer waargenomen, terwijl in het plangebied ogenschijnlijk toch geschikt broedhabitat 

voorhanden is.  

Tijdens de ochtendrondes werden enkele Steenuiltjes gespot, zittend in een broedholte van een oude 

knotwilg of muizenspiedend vanaf een weidepaaltje. Dankzij een uitgebreide en gebiedsdekkende 

territoriumkartering die in 2011 werd uitgevoerd door de VLM, kon echter worden aangetoond dat 

deze ambassadeur van kleinschalige landschappen hier nog hoge dichtheden haalt. In de studie van 

de VLM wordt er besloten dat Gooik momenteel een uitgelezen leefgebied voor Steenuil is met een 

lokaal hoge dichtheid aan KLE’s. 

Bosuil werd tijdens het veldwerk niet opgemerkt. Deze soort komt echter wel voor o.a. in het 

kasteelbos Saffelberg (deelgebied 3) en in het Lombergbos (deelgebied 10). Van Ransuil zijn nauwelijks 

data beschikbaar. De waarneming van twee ex. in een geschikt broedhabitat langsheen de Terlostraat 

(deelgebied 10) zou op een broedgeval in de buurt kunnen wijzen. Ransuil broedde in 2009 en 2010 

met zekerheid langs de oude trambedding in de buurt van de Paddenbroekstraat (deelgebied 7). In 

2009 werden er drie jongen geringd (Lieven Decrick, in litt.). Groene Specht doet het opvallend goed. 

Naast Grote Bonte Specht werd ook één territorium van Kleine Bonte Specht vastgesteld. Aangezien 

de klemtoon van de studie lag op akkervogels, werd vooral het landbouwgebied intensief 

geïnventariseerd. Hierdoor werd een aantal typische bosvogels als Bosuil vermoedelijk over het hoofd 

gezien en werden onopvallende soorten die best heel vroeg in het voorjaar worden gekarteerd (Kleine 

Bonte Specht) zeker over het hoofd gezien. 

Huiszwaluw, een koesterbuur van Gooik, werd tijdens de inventarisaties waargenomen in drie 

kerngebieden en vier deelgebieden. 

Grote Gele Kwikstaart werd vijf keer waargenomen: twee keer in het kerngebied Bonte Meers en één 

keer in drie verschillende kerngebieden. Het lijkt er echter naar dat de soort een zeer schaarse 

broedvogel is in het plangebied.  

Samenvattend werden volgende territoria vastgesteld in het projectgebied tijdens de studie van 

Natuurpunt Studie: torenvalk, patrijs, kwartel, kievit, holenduif, Turkse tortel, steenuil, groene specht, 

kleine bonte specht, veldleeuwerik, boerenzwaluw, gele kwikstaart, zwarte roodstaart, rietzanger, 

bosrietzanger, kleine karekiet, spotvogel, braamsluiper, grasmus, fitis, grauwe vliegenvanger, matkop, 

wielewaal, spreeuw, ringmus, goenling, putter, kneu en geelgors. 

Het gros van de te verwachten zangvogelsoorten is in het gebied aanwezig. Toch zijn er enkele 

opvallende afwezigen. Tijdens de ganse periode werd geen enkele Roodborsttapuit vastgesteld. Ook 

de Gekraagde Roodstaart werd niet vastgesteld.  

• Avifauna - doortrekkers 

In de studie van Natuurpunt ging het vooral om broedvogels. Toch kan ook de aanwezigheid van 

wintergasten, doortrekkers, pleisteraars een indicatie geven van de ecologische betekenis van het 

studiegebied. Aalscholver werd slechts een enkele keer opgemerkt. In de ruime omgeving zijn geen 

broedkolonies gekend. Blauwe Reiger werd regelmatig overvliegend gezien. Tijdens de inventarisaties 

van Natuurpunt werden ook nog exemplaren van Rode Wouw, Bruine Kiekendief en Boomvalk 

opgemerkt. 
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Voor steltlopers zit je in een uitgesproken landbouwgebied niet goed. De waarneming van een Bokje 

was dan ook enigszins verrassend. Verder werd ook een overtrekkende Regenwulp opgemerkt en een 

Witgatje die uit een sloot in het kenrgebied van Lingeren vloog. 

Tijdens de meeste terreinbezoeken werden meeuwen gezien. Kleine Mantelmeeuw bleek veruit de 

algemeenste soort, Zilvermeeuw en Stormmeeuw werden minder vaak opgemerkt. Het gros van de 

waarnemingen had betrekking op overvliegende exemplaren in de vroege ochtend: vermoedelijk 

vogels op weg van een meeuwenslaapplaats naar foerageergronden. 

Minstens even verrassend als het ‘Akkerbokje’ was de Visdief die over de Bontestraat naar het 

Hellebos toe (kerngebied Bonte Meers) vloog. Halsbandparkiet werd zeven keer vastgesteld.  

Opvallend was het aantal Beflijsters dat in het plangebied werd opgemerkt. Tot de tweede decade van 

april werden regelmatig Kramsvogels waargenomen, vaak in gemengde groepen met Zanglijsters en 

Spreeuwen. Het is niet uitgesloten dat Kramsvogel in het gebied broedt, al konden hiervoor in de 

onderzoeksperiode geen concrete aanwijzingen worden gevonden. Het aantal Tapuiten was dan weer 

ondermaats. 

Bij de doortrekkers vermelden we verder nog een Boompieper die over deelgebied 7 trok. Graspieper 

werd regelmatig gezien tot in de tweede decade van april. Doorgaans ging het om overtrekkende 

exemplaren. Slechts drie keer werden pleisterende groepjes gezien. De kans dat de soort als 

broedvogel werd gemist, is klein. Een Keep trok luid roepend over de akkers aan de oostkant van 

Zwaantje (kerngebied Nolleken) en eind mei vloog een Kruisbek in oostelijke richting ter hoogte van 

de Viergatenstraat (kerngebied Bonte Meers). Op een fraai gorzenakkertje langsheen de 

Schoonscheenstraat (kerngebied Nolleken) foerageerde een mannetje Rietgors, samen met vijf 

Geelgorzen en een Putter. 

• Zoogdieren 

Het rapport van Natuurpunt verwijst naar de dataset van www.waarnemingen.be waar 62 

waarnemingen zitten van Gooik, verspreid over 22 zoogdiersoorten (incl. vleermuizen). Het gaat om 

Egel, Mol, Gewone bosspitsmuis, Tweekleurige bosspitsmuis, Dwergspitsmuis, Huisspitsmuis, Gewone 

dwergvleermuis, Haas, Konijn, Rode eekhoorn, Rosse woelmuis, Ondergrondse woelmuis, Veldmuis, 

Aardmuis, Woelrat, Dwergmuis, Bosmuis, Huismuis, Hermelijn, Bunzing, Steenmarter, Vos en Ree. 

Geen van deze soorten komt voor op de Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen (Criel, 1994). 

Hieruit blijkt dat recent nauwelijks onderzoek werd verricht naar zoogdieren in Gooik. Bijna alle data 

van muizen zijn afkomstig van een partij geplozen kerkuilbraakballen die werden ingezameld op 21 

juni 2011 in de Woestijnkapel langsheen de Woestijnstraat, net ten oosten van Neigembos. Het gaat 

dus om schedeltjes of kaakjes van dode exemplaren die niet noodzakelijk in het plangebied werden 

gevangen (zeker gezien de inzamellocatie zich in de uiterste noordwesthoek van het plangebied 

bevindt). De link met het plangebied is dus onzeker/onduidelijk, waardoor een verdere bespreking 

weinig relevant is.  

Van volgende soorten kon de ‘aanwezigheid’ in Gooik in de periode 2008 - 2012 enkel worden 

aangetoond aan de hand van braakbalgegevens: Gewone bosspitsmuis, Dwergspitsmuis, 

Huisspitsmuis, Ondergrondse woelmuis, Veldmuis, Huismuis. Van alle andere soorten werden levende 

exemplaren en/of nesten en/of verkeersslachtoffers en/of sporen vastgesteld.  

In dezelfde dataset steekt slechts één waarneming van één vleermuizensoort (nl. Gewone 

dwergvleermuis). Ook naar deze taxonomische groep (met een hoge indicatiewaarden) werd geen 

enkel onderzoek verricht in Gooik. Soorten als Laatvlieger, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, 

Gewone baardvleermuis en Gewone grootoorvleermuis zijn in Vlaanderen vrij algemeen en kunnen 

zeker in Gooik verwacht worden. Maar afgaande op het kleinschalig agrarisch landschap is zelfs een 

zeldzame soort als Ingekorven vleermuis (Bijlage II en Bijlage IV) te verwachten. Vleermuizen zijn bij 

uitstek soorten die een dichte verweven landschap nodig hebben. Sterke connectiviteit tussen 

bosfragmenten door een netwerk aan hagen, houtkanten, bomenrijen, struweel, 

hoogstamboomgaarden en natuurlijke tuinen vormen een noodzakelijke basis van een 

vleermuisvriendelijk landschap. Ook beschikbaarheid van voldoende voedsel, kolonieplaatsen en 

overwinteringsplaatsen zijn belangrijke elementen die moeten worden onderzocht. 
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Ook de dataset van de zoogdierenwerkgroep werd geraadpleegd tijdens de studie van Natuurpunt. In 

deze databank zitten van Gooik 139 waarnemingen, verspreid over 28 soorten (incl. vleermuizen). Het 

gaat om Egel, Mol, Gewone bosspitsmuis, Tweekleurige bosspitsmuis, Dwergspitsmuis, 

Waterspitsmuis, Huisspitsmuis, Veldspitsmuis, Gewone dwergvleermuis, Haas, Konijn, Rode 

eekhoorn, Rosse woelmuis, Ondergrondse woelmuis, Veldmuis, Aardmuis, Woelrat, Dwergmuis, 

Bosmuis, Huismuis, Bruine rat, Zwarte rat, Eikelmuis, Wezel, Hermelijn, Bunzing, Steenmarter, Das, 

Vos en Ree.  

Twee soorten komen voor op de Rode Lijst van de zoogdieren van Vlaanderen, meer bepaald in de 

categorie Bedreigd (Waterspitsmuis en Das) en één in de categorie zeldzaam (Veldspitsmuis). Het 

betreft echter telkens opnieuw muizenschedels gevonden in braakballen. 

Verder kan opgemerkt worden dat Gooik de Eikelmuis als koesterbuur heeft geadopteerd. 

• Amfibieën 

Het rapport van Natuurpunt verwijst naar de dataset van www.waarnemingen.be waarin 14 

waarnemingen zitten van Gooik, verspreid over drie soorten. Het gaat om Gewone pad, Bruine kikker 

en Bastaardkikker. Geen van deze soorten komt voor op de Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen 

(Jooris et al., 2012). Uit de databank blijkt dat recent nauwelijks onderzoek werd verricht naar 

amfibieën in Gooik. Zelfs in Vlaanderen heel algemene en makkelijk herkenbare soorten als 

Alpenwatersalamander ontbreken. 

Ook de dataset van Hyla, de reptielen- en amfibieënwerkgroep van Natuurpunt werd geraadpleegd. 

In deze databank zitten van Gooik 25 waarnemingen, verspreid over zes soorten. Het gaat om 

Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander, Gewone pad, Bruine kikker, Bastaardkikker en 

Europese meerkikker. Geen van deze is opgenomen op de nieuwe Rode Lijst van de amfibieën en 

reptielen in Vlaanderen (Jooris et al., 2012). Het gros van deze waarnemingen is gedateerd. 

• Vissen 

In Gooik komen opvallend veel bronzones en kleine waterloopjes voor, spijtig genoeg vaak met 

zichtbaar minder goede tot slechte waterkwaliteit. In de ruime omgeving komen nog populaties van 

speciale vissoorten zoals rivierdonderpad voor. Mogelijk was ook in Gooik zo’n relictpopulatie te 

vinden. Daarom werd een studie uitbesteed met als doel de ecologische kwaliteit van de beken voor 

vissen te bepalen a.d.h.v. de soorten en de aantallen vissen die er voorkomen. Er werd uiteindelijk 

maar 1 soort gevonden, nl. 3-doornige stekelbaars. 

De driedoornige stekelbaars is een pionierssoort die goed bestand is tegen watervervuiling. De 

aanwezigheid van driedoornige stekelbaars en de afwezigheid van andere vissoorten is een mogelijke 

indicatie van slechte waterkwaliteit binnen het studiegebied.  

• Dagvlinders 

Het rapport van Natuurpunt verwijst naar de dataset van www.waarnemingen.be waarin 302 

waarnemingen zitten Van Gooik, verspreid over 31 soorten. Drie soorten komen voor op de Rode Lijst 

van de dagvlinders in Vlaanderen (Maes et al., 2011), meer bepaald in de categorie Bedreigd (Grote 

weerschijnvlinder) en in de categorie Kwetsbaar (Iepenpage, Zwartsprietdikkopje). 

Uit de lijst van de Provinciaal Prioritaire Soorten van Vlaams-Brabant werden Grote weerschijnvlinder, 

en Sleedoornpage vastgesteld terwijl Bruin blauwtje door de gemeente Gooik werd geadopteerd als 

koesterbuur. Een aantal waargenomen soorten vormen daarenboven waardevolle indicatoren voor 

de aanwezigheid van eerder voedselarme graslanden (Hooibeestje, Icarusblauwtje en Kleine 

vuurvlinder). 
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Tabel 7-12: overzicht van waargenomen dagvlindersoorten in Gooik (bron: www.waarnemingen.be) 

  Soortnaam # waarnemingen 

Rode Lijst Categorie 

Prioritaire Soort 
Vlaams-Brabant /  

Koesterbuur Gooik 

1 Grote weerschijnvlinder 2 Bedreigd Prioritaire soort 

2 Iepenpage 4 Kwetsbaar Symboolsoort 

3 Zwartsprietdikkopje 3 Kwetsbaar   

4 Kleine Vos 27 Bijna in gevaar   

5 Citroenvlinder 1 Bijna in gevaar   

6 Sleedoornpage 14 Momenteel niet in gevaar Prioritaire soort 

7 Hooibeestje 1 Momenteel niet in gevaar   

8 Icarusblauwtje 15 Momenteel niet in gevaar   

9 Bruin Blauwtje 6 Momenteel niet in gevaar  Koesterbuur Gooik 

10 Kleine Vuurvlinder 10 Momenteel niet in gevaar   

11 Atalanta 31 Momenteel niet in gevaar   

12 Bont Zandoogje 25 Momenteel niet in gevaar   

13 Boomblauwtje 17 Momenteel niet in gevaar   

14 Bruin Zandoogje 45 Momenteel niet in gevaar   

15 Dagpauwoog 29 Momenteel niet in gevaar   

16 Distelvlinder 12 Momenteel niet in gevaar   

17 Eikenpage 2 Momenteel niet in gevaar Aandachtssoort 

18 Gehakkelde Aurelia 16 Momenteel niet in gevaar Aandachtssoort 

19 Groot Dikkopje 12 Momenteel niet in gevaar   

20 Groot Koolwitje 11 Momenteel niet in gevaar   

21 Klein Geaderd Witje 9 Momenteel niet in gevaar   

22 Klein Koolwitje 21 Momenteel niet in gevaar   

23 Koevinkje 1 Momenteel niet in gevaar Aandachtssoort 

24 Koninginnenpage 14 Momenteel niet in gevaar   

25 koolwitje spec. 1 Momenteel niet in gevaar   

26 Landkaartje 9 Momenteel niet in gevaar   

27 Luzernevlinder spec. 3 Momenteel niet in gevaar   

28 Oranje Luzernevlinder 5 Momenteel niet in gevaar   

29 Oranje Zandoogje 27 Momenteel niet in gevaar   

30 Oranjetipje 11 Momenteel niet in gevaar   

31 Tijgerblauwtje 1 Niet van toepassing (nieuwe soort)   

  TOTAAL 302     

Ook de dataset van de Vlinderwerkgroep (Natuurpunt/INBO) werd geraadpleegd. In deze databank 

zitten van Gooik amper vijf waarnemingen, verspreid over drie soorten (Kleine vuurvlinder, 

Zwartsprietdikkopje, Icarusblauwtje). Het beperkte aantal historische waarnemingen onderstreept 

het feit dat de regio in het verleden niet naar dagvlinders werd gekeken. 

• Nachtvlinders 

Het rapport van Natuurpunt verwijst naar de dataset van www.waarnemingen.be waarin 2555 

waarnemingen van nachtvlinders uit Gooik, verspreid over 440 soorten zitten. Deze waarnemingen 

zijn afkomstig van slechts een handvol locaties. Het merendeel van de waarnemingen is afkomstig uit 

één private tuin te Leerbeek, gelegen in kleinschalig agrarisch gebied op de flanken van de 
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Kesterheide. Daarnaast zijn er een beperkt aantal waarnemingen uit de natuurgebieden Kesterheide 

en het Neigembos. Ook de waarnemingen die verzameld werden in het kader van een lopend 

provinciaal project zijn reeds toegevoegd aan deze databank.  

Bij de koesterburen van de gemeente Gooik is geen nachtvlindersoort opgenomen. We vinden vijf 

Provinciaal Prioritaire Soorten terug in de nachtvlinderlijst van de gemeente: Spaanse vlag, Vals witje, 

Egale bosrankspanner, Beukentandvlinder en Ligusterstipspanner. In Vlaanderen is nog geen Rode Lijst 

opgemaakt voor deze soortgroep. 

• Zweefvliegen 

Het rapport van Natuurpunt verwijst naar de dataset van www.waarnemingen.be waarin voor Gooik 

data van 66 soorten zweefvliegen zitten. Deze taxonomische groep werd vooralsnog niet systematisch 

bestudeerd in het plangebied. Het gros van de waarnemingen is afkomstig uit de omgeving van de 

Kesterheide en het Lombergbos en werd vooral verricht tussen 2009-2012. Oudere data zijn niet 

beschikbaar.  

Hoewel de soortenlijst vooralsnog eerder beperkt is, toont ze toch voldoende de potenties van Gooik 

aan. Een Rode Lijst van zweefvliegen voor Vlaanderen/België werd vooralsnog niet opgesteld. Op basis 

van de zeldzaamheidsklasses die worden gehanteerd op www.waarnemingen.be blijkt dat van de 66 

soorten er één de status ‘zeer zeldzaam’ heeft (Vroegst gitje) en 13 de status ‘zeldzaam’ 

(Loofhoutsapzweefvlieg, Juweelzweefvlieg, Normale fopblaaskop, Moesdistelgitje, 

Hommelwoudzwever, Donkere korsetzweefvlieg, Bosglimmer, Zomerse glimmer, Daslookgitje, Grote 

Limburgse glimmer, Beekbronzweefvlieg, Kleine bronzweefvlieg, Kortlijfplatbek). 

De Gooikse soorten zijn - op enkele uitzonderingen na - gebonden aan bossen of bosranden. Op zich 

een opmerkelijke vaststelling aangezien Gooik geen grote boscomplexen heeft.  

7.3.4.3 Biologische waarderingskaart 

Voor de analyse van de BWK werd de meest recente versie van het INBO gebruikt, met name de versie 

2014. Uit de analyse van de BWK, versie 2014 blijkt dat meer dan de helft van het plangebied 

ingenomen wordt door minder waardevolle percelen, hoofdzakelijk bestaande uit akkers. Verder 

bestaat het plangebied voor meer dan 10% uit waardevolle graslanden. Het aandeel waardevolle 

bostypes binnen het plangebied is eerder beperkt, maar is op ecologisch vlak zeer belangrijk, zowel 

voor flora, fungi als fauna. De natuurtypes met Wilde hyacint in de ondergroei zijn zeer belangrijk 

vanwege de beperkte Europese verspreiding. Zowel de natuurtypes qe en fe als het bronbos vc zijn 

(zeer) sterk streekgebonden. Deze bostypes beperken zich voornamelijk tot de Vlaamse Ardennen, het 

Pajottenland en de regio net ten oosten van Brussel. Het studiegebied is voor deze bostypes belangrijk 

op Vlaams niveau. Alle vallei- en moerasbossen evenals de Eiken- en Beukenbossen zijn Europees 

beschermde Habitattypes (Habitatrichtlijn).  

De (zeer) waardevolle elementen komen eerder verspreid voor binnen het plangebied (zie bijlage, 

Kaart 6b). In het noordwesten en centraal in het oosten (met name de zones die behoren tot het 

Natura 2000-netwerk of hier in aansluiting mee zijn gelegen, zie verder) zijn echter twee zones gelegen 

met veel biologisch (zeer) waardevolle percelen, bestaande uit waardevolle graslanden en enkele 

rietpercelen en alluviale bossen wat betreft de noordwestelijke zone en uit alluviale bossen, 

eikenbossen en waardevolle graslanden wat betreft de centrale zone. 

Tabel 7-13: BWK-types binnen het plangebied, volgens de BWK 2014 

waardering type opp(ha) %   waardering type opp(ha) % 

m bl 1471,49 45,736   wz hp+ 177,46 5,516 

  hp 186,95 5,811     kj+ 9,51 0,296 

  ua 102,54 3,187     kj 9,40 0,292 

  ur 64,66 2,010     hpr+ 4,12 0,128 

  hx 19,96 0,620     hp 2,62 0,081 

  kl 17,96 0,558     pi 1,65 0,051 

  kq 3,11 0,097     lh 1,43 0,045 

  ui 2,15 0,067     hj 1,17 0,036 
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  kj- 1,76 0,055     lhi 1,13 0,035 

  un 1,04 0,032     hrb 1,13 0,035 

  ku- 0,45 0,014     lhb 0,83 0,026 

  uv 0,24 0,008     kpk 0,69 0,022 

Totaal m   1872,30 58,194     lsb 0,63 0,019 

mw hp 316,47 9,836     hr 0,59 0,018 

  kj 25,99 0,808     kbp 0,56 0,017 

  bl 5,01 0,156     hpr 0,54 0,017 

  hx 2,75 0,085     n 0,52 0,016 

  kp 1,39 0,043     sz 0,12 0,004 

  weg 1,31 0,041     kbs 0,00 0,000 

  lh 0,73 0,023   Totaal wz   214,11 6,655 

  ur 0,70 0,022   z va 29,84 0,927 

  kj+ 0,03 0,001     vc 11,25 0,350 

Totaal mw   354,38 11,015     lh 10,61 0,330 

mwz hp 93,50 2,906     qe 9,47 0,294 

  kj 6,18 0,192     vn 6,64 0,206 

  hx 1,48 0,046     qs 6,62 0,206 

  hfc 0,62 0,019     fe 6,04 0,188 

Totaal mwz   101,79 3,164     kw 5,94 0,185 

mz hp 7,66 0,238     qa 3,58 0,111 

  ur 0,68 0,021     lhb 3,13 0,097 

Totaal mz   8,34 0,259     mc 3,04 0,095 

w hp+ 391,08 12,155     sf 2,32 0,072 

  hp 40,52 1,259     hfc 2,18 0,068 

  kj+ 26,85 0,834     hf 1,87 0,058 

  kj 13,07 0,406     hc 1,82 0,057 

  lhb 11,74 0,365     ks 1,80 0,056 

  n 10,11 0,314     ha 1,73 0,054 

  lhi 10,03 0,312     fs+ 1,27 0,039 

  lh 7,70 0,239     khgml 0,92 0,028 

  hpr+ 5,52 0,171     ae 0,90 0,028 

  hx 4,18 0,130     va- 0,85 0,026 

  kt 2,97 0,092     lsb 0,84 0,026 

  sz 2,92 0,091     kt 0,71 0,022 

  lsb 2,67 0,083     hu 0,66 0,021 

  pa 2,48 0,077     kw+ 0,62 0,019 

  kpk 1,92 0,060     kh(sp) 0,61 0,019 

  kj- 1,66 0,052     hf- 0,60 0,019 

  kbp 1,19 0,037     kt(hu) 0,57 0,018 

  ae- 1,07 0,033     khcr 0,56 0,017 

  hr 0,94 0,029     qb 0,52 0,016 

  kl 0,92 0,029     kt(qa) 0,41 0,013 

  ku 0,60 0,019     mc- 0,41 0,013 

  kb 0,58 0,018     vn- 0,35 0,011 

  p 0,55 0,017     hfc- 0,30 0,009 

  kw- 0,42 0,013     kh 0,28 0,009 

  ks 0,37 0,012     qe- 0,27 0,009 

  hj 0,34 0,011     sp 0,27 0,008 

  hrb 0,34 0,011     aer+ 0,23 0,007 

  se 0,30 0,009     fs 0,22 0,007 

  khgml- 0,29 0,009     se 0,21 0,006 

  k(hp+) 0,27 0,009     fs- 0,19 0,006 
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  kbpl 0,25 0,008     kn 0,17 0,005 

  kbq 0,24 0,007     hfb 0,15 0,005 

  cp 0,15 0,005     k(hu) 0,12 0,004 

  kbfr 0,14 0,004     kbfr 0,11 0,003 

  gmn 0,12 0,004     vc- 0,11 0,003 

  kbs 0,09 0,003     khco 0,09 0,003 

  khcr- 0,06 0,002     khfr 0,07 0,002 

  kbt 0,05 0,002     ae+ 0,05 0,001 

  kbac 0,02 0,001     sp- 0,04 0,001 

  khf- 0,02 0,001     khf 0,04 0,001 

  kbf 0,02 0,001     khca 0,03 0,001 

  kbgml 0,01 0,000   Totaal z   121,62 3,780 

Totaal w   544,81 16,933   Eindtotaal   3217,35 100,000 

 

Door de VLM werden in 2010-2012 BWK-inventarisaties uitgevoerd voor een deel van het gebied. De 

inventarisaties van de VLM gebeurden op een gelijkaardige manier als deze van het INBO, echter de 

afbakening en opsplitsing in polygonen is door de VLM veel gedetailleerder gebeurd dan door het 

INBO. Zo worden bijvoorbeeld wegen gekarteerd door de VLM, terwijl de polygonen in de officiële 

BWK-kaart (opgemaakt door het INBO) doorlopen over wegen. Uit onderstaande vergelijking blijkt dat 

voor de meeste BWK-types de grootte-orde van de gekarteerde oppervlakte overeenstemt tussen de 

BWK 2014 en de inventarisaties van de VLM. Een relatief groot verschil in oppervlakte tussen de twee 

karteringen is te vinden ter hoogte van: 

o De graslanden (h): op kaart is er geen opvallend verschil te zien tussen de ligging van de 

gekarteerde graslanden volgens de BWK 2014 en de inventarisaties van de VLM. Mogelijks is 

de kleinere oppervlakte volgens de inventarisaties van de VLM te wijten aan het hanteren 

van correctere grenzen (de wegen worden in de BWK 2014 bijvoorbeeld ook soms als 

grasland gekarteerd, bij grote aaneengesloten blokken). 

o De hoogstamboomgaarden (kj): er blijkt een verschuiving plaatst te vinden tussen de ligging 

van de hoogstamboomgaarden. Percelen die volgens de BWK 2014 worden aangeduid als 

hoogstamboomgaard, worden door de VLM als grasland gekarteerd en omgekeerd. Deze 

verschuiving komt verspreid over het plangebied voor en concentreert zich niet ter hoogte 

van specifieke zones. Soms betreft het een echte verschuiving, maar soms ligt het verschil 

ook in het feit dat graslanden met verspreide bomen in de ene kartering als hoofdcode 

grasland krijgen en als tweede codering boomgaard, terwijl dezelfe percelen in de andere 

kartering als hoofdcode boomgaard krijgen en als tweede codering grasland. 

o Holle wegen (kw): deze werden niet apart gekarteerd tijdens de inventarisaties van de VLM. 

o Populierenbossen (l): een aantal van deze bossen werd (verspreid binnen het plangebied) 

door de VLM gekarteerd als alluviaal bos, als kapvlakte en in mindere mate als grasland. 

o Urbaan gebied (u): het verschil in oppervlakte valt wellicht te verklaren door het feit dat 

wegenis bij de BWK 2014 meestal mee gekarteerd wordt en bij de VLM niet. 

 

Dit verklaart ook het verschil in totale oppervlakte van de gekarteerde poygonen tussen de BWK-kaart 

van de VLM en de officiële kaart van het INBO, versie 2014. 

Tabel 7-14: vergelijking tussen inventarisaties van de VLM en de BWK versie 2014 voor het 

plangebied van de ruilverkavelings (incl. uitgesloten zones). 

BWK-code opp(ha)BWK 2014 opp(ha) VLM 

ae/ aer 2,34 1,57 

bl / b 1505,92 1426,99 

cp 0,15   
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fe/ fs 10,32 6,86 

gmn 0,12   

h/ ha/ hc/ hf/ hfb/ hfc/ hj/ hp/ hpr/ hr/ hrb/ hu/ hx 1334,93 1271,47 

kerkhof   1,87 

k(hp)/ k(hu)/ kb/ kbac/ kbf/ kbfr/ kbgml/ kbp/ kbpl/ kbq/ kbt/  3,76   

kh/ kh(sp)/ khca/ khco/ khcr/ khf/ khfr/ khgml 3,17 1,25 

kj 115,82 89,65 

kl 25,74 24,36 

kn 0,21 0,43 

kp / kpk 5,80 3,81 

kq 3,11 9,21 

ks 2,18 1,05 

kt/ kt(hu) / kt(qa) 4,72 0,27 

ku 1,06 1,49 

kw 7,11   

kz   0,25 

l / lh/ lhb/ lhi/ lsb/ ls 53,24 40,97 

mc/ mr 3,45 5,32 

n 11,70 17,11 

p/ pa/ pi/ pmh/ pms 4,68 3,22 

qa/ qb/ qe/ qs 20,49 18,32 

se/ sf/ sp 3,14 10,35 

sz 3,26 8,41 

ua/ ui/ un/ ur/ uv 374,38 339,50 

va/ vc/ vn/ vm 49,11 51,20 

weg 1,31 1,23 

wat   0,03 

leeg   81,11 

totaal 3551,21 3417,30 

 

7.3.4.4 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. 
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7.3.5 Effectvoorspelling en –beoordeling 

Voor deze effectbespreking wordt gedeeltelijk gesteund op het rapport “Rapport Ecologie, over kamgras, 

geelgors, knotwil en steenuil – mei 2014”, waarbij de visie en de doelstellingen van deze RVK worden verduidelijkt 

(en gedeeltelijk ook beoordeeld). 

7.3.5.1 Algemeen 

De geplande maatregelen worden eerst per thema algemeen besproken. In de daarop volgende 

hoofdstukken worden vervolgens de belangrijkste effecten per effectengroep besproken. 

Landbouw 

In de zones voor herverkaveling in functie van akkerbouw (aangeduid door rode pijlen op het plan) 

wordt de herverkaveling en kavelinrichting uitgevoerd binnen de structuur van de wegen, waterlopen 

en vaste kavels. Door herverkaveling worden de percelen van één gebruiker zoveel mogelijk 

gegroepeerd. Aan de ene kant heeft dit een negatieve invloed op de voorkomende akkerfauna, gezien 

de kleinschaligheid verdwijnt door herverkaveling naar grotere percelen. Hierdoor verdwijnen 

perceelsranden, overhoekjes e.d. Dit is echter een proces dat door autonome evolutie ook al aan de 

gang is. Aan de andere kant zal het groeperen van percelen van één gebruiker ook de kansen tot 

groeninrichting van de gebundelde percelen vergroten, wat beperkt positieve effecten op de 

natuurwaarden van het plangebied met zich mee kan brengen. Verder zijn binnen deze zones zowel 

behoudsgerichte als structuur-versterkende maatregelen voorzien die slaan op het behoud, herstel en 

de opbouw van een grofschalig netwerk van kleine landschapselementen (bossen, graslanden, ruigten, 

dreven, bomenrijen, houtkanten, poelen,…). Dit wordt verder in het document besproken onder 

‘landschap en natuur’. 

Binnen de zones tot herverkaveling zijn ook graslanden gelegen. Indien deze graslanden zouden 

omgezet worden tot akkers ten gevolge van het toebedelen aan een andere landbouwer via de 

herverkaveling, wordt dit vanuit de discipline fauna en flora sterk negatief beoordeeld, zeker wanneer 

het percelen betreft die reeds jaren onder gras liggen en waar de soortenrijkdom bijgevolg groter is. 

Het scheuren van bloemen- en kruidenrijke graslanden kan ook negatieve effecten hebben voor een 

aantal belangrijke (potentieel) voorkomende avifauna, zoals vb. kievit, grutto, tureluur en 

veldleeuwerik. Verder kunnen soortenrijke graslanden in agrarisch gebied voor verbindingen met 

andere waardevolle gebieden zorgen. Momenteel kijgt een landbouwer minder rechtstreekse EU-

steunverlening (“MTR-premies”) indien hij zijn totale oppervlakte grasland verkleint. Echter vanaf 

2017 verandert deze regelgeving en dient het totale areaal grasland op Vlaams niveau gelijk te blijven. 

De verwachting is dat landbouwers in bij het in voege treden van deze wetgeving veel graslanden 

zullen scheuren (zie § 6.4.2.4). Hierdoor zal het effect van de ruilverkaveling vermoedelijk kleiner zijn 

dan het effect van de autonome evolutie wat betreft waardevol grasland. Het ruilen van waardevolle 

graslanden kan echter nog altijd een negatief effect hebben indien het gaat om biologisch waardevolle 

vegetaties die door ruiling een grotere kans krijgen om gescheurd te worden.  

De huidige weilanden, vooral gelegen in de valleien, op steilere hellingen en rond de huiskavels, zullen 

hier en daar volgens de huidige fysieke grenzen samengevoegd worden. Akkers worden er in de mate 

van het mogelijke uit weg geruild. Een aantal kleinere weiden zullen groter worden. Dit betekent dat 

kleine landschapselementen zoals taluds, hagen en knotwilgenrijen zoveel mogelijk als buitengrens 

van een gebruiksblok behouden blijven. Waar weiden samengevoegd worden bestaat dan het risico 

dat hierdoor hier en daar een aantal oude omheiningen en struiken geleidelijk aan verdwijnen. 

Daarom is het belangrijk dat in het kader van de ruilverkaveling de nieuwe grenzen op vrijwillige basis 

versterkt worden met groenelementen, eigen aan de streek.  

Een van de doelstellingen van het plan is verder het vergroten van de huiskavels. Indien er hierbij naar 

gestreefd wordt dat de graslanden die aansluiten bij een huiskavel van een andere landbouwer, 

zodanig toebedeeld worden dat deze huiskavel vergroot, verkleint de kans dat deze weiden worden 

gescheurd, wat positief wordt beoordeeld ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast worden de 

meest waardevolle graslanden aangeduid als te behouden of zijn ze niet gelegen in een te 

herverkavelen zone, waardoor deze wellicht niet van gebruiker zullen wijzigen en de kans dus kleiner 

is dat ze gescheurd zullen worden na uitvoering van de ruilverkaveling. 
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Door het (her)gebruik van cultuurhistorische structuren bij het herverkavelen, blijven historische 

bodemtoestanden, en dus bv. ook de aanwezige permanente zaadvoorraad, min of meer 

gehandhaafd. Herstel van verstoorde vegetaties en het handhaven van bestaande populaties zal 

hierdoor makkelijker verlopen. 

Buiten de zones voor herverkaveling in functie van akkerbouw (dus vooral in valleigebieden) is het de 

bedoeling de percelering zoveel mogelijk te behouden. Percelen kunnen wel samengevoegd worden, 

waardoor het wel mogelijk is dat tussenliggende KLE’s hierdoor verdwijnen. Het ruilverkavelingsplan 

voorziet echter ook de aanplant van nieuwe KLE’s in deze gebieden. Het is ook de bedoeling meer 

weiland te hebben in deze gebieden na de RVK. Dit kan door meer landbouwers die grasland nodig 

hebben naar deze gebieden te herverkavelen. Alle werken die hier gebeuren zijn in functie van een 

versterking van het valleikarakter, herverkaveling, kavelinrichingswerken en uitruil zijn mogelijk, maar 

zo minimaal mogelijk. 

Dergelijke zones bevinden zich oa. in de beekdalen waar het behoud van het valleikarakter wordt 

vooropgesteld. Er wordt dus zo weinig mogelijk geraakt aan de landschaps-ecologische infrastructuur 

(grachten, graslanden, ruigten, houtkanten, poelen,…). Het betreft de meest ecologisch waardevolle 

zones. Door er voor te zorgen dat de perceelsstructuur zo veel als mogelijk behouden blijft, is er ook 

minder kans dat de vegetatie en de aanwezige KLE’s gewijzigd worden. Vanuit Fauna en Flora wordt 

deze benadering in het plan als positief gezien. Ten opzichte van de huidige situatie dient het effect 

echter neutraal beoordeeld te worden, gezien een individuele landbouwer zowel in de huidige als in 

de toekomstige situatie kan beslissen om grasland te scheuren, KLE’s te verwijderen, populieren te 

kappen,…. 

In landbouwcultuur te brengen (akkerland of weiland) 

Op het ruilverkavelingsplan worden een aantal percelen aangeduid als ‘in landbouwcultuur te 

brengen’. In een aantal gevallen gaat het om kleinere ecologisch weinig waardevolle bossnippers 

midden een agrarisch gebied. Het rooien van deze bossnippers en het omvormen van deze percelen 

naar landbouwgrond wordt op zich negatief beoordeeld. De totale oppervlakte van deze percelen is 

echter beperkt (ca. 1,4 ha). Gezien de geïsoleerde ligging van deze kleine beboste percelen, betreft 

het ook geen waardevolle bosstructuren. Deze kleinere bosjes kunnen mogelijks wel als stapsteen in 

het landschap dienen voor migrerende soorten. Er wordt ook opgemerkt dat het rooien van deze 

bosjes in relatie moet gezien worden met andere maatregelen binnen het ruilverkavelingsplan. Op 

andere plaatsen worden namelijk ook maatregelen genomen om bestaande bosstructuren te 

versterken of met elkaar te verbinden. In het totaal zal er meer bos worden aangeplant dan er 

verwijderd wordt, en de boscompensatieregeling wordt gerespecteerd, waardoor mogelijke effecten 

beperkt negatief tot verwaarloosbaar zijn. 

Op een tweetal locaties zullen bestaande voetbalterreinen omgevormd worden tot 

landbouwpercelen. Er zal op 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.  Dit wordt voor de discipline fauna en flora positief beoordeeld. 

Aanleg van erosiestroken, -bermen, -buffers en -poelen 

Het ruilverkavelingsplan voorziet in verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen. Deze maatregelen 

worden tevens zo veel mogelijk ingezet voor andere doeleinden. Ze worden b.v. ingericht voor 

akkervogels (fourageermogelijkheden) of worden ingericht i.f.v. landschappelijke/ecologische 

verbinding. Bij de erosiebermen wordt er voorgesteld om op regelmatige afstand een hoogstamboom 

als landschapselement te voorzien. Daarnaast zijn er ook erosiestroken die specifiek zullen ingericht 

worden voor akkervogels. De erosiestroken zullen bijgevolg, samen met de bestaande KLE’s en de 

andere voorgestelde maatregelen, zoals aanplant knotbomen, aanplant fruitbomen, aanleg andere 

grazige stroken voor akkerfauna, aanleg grazige bermen,… een netwerk vormen van lineaire 

elementen binnen het landschap. Op deze manier zullen de genomen erosiebestrijdingsmaatregelen 

een positief effect hebben op de voorkomende fauna en flora. Ook de erosiebestrijdingspoelen 

kunnen, mits een ecologische inrichting, een positief effect hebben voor fauna en flora. Een negatief 

effect wordt in ieder geval niet verwacht. Er wordt aangeraden om de erosiebestrijdingsmaatregelen 
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zo ecologisch mogelijk te beheren (zonder een afbreuk te doen aan hun erosiebestrijdend effect) zodat 

een bijkomende meerwaarde voor fauna en flora kan gecreëerd worden. 

Landschap en natuur 

Het behouden, uitbreiden, bufferen en verbinden van ecologisch waardevolle percelen is een 

belangrijke ecologische component. In Gooik komen een aantal (heel) waardevolle natuurelementen 

als bossen met voorjaarsflora, bloemrijke graslanden en moerassen voor. Meestal gaat het om 

verspreid liggende kleinere relicten in valleien of op drogere heuvels, maar er liggen ook enkele 

grotere bossen in Gooik. Deze natuurzones vormen de kern van de ecologische structuur in het 

Gooikse landschap waar dieren en planten kunnen overleven en van waaruit ze zich kunnen 

verspreiden. Deze gebieden zijn cruciaal voor het behoud van de niet-landbouwgebonden natuur in 

Gooik. Het opzet is om deze in een netwerk te verbinden. Kleinere natuurzones vormen zo stapstenen 

tussen de grotere boscomplexen. De veelvuldig voorkomende kleine landschapselementen vormen de 

verbinding tussen de natuurzones.  

Door de landbouwgebieden kunnen ecologische verbindingen worden gelegd via stapstenen en linten 

van kleine landschapselementen. De groen-gele aders in het landbouwlandschap zijn van 

fundamenteel belang voor het ecologisch functioneren van de open ruimte in Gooik en worden dan 

ook zo veel mogelijk behouden en waar mogelijk versterkt. Bij groene aders denken we aan de 

opgaande kleine landschapselementen als hagen, houtkanten en bomenrijen die Gooik zo typeren en 

die nog veelvuldig aanwezig zijn, alhoewel achteruitgaand. De gele aders zijn echter minstens zo 

belangrijk in een landschap dat gedomineerd wordt door landbouwgebruik en de daarmee 

samenhangende akkerfauna en -flora. Een akkerfauna en -flora die de laatste jaren sterker achteruit 

gaat dan de natuur in natuurreservaten en die gebonden is aan open restruimte zoals ruige 

grasstroken, bermen en overhoekjes. In een intensiverend landbouwgebied is een versterking van 

deze groen-gele aders, die zowel leefgebied als verbindingsgebied zijn, van essentieel ecologisch 

belang. Echter, in een reliëfrijk gebied als Gooik is het niet realistisch om grote(re) (rechthoekige) 

percelen te creëren als alle vaste grenzen moeten gerespecteerd worden. Het is bijgevolg mogelijk dat 

een aantal bestaande waardevolle structuren zullen verdwijnen, echter er zal nog heel wat restruimte 

overblijven en er worden ook veel nieuwe waardevolle structuren aangelegd. 

Op de ruilverkavelingskaart worden een aantal percelen aangeduid als “versterken natuurwaarden”. 

Deze maatregel wordt onderverdeeld in volgende categorieën, met name “bos of boszoom”, “type 

gemengd of nader te bepalen”, “heide of heischraal grasland”, “moerassige kwelzone” en 

“gorzenakker (wintervoedsel akkervogels)”. Verder zijn er ook zones aangeduid als “behoud en 

versterken kleinschalig landschap (mix van weide en bospercelen)”. Het betreft veelal de bestaande 

beekvalleien. In deze zones wordt een positief effect voor fauna en flora verwacht. 

 

Bos 

Een beperkte selectie van de ecologisch meest waardevolle bossen zijn voorgesteld in natuurbeheer 

te nemen. D.w.z. dat eigendom en gebruik naar een overheid of natuurvereniging gaat. Bossen en hun 

natuurwaarden zijn sowieso beschermd. De rest van de bossen blijft in principe bij dezelfde eigenaar. 

Eventuele nieuwe eigenaars moeten aan de boswetgeving voldoen waardoor het bos niet zomaar kan 

verdwijnen. Algemeen kan gesteld worden dat de bestaande bossen (deze staan niet op het integraal 

ruilverkavelingsplan) worden behouden tenzij anders vermeld. Het behoud van deze bospercelen 

wordt vanuit de discipline Fauna en Flora als neutraal beoordeeld11. 

Een aantal ecologisch waardevolle bossen, vaak bronbossen, worden gebufferd door een houtkant en 

indien voldoende ruimte een ruige grasstrook. Eigendom en beheer gaan naar de eigenaar van het 

aanpalende bos dat beschermd wordt. Het bos wordt dus uitgebreid, wat positief beoordeeld wordt. 

                                                                 
11 Wanneer we het instrument ‘Ruilverkaveling’ op zich beoordelen, is de huidige aanpak als positief te zien, 

gezien bij ruilverkavelingen in het verleden er drastischer ingegrepen werd en behoud van (kleinere) bospercelen 

slechts zelden gebeurde. Dit geldt tevens voor de andere aspecten in deze beoordeling (permanente graslanden, 

poelen,…)  
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Op een groot aantal plaatsen worden percelen aangeduid als “versterken natuurwaarden, bos of 

boszoom”, meestal betreft het percelen welke momenteel in landbouwgebruik zijn en veelal gelegen 

zijn binnen de zone “behoud en versterken kleinschalig landschap”. Dit wordt inzake biotoopwinst 

bijgevolg positief beoordeeld. Daar waar deze percelen in aansluiting met bestaande bossen gelegen 

zijn, heeft deze maatregel een extra positief effect, omdat het de randeffecten verkleint en de 

natuurkern versterkt. 

Binnen het plangebied of op de rand ervan bevinden zich 3 boscomplexen die ook ten tijde van Ferraris 

reeds bos waren, met name “Neigembos en Prindaalbeekvallei”, “Steenhoutbos-Hellebos” en 

“Lombergveld-kesterheide”. In het ruilverkavelingsplan wordt voorzien om deze boscomplexen te 

versterken, te bufferen en uit te breiden, wat uiteraard positief beoordeeld wordt. 

In het totaal zal er meer bos worden aangeplant dan er verwijderd wordt, en de 

boscompensatieregeling wordt gerespecteerd, waardoor mogelijke effecten van de te verwijderen 

bospercelen beperkt negatief tot verwaarloosbaar zijn. 

 

Lijnvormige elementen (grasstroken / houtkanten / hagen / trage wegen / taluds) 

Lijnvormige elementen zoals trage wegen, houtkanten, hagen, grasstroken en taluds, worden waar 

mogelijk gebundeld, waardoor hun multifunctionaliteit toeneemt en ze robuustere structuren gaan 

vormen. Lineaire elementen worden zo veel mogelijk aangelegd op de scheiding van eigendom, 

gebruikers of tussen verschillende types bodemgebruiken zodat ze de landbouw niet hinderen en 

meest kans hebben om bewaard te blijven. Omgekeerd worden bij de herverkaveling vaste lineaire 

elementen zoals een talud of een beek, als scheiding tussen 2 gebruikers gebruikt. Het ontwikkelen 

van bijkomende natuur wordt uiteraard positief beoordeeld in de discipline fauna en flora. Wel dient 

er op gelet te worden dat deze percelen / elementen op een doordachte manier worden ontwikkeld 

en beheerd. 

Het behoud van de lijnvormige groenelementen wordt vanuit de discipline Fauna en Flora als neutraal 

beoordeeld. Globaal is deze benadering wel een positief element in het plan. Lijnvormige 

groenelementen vormen een leef- en broedgebied voor tal van soorten en bieden ook beschutting 

aan diersoorten Het aanplanten van bomenrijen draagt bij tot het herstel van de traditionele 

ecologische verbindingsmogelijkheden, zeker wanneer een dense onderlaag van struiken is 

ingebracht. Bomenrijen zijn ecologisch minder interessant dan hagen of houtkanten, maar vergroten 

wel de structuur en de diversiteit aan habitats van het landschap. Waar nodig worden (bestaande) 

bomenrijen aangevuld met nieuwe bomen. Dit laatste wordt positief beoordeeld (o.a. i.f.v. 

vleermuizen). Bestaande bomenrijen, en vooral oude knotbomen, blijven zoveel mogelijk behouden. 

Het aanplanten van hagen en houtkanten is een belangrijke maatregel in het gebied, zowel voor de 

versterking van de natuurwaarden op zich als voor de migratie en leefgebied van dieren. De exacte 

breedtes van deze toekomstige structuren zijn momenteel nog niet bepaald. Dit is namelijk ook een 

stuk herverkavelingsafhankelijk. In de oppervlakteramingen wordt rekening gehouden met een 

gemiddelde breedte van 3 m voor hagen, houtkanten en grazige bermen, 6 m voor erosiebestrijdings-

maatregelen en 9 m voor grazige stroken voor akkerfauna. Echter in praktijk zal de breedte van de 

KLE’s plaatselijk sterk variëren, gezien de overhoekjes bv. vaak sterk onregelmatig zijn van vorm. Op 

sommige plaatsen zal de breedte van de KLE’s dus groter zijn dan bovenstaand opgegeven. Daar waar 

ze breder zijn, zullen ze een grotere waarde hebben voor akkerfauna. Het aanleggen van KLE’s wordt 

algemeen als een (zeer) positieve maatregel beschouwd aangezien dit een reële toename betekent in 

natuurlijke biotopen binnen het RVK-blok, aangezien er op die manier een stevige buffer wordt 

gevormd tussen de wegzate en het akker- of weide-achterland, en aangezien hierdoor de migratie 

vergemakkelijkt wordt. Lokaal worden hagen of houtkanten onderbroken door erftoegangen, door 

opritten tot veldkavels en door kruispunten. Deze opening in de beplanting vormt een beperkte 

migratiebarrière (vooral voor kleinere faunasoorten zoals insecten en amfibieën). 

Verder worden er in het plan relatief veel grasstroken voorzien, soms met een verschillend (hoofd)doel 

(oa. erosie, akkerfauna). Mits een ecologisch beheer kunnen deze stroken een meerwaarde betekenen 

voor de voorkomende fauna en flora. Verschillende manieren van beheer kunnen worden uitgewerkt 

voor wat betreft het ontwikkelen van soortenrijke perceelsranden ter hoogte van de voorziene 
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bufferstroken (bufferstroken deels hooiland- en deels ruigtebeheer). Een onbewerkte perceelsrand 

kan ervoor zorgen dat er kruiden, zaden en insecten voorkomen die als voedsel (en nestmateriaal of 

nestelzone) dienen voor akkervogels. Doordat ze meer beschutting bieden dan de aangrenzende 

akkers, zullen ze ook gebruikt worden door allerlei dieren om zich voort te bewegen in het landschap. 

Zo kunnen zij verschillende leefgebieden met elkaar verbinden. Dit is nuttig voor bijvoorbeeld 

amfibieën en vleermuizen. Bloemrijke ruigere stroken zijn verder ook geschikt voor een aantal 

vlindersoorten. Onbewerkte randen langs waterlopen hebben het voordeel dat zij naast een 

bufferende functie van de waterloop tegen inspoeling van pesticiden en mest, ook de erosie van de 

oevers voor een deel tegen gaan. Er zal minder vaak op de oevers gereden worden met zware 

voertuigen en het land zal niet tot tegen de oevers bewerkt worden. 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 (geen chemische onkruidbestrijding, lagere 

bemestingsgraad, geschikt maaischema,..)  ‘ Om al deze redenen wordt deze ‘buffer’-maatregel als 

positief ervaren binnen de discipline Fauna en Flora. 

Sommige bestaande groenelementen kunnen mits een vergunning gerooid worden door de nieuwe 

eigenaar / gebruiker als na de herverkaveling blijkt dat zij in een nieuwe kavel staan. Zij worden niet 

gerooid indien zij op de grens van een (nieuwe) kavel zullen staan. Een relatief groot deel van de 

bestaande elementen bevinden zich momenteel niet binnen een te herverkavelen zone in functie van 

akkerbouw of zijn gelegen op de grens van een zone “te versterken natuurwaarden” of langs wegenis 

en waterlopen, waardoor kan verondersteld worden dat deze elementen grotendeels zullen kunnen 

behouden blijven. Echter, door verandereing van eigenaar in vb. het valleigebied, of door weides bij 

elkaar te leggen in valleigebied, is het mogelijk dat nieuwe eigenaars, na het doorvoeren van de 

ruilverkaveling, ook in de zones buiten herverkaveling in functie van akkerbouw, KLE’s zullen 

verwijderen. Voor de elementen die zich midden in een aaneengesloten zone voor herverkaveling in 

functie van akkerbouw bevinden, is de kans dat ze verdwijnen nog meer reëel. Deze worden echter 

niet actief door de RVK verwijderd. Het effect wordt als beperkt tot matig negatief beoordeeld, 

afhankelijk van het soort element dat kan verdwijnen en hun ouderdom. 

 

Graslanden en ruigtes 

In het plan zijn gebieden aangeduid waar bij voorkeur graslandgebruikers naar worden toebedeeld, 

m.n. valleien, steilere of zuid gerichte valleiflanken en historische graslanden.  

De waardevolle graslanden en ruigtes liggen voor een groot deel buiten te herverkavelen zones in 

functie van akkerbouw zodat het grasland op lange termijn wellicht behouden blijft. Herverkaveling 

buiten deze zones is wel mogelijk, maar steeds in functie van het bewaren en herstellen van het 

valleikarakter. Echter, op de steile hellingen op armere bodems komen nog voor Gooik zeldzamere 

graslandtypes voor en deze mogen niet vergeten worden. Een aangepast natuurbeheer is voor de 

waardevolle graslanden van groot belang. 

De waardevolste graslanden en ruigtes (biologisch zeer waardevol) zijn voorgesteld in natuurbeheer 

te nemen. D.w.z. dat eigendom en gebruik naar een overheid of natuurvereniging gaat. Het beheer 

kan i.s.m. lokale landbouwers (maaien, begrazen). Het gaat om een relatief beperkte oppervlakte, 

vooral in de natte sfeer. 

- ha : slechts enkele droge percelen (3,75 ha). De grootste cluster ligt in Kesterheide. Een 

deel hiervan is van Pervivo of tuin (vaste kavel). Het is zaak de eigenaars op de hoogte te 

brengen van de natuurwaarde en de mogelijkheid van een aangepast beheer te bespreken 

- Hc en hc- : verspreide in enkele valleien vooral (5,6ha) 

- Hj : 1 perceel 0,25ha 

- Hu : 2 droge percelen, steile helling 0,7ha 

- hp+ + hc of +hc- of hpr+ + hc- : 3,6ha 

Binnen het ruilverkavelingsgebied zijn echter een groot aantal graslanden gelegen die aangeduid 

worden als soortenrijk (hp+, hpr+, ca. 600 ha). Afhankelijk van de ligging (in natuurkern, context, 
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relatie tot andere natuurelementen, …) en de oppervlakte wordt een natuurbeheer voorgesteld of 

wordt het perceel toebedeeld aan een gebruiker die een aangepast beheer wil uitvoeren (= geen 

herbicidengebruik, geen of beperkte bemesting, lage begrazingsdruk). Vaak komt dat er op neer dat 

de huidige gebruiker het perceel behoudt omdat hij er mee heeft voor gezorgd dat het perceel tot nu 

z’n natuurwaarde heeft behouden. Zo’n perceel wordt een vaste kavel. 

Volgende graslanden met delen waardevolle natuur zijn te behouden door toe te bedelen aan een 

gebruiker die een aangepast beheer wil uitvoeren (= geen herbicidengebruik, geen of beperkte 

bemesting, lage begrazingsdruk): hp + hc-, hp + hp+, hpr + hp+, hp / hr. Vaak komt dat er op neer dat 

de huidige gebruiker het perceel behoudt omdat hij er mee heeft voor gezorgd dat het perceel tot nu 

z’n natuurwaarde heeft behouden. Zo’n perceel wordt een vaste kavel. 

Waardevolle graslanden dienen als stapsteen voor de migratie van talrijke dier- en plantensoorten. 

Het behoud van deze graslanden wordt vanuit de discipline Fauna en Flora als neutraal beoordeeld. 

Globaal is deze benadering wel een positief element in het plan. Voor de overige waardevolle 

graslanden binnen het te herverkavelen gebied is hun behoud onzeker. Echter, ten opzichte van de 

referentiesituatie is dit eveneens een neutraal effect, omdat het behoud ervan in de huidige situatie 

ook niet zeker is. 

 

De ruigten zijn momenteel doorgaans niet in landbouwgebruik. De moerassen hebben een heel hoge 

natuurwaarde (biologisch zeer waardevol) maar zijn landbouwkundig niet bruikbaar wegens (veel) te 

nat. De eigendom en het gebruik gaan bij voorkeur naar een overheid of natuurvereniging die in staat 

is dergelijke moerassen te beheren of blijft bij de huidige eigenaar. 

- Hf, hf-, hfb, hfc, hfc- : 3,5 ha 

- Mc, mc+hf, mc-, mc/sf : 4,5ha 

- Mr, mru : 0,8 ha 

De natuurwaarden van droge ruigtes zijn hoog in de context van een landbouwlandschap, alleen al 

omwille van de variatie die de ruigten bieden. Een natuurbeheer ervan is dus aangewezen indien 

aansluitend op een natuurkern of in een ecologische corridor. Anders wordt het perceel toebedeeld 

aan een gebruiker die een aangepast beheer wil uitvoeren (maaien om de 2 jaar + maaisel afvoeren). 

Vaak komt dat er op neer dat de huidige gebruiker het perceel behoudt omdat hij er mee heeft voor 

gezorgd dat het perceel tot nu z’n natuurwaarde heeft behouden. Zo’n perceel wordt een vaste kavel. 

- Hr, hr+sf, hrb : 22,3ha 

In de omgeving van Kesterheide worden 3 landbouwpercelen omgevormd naar heide en heischraal 

grasland. Ook in het noordwesten van het plangebied wordt 1 perceel aangeduid om zich te 

ontwikkelen tot heide of heischraal grasland. Gezien de aangeduide percelen momenteel een 

landbouwgebruik kennen, kan aangenomen worden dat de natuurwaarden er zullen stijgen, wat 

positief beoordeeld wordt. Daarnaast wordt opgemerkt dat deze percelen gelegen zijn in of nabij SBZ-

H, waardoor ook positieve effecten te verwachten zijn op deze beschermde zones. 

In aansluiting met de waterlopen worden een aantal percelen aangeduid als moerassige kwelzone. 

Meestal betreft het huidige populierenbosjes. De aanduiding als moerassige kwelzone heeft als gevolg 

dat deze percelen dienen beheerd te worden als natuurgebied. De precieze modaliteiten kunnen 

verschillen van locatie tot locatie en zijn bespreekbaar met de toekomstige beheerder en de 

omliggende landbouwgronden. 

 

Akkervogels  

Er wordt via de RVK een duurzame basisstructuur in landbouwgebied vastgelegd voor akkervogels en 

-fauna. Dit kan beschouwd worden als een soort van akkerfaunareservaat bestaande uit verschillende 

verspreid liggende percelen en linten, bij voorkeur gesitueerd in de prioritaire gorzenhabitats en de 

open akkerlandschappen aangeduid in de avifaunastudie. De percelen die aangeduid worden als 

gorzenakkers worden uit reguliere landbouw genomen en toebedeeld aan een organisatie die 
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eigendom en beheer hiervan op zich wil en kan nemen (overheid / landschap-natuurorganisatie). Het 

beheer wordt georganiseerd door de eigenaar maar bij (sterke) voorkeur uitgevoerd samen met en 

door lokale landbouwers. Het gaat immers om akkerbeheer en grasmaaibeheer, wat perfect door 

landbouwers kan gebeuren. Verder worden er verspreid binnen  het ruilverkavelingsgebied ook 

grazige stroken voor akkerfauna aangeduid en worden er erosiestroken aangelegd die specifiek zullen 

ingericht worden voor akkervogels (9 m breed). Het inrichten van specifieke gorzenakkers en grazige 

stroken voor akkerfauna wordt vanuit de discipline fauna en flora uiteraard positief beoordeeld. 

 

Wegwerken vismigratieknelpunten 

De waterlopen vormen voor de waterdieren een leefgebied en migratieroute. Op een aantal beken 

liggen migratieknelpunten zoals duikers met sterk verval en een watermolen. In de RVK worden deze 

vismigratieknelpunten aangepakt.  

Zowel op de Bellebeek, Papenmeersenbeek en Waterblokbeek zijn er migratieknelpunten aanwezig 

vlak voordat de waterlopen het grondgebied van de gemeente Gooik verlaten. Op de Zuunbeek ligt 

een migratieknelpunt dat ervoor zorgt dat de structuurrijke en potentieel zeer interessante Rasbeek 

voor vissen niet bereikbaar is. Een aantal knelpunten zorgt er momenteel voor dat grote delen van de 

waterlopen binnen het studiegebied niet op een natuurlijke manier gekoloniseerd kunnen worden. 

Het oplossen van deze knelpunten is dan ook prioritair. 

In opdracht van de VLM werd het rapport “Visonderzoek in het ruilverkavelingsgebied Gooik” 

opgemaakt. In onderstaande tabel wordt het streefbeeld van de visgemeenschap volgens dit rapport 

weergegeven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor de meeste in het streefbeeld opgenomen 

vissoorten de water- en structuurkwaliteit momenteel nog onvoldoende is. Verder zijn een groot 

aantal waterlopen door de aanwezigheid van vismigratieknelpunten momenteel niet bereikbaar voor 

de in het streefbeeld opgenomen soorten.  

Het streefbeeld wordt haalbaar indien de water- en de habitatkwaliteit worden verbeterd en de 

aanwezige vismigratieknelpunten worden gesaneerd. Soorten als rivierdonderpad en beekprik zijn 

zeer honkvast en migreren slechts over kleine afstanden. Zelfs na het optimaliseren van de 

habitatkwaliteit duurt het jaren voordat deze soorten op natuurlijke wijze het studiegebied 

koloniseren, waarbij het niet ondenkbaar is dat dit helemaal niet gebeurt. 

Tabel 7-15: streefbeeld voor de visfauna voor de kleinere beken in het studiegebied  

 

In het ruilverkavelingsplan worden 31 locaties aangeduid waar maatregelen zullen genomen worden 

om vismigratieknelpunten op te lossen. Dit wordt vanuit de discipline fauna en flora positief 

beoordeeld. De maatregelen zijn echter nog niet overal in detail uitgewerkt, waardoor nog geen 

gedetailleerde beoordeling per punt kan gebeuren.  

Bij de Terhagenmolen wordt een bypass gecreëerd omdat dit het belangrijkste vismigratieknelpunt 

van het gebied is. Andere vismigratieknelpunten die aangeduid zijn op het RVKplan behoeven een 

minder ingrijpende constructie (vb. verval geleidelijker maken door stenen, beton wegbreken,…). De 

specifieke maatregelen zullen in een latere fase uitgewerkt worden en zijn locatieafhankelijk. 

In §7.3.7 worden een aantal aanbevelingen inzake het oplossen van vismigratieknelpunten opgesomd. 

 

Ecotunnel  

In deelgebied Lombergveld, Kesterheide en vallei van Hoezenbroekbeek wordt een ecotunnel 

aangelegd. Er zal een voldoende brede droge passage voorzien worden naast de beek voor fauna. Deze 
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passage zal ook gebruikt kunnen worden als trage wegverbinding. Gezien deze ecotunnel de migratie 

van fauna zal bevorderen, wordt dit positief beoordeeld. 

 

Aanplant knotbomen en fruitbomen 

Over een afstand van ruim 14 km wordt de aanplant van knotbomen en fruitbomen voorzien. Deze 

bomenrijen kunnen als groene lijnelementen in het landschap zorgen voor bijkomende 

verbindingsroutes voor fauna en flora. Mogelijks zorgen ze ook voor nestgelegenheid of fungeren ze 

als voedselbron voor de voorkomende fauna (oa. insecten). De aanplant van knotbomen en 

fruitbomen wordt bijgevolg positief beoordeeld. 

 

Recreatie / toerisme en mobiliteit 

In de ruilverkaveling wordt het historische netwerk van trage wegen geëvalueerd, waarbij nutteloze 

of onmogelijke connecties worden afgeschaft, terwijl ook totaal nieuwe connecties worden gelegd, 

daar waar nieuwe functies dienen verbonden te worden.  

In functie van de functionaliteit én de locatie van elke verbinding, wordt ook de meest aangewezen 

verharding per traject bepaald. 

Te verbeteren of nieuw aan te leggen landbouwwegen 

Verspreid over het plangebied wordt het bestaande wegennet lokaal aangepast en verbeterd. De te 

verbeteren wegen zijn momenteel onverhard (puin of aarde), semi-verhard (puin of steenslag) of 

verhard (asfalt of beton). Verspreid over het plangebied worden wegen aangeduid die in de toekomst 

zullen bestaan uit steenslag porfier, gestabiliseerrde steenslag, tweesporenbeton, beton of een 

kasseiweg met betonstrook. Het betreft ofwel nieuw aan te leggen wegen of te verbeteren, 

momenteel onverharde wegen. Deze wegen zullen in de toekomst een standaardbreedte hebben van 

3 m met een berm van 1 meter aan weerszijden. Er wordt rekening mee gehouden dat 

aanpassingswerken aan bermsloten nodig kunnen zijn of dat nieuwe bermsloten aangewezen zijn. 

De uitvoeringswerken zullen een verstorend effect op de huidige samenstelling van de vegetatie 

hebben die zich momenteel ontwikkelt op de half- of onverharde wegen. Anderzijds zijn de 

inspanningen die worden gedaan ter verbreding van de bermen en aanplanten langs deze bermen een 

belangrijk positief gegeven.   

Het verbeteren van wegen zou kunnen betekenen dat er meer gemotoriseerd verkeer gebruik zal 

maken van deze wegen. In een poelrijke omgeving zou dit negatieve effecten kunnen hebben op de 

amfibieën in het trekseizoen. Echter de meeste te verbeteren wegen zijn gekozen in functie van de 

ontsluiting van de (nieuwe) kavels. Het betreft bijgevolg geen verbindingswegen voor gemotoriseerd 

verkeer.  

Af te schaffen wegen 

Verspreid over het plangebied worden wegen aangeduid als af te schaffen. Meestal betreft het  

buurtwegen die in onbruik zijn geraakt en/of waarvan het tracé door de landbouwpercelen loopt. Er 

worden echter ook een beperkt aantal loswegen aangeduid als op te breken en 1 asfalt/betonweg. 

Van deze laatste wegen kan verondersteld worden dat ze momenteel geen grote verkeersintensiteiten 

hebben. Het afschaffen van deze wegen zal dan ook slechts een beperkt positief effect hebben op de 

mogelijke rustverstoring.  

Het afschaffen van trage wegen die wel nog gebruikt worden of van andere wegen die als 

doorgangsweg kunnen gebruikt worden, betekent dat het huidige verkeer op deze wegen zich zal 

verplaatsen naar het bestaande ‘hogere’ wegennet of naar een ander (nieuw aan te leggen) traag 

netwerk. Het afschaffen van wegen in het buitengebied en zeker in de nabijheid van natuurgebied, 

wordt vooral inzake rustverstoring, positief beoordeeld vanuit de discipline fauna en flora. Indien de 

vrijgekomen vrije ruimte wordt opgenomen in het landbouwgebied, zijn de effecten voor fauna en 
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flora beperkt negatief (tot verwaarloosbaar) omdat verondersteld wordt dat de naastliggende 

bermvegetatie dan ook vernietigd zal worden.  

Het afschaffen van wegen dient echter altijd in relatie tot de aanleg van nieuwe wegen of verbetering 

van bestaande wegen gezien te worden. in totaal zijn er netto meer opengestelde trage wegen binnen 

het plangebied na uitvoering van de ruilverkavling, waardoor verondersteld kan worden dat de totale 

(potentiële) rustverstoring zal toegenomen zijn (zie §7.3.5.4), maar ook de oppervlakte naastliggende 

bermvegetatie zal gestegen zijn.  

Aan te leggen (fiets)pad 

Een aantal van de aan te leggen paden, gelegen langs waterlopen, liggen binnen/naast de aan te 

leggen bufferstroken. In sommige gevallen zijn de aan te leggen paden op de rand van ecologisch 

waardevolle percelen gelegen. De aan te leggen paden zijn onverhard of semi-verhard; de aan te 

leggen fietspaden zijn semi-verhard of verhard. De ruimte-inname van deze paden is eerder beperkt 

en er zal zich een (smalle) berm ontwikkelen naast de onverharde paden doordat de voorziene breedte 

voor de paden groter is dan het deel dat effectief zal betreed / gebruikt worden door wandelaars / 

fietsers. Voor de verharde fietspaden wordt wel een berm van 1 m voorzien naast het fietspad. Er kan 

gesteld worden dat de aanleg van deze nieuwe paden een licht positief effect kan hebben op de 

structuur- en soortendiversiteit van het plangebied, en potentieel ook op de migratiemogelijkheden. 

Een groot aantal van de aan te leggen paden zullen toegankelijk zijn voor ruiters. Hierdoor is het 

mogelijk dat de naastliggende bermvegetaties, die zich kunnen ontwikkelen naast de wandelpaden 

vernietigd worden door de paardenhoeven. Hierdoor worden ter hoogte van deze nieuwe paden geen 

positieve effecten verwacht voor fauna en flora. 

Het aanleggen van extra wegen binnen een poelrijke omgeving zou negatieve effecten kunnen hebben 

op de amfibieën tijdens het trekseizoen. De aan te leggen (fiets)paden zullen echter niet toegankelijk 

zijn voor (zwaar) gemotoriseerd verkeer, waardoor de eventuele effecten eerder verwaarloosbaar tot 

beperkt negatief zullen zijn. 

Te verbeteren (fiets)pad 

Op een aantal plaatsen verspreid over het plangebied worden de reeds bestaande (fiets)paden 

verbeterd. Dit heeft nauwelijks een effect op de discipline Fauna en Flora, mogelijks is er een beperkt 

positief effect, indien het verbeteren van deze paden ook gepaard gaat met het realiseren van bredere 

natuurlijke bermen langs deze paden. 

 

Kunstwerken (uitkijktoren, voetgangersbrug, ecotunnel, avonturenpark, oversteekplaats vee, 

aanpassen brugconstructie,…) 

Binnen het ruilverkavelingsplan worden ook een aantal kunstwerken voorzien, waaronder de bouw 

van een uitkijktoren op Kesterheide, een ecotunnel / voetgangerstunnel onder de Ninoofse Steenweg 

ter hoogte van de Hoezenbroekbeek, een voetgangersbrug over de Ninoofse Steenweg, een aantal 

avonturenparken, inrichtingen om het gemotoriseerd verkeer tegen te houden,… Een beperkt aantal 

van deze maatregelen bevindt zich ter hoogte van biologisch waardevolle percelen, hoofdzakelijk het 

aanpassen van brugconstructies. Er wordt bijgevolg aangeraden de ruimte-inname en verstoring van 

deze percelen tot een minimum te beperken. 

De overige ingrepen veroorzaken zo goed als geen effect op de biologische waarden van het 

ruilverkavelingsgebied.  

Waterbeheer 

De waterlopen worden gezien als belangrijke landschapsecologische verbindingsassen voor de 

migratie van dieren en planten. Waar mogelijk worden maatregelen voorzien om de structuurkwaliteit 

en waterkwaliteit van de waterloop te verbeteren via natuurtechnische oeverinrichting (oa. door 

afschuining van de oevers), hermeandering (o.a. langs de Prindaalbeek), aanleg van bufferstroken (om 

vermesting tegen te gaan en het afkalven van oevers tegen te gaan) of het aanplanten van 

beekbegeleidende houtkanten. Zo worden de waterlopen gebufferd t.a.v. inspoelende meststoffen en 
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herbiciden en wordt een natuurlijke verbindingsstrook ontwikkeld, waardoor de soortenrijkdom kan 

toenemen. Beken die zijn ingebuisd zullen maximaal weer worden open gemaakt.  

De aanleg van natuurtechnische oevers beperkt afkalving van de oevers en kan een goeie 

uitgangsmaatregel zijn voor de ontwikkeling van een interessanter vegetatie. Het zelfzuiverend 

vermogen van de waterloop kan hierdoor verhogen. Vanuit ecologisch oogpunt is het aan te raden het 

oeverprofiel 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. 

De geplande bufferstroken langs waterlopen doen dienst als buffer tussen het aanpalend 

landbouwgebruik en de waterloop. Er wordt een zeer strikte afgrenzing met de omliggende agrarische 

entiteiten voorzien. Door het aanleggen van de bufferstroken kan een verbetering van de 

waterkwaliteit verwacht worden. Dit wordt vanuit Fauna en Flora positief beoordeeld. Mits een 

ecologisch beheer kunnen deze stroken bijkomend een meerwaarde betekenen voor de voorkomende 

fauna en flora, waardoor het globale effect van bufferstroken naast waterlopen sterk positief wordt 

beoordeeld. In § 7.3.7 worden een aantal aanbevelingen gedaan inzake het beheer van deze stroken. 

Gecontroleerd bufferbekken en waterbufferings- en infiltratiegebied met ecologische nevenfunctie 

Naast bovenstaande structuurkwaliteit verbeterende maatregelen zullen er ook enkele 

gecontroleerde bufferbekkens en waterbufferings- en infiltratiegebieden met ecologische 

nevenfunctie aangelegd worden. Hierbij worden in principe geen graafwerken uitgevoerd. Er wordt 

telkens maximaal gebruik gemaakt van het bestaande reliëf. De enige voorziene graafwerken zijn deze 

ter hoogte van de poelen. Voor een gecontroleerd bufferbekken is er stroomafwaarts een regelbare 

stuw of eventueel een vaste knijpconstructie. Bij een natuurlijk overstromingsgebied is deze niet 

aanwezig en zal toegelaten worden dat de beek op een natuurlijke manier kan overstromen. 

Om de ecologische kwaliteit van deze zones te optimaliseren dient er gelet te worden op een aantal 

basisprincipes, zoals de overgang tussen land en water op een natuurlijke wijze laten overvloeien, met 

flauwe taluds zonder harde oeverversteviging en indien mogelijk met een natuurlijke gradiënt van 

voedselrijk naar voedselarm en / of van droog naar nat, lokale inplant van riet, beperken van 

betreding, zones verondiepen,…). Echter gezien deze gebieden worden aangelegd op basis van het 

bestaande reliëf en er dus geen uitgravingen, aanleg van taluds,… voorzien wordt, heeft de 

ruilverkaveling hier weinig vat op. 

Opwaarderen bronzone en inrichten poel/vijver 

De concrete maatregelen die voorzien worden ter hoogte van deze puntlocaties zijn nog niet tot in 

detail gekend. Locatieafhankelijk gaat het oa. om het opruimen van bouwafval, afsluiting zodat het 

vee niet in de bron komt, herstel vegetatie, verwijderen constructies,… Algemeen kan er bijgevolg een 

positief effect verwacht worden ter hoogte van deze bronzones. 

Daar waar de inrichting van een poel / vijver voorzien wordt, zal een bijkomend leefhabitat gecreëerd 

worden voor oa. amfibieën. Ook hier wordt aangeraden aandacht te hebben voor een ecologische 

inrichting van deze 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. 

Archeologie en cultuurhistorie 

Op de maatregelenkaart worden 11 belangrijke archeologische zones aangeduid, waarbij bewarende 

maatregelen nog hoofdzakelijk nader te bepalen zijn. Deze sites zijn hoofdzakelijk gelegen ter hoogte 

van intensieve akkerpercelen, waardoor er weinig impact verwacht wordt op de discipline fauna en 

flora. Indien deze sites onder (permanent) grasland komen te liggen, kunnen zelfs positieve effecten 

verwacht worden. Ten zuiden van de Ninoofsesteenweg zal maatregel 57 in deelgebied 7 er 

bijvoorbeeld voor zorgen dat een prehistorische site onder heischraal grasland komt te liggen met aan 

de rand hoogstamfruitbomen nabij het natuurgebied, wat zal zorgen voor positieve effecten voor de 

discipline fauna en flora.  

Erfgoedelementen worden geherwaardeerd en landschappelijk ingepast met oog voor historische 

eigenheid. Speciale aandacht hierbij gaat naar de Oude Trambaan die als doorlopende trage weg 
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wordt geherwaardeerd, met onder andere belangrijkste herstelmaatregelen ter hoogte van de Oude 

Plaats en de Hoezenbroek. Van elk van de bunkers van het historisch Anti-Tankcentrum te Kester 

wordt nagegaan wat hun specifieke rol kan zijn afhankelijk van de ligging: sommige kunnen een functie 

krijgen in de natuursfeer (vleermuisbunkers), anderen hebben historisch/educatieve of 

toeristisch/recreatieve potenties, of kunnen ingericht worden als speelelement voor de lokale jeugd.  

Maatregelen niet gesitueerd op kaart 

Ten slotte voorziet de ruilverkaveling nog in een aantal vrijwillige maatregelen, die dus nog niet 

kunnen worden aangeduid op kaart, nl. het afsluiten van beheersovereenkomsten, het stimuleren van 

erfbeplanting en het aanplanten van boomgaarden. 

Erfbeplanting  

Erfbeplanting wordt binnen het plan voornamelijk voorzien in functie van de verwezenlijking van de 

landschappelijke visie. Deze landschapselementen kunnen dan eveneens functioneren als stapsteen 

binnen het ecologische netwerk wat positief wordt beoordeeld. De grootte van dit mogelijke positieve 

effect kan op planniveau nog niet gekwantificeerd worden, gezien de maatregelen vrijwillig zijn. 

Stimuleren tot aanplant boomgaarden 

Met het ruilverkavelingsproject wordt getracht weer meer hoogstamboomgaarden in het landschap 

te krijgen. Op cruciale plaatsen kunnen er boomgaarden geplant worden in openbaar domein. Maar 

vooral zullen particulieren aangemoedigd worden om op hun eigendommen hoogstamboomgaarden 

te laten planten. Aangezien deze maatregelen op vrijwillige basis zullen uitgevoerd worden is de mate 

van realiseerbaarheid op voorhand moeilijk in te schatten. Specifiek voor deze maatregelen is er een 

afzonderlijke ‘Boomgaardenkaart’ opgemaakt die naast het ruilverkavelingsplan bestaat. Op de 

boomgaardenkaart staan de belangrijkste locaties aangeduid, maar ook andere locaties kunnen in 

aanmerking komen. Het realiseren van bijkomende boomgaarden wordt vanuit de discipline fauna en 

flora positief beoordeeld omdat deze een bijkomend leefgebied betekenen voor tal van inheemse 

fauna, waaronder insecten en vogels. 

Beheersovereenkomsten akkervogels 

Hiervoor werden in Gooik zones afgebakend waar deze beheersovereenkomsten kunnen afgesloten 

worden. Maatregelen als graanranden, winterstoppels e.d. versterken het effect van de basisstructuur 

voor akkerfauna die reeds voorzien wordt binnen de ruilverkaveling (zie hoger). Deze maatregelen 

worden bijgevolg positief beoordeeld vanuit fauna en flora. Er zal door de VLM initiatief worden 

genomen om te proberen beheersovereenkomsten i.f.v. akkervogels af te sluiten in Gooik (momenteel 

(december 2015) zijn reeds 3 landbouwers die beheersovereenkomsten akkervogels afgesloten 

hebben in Gooik). Ook hier is de omvang van het positieve effect moeilijk op voorhand in te schatten, 

gezien beheersovereenkomsten geheel vrijwillig worden afgesloten met de VLM. 

7.3.5.2 Biotoopverlies / -winst 

Door uitvoering van de ruilverkaveling kunnen waardevolle biotopen verdwijnen. Er wordt echter ook 

ruimte voorzien voor het creëren van nieuwe waardevolle biotopen. Door de VLM werd per 

ecotoopgroep een ecotopenbalans opgemaakt (zie onderstaande tabellen). In de tabellen werd per 

ecotopengroep een balans opgemaakt met daarin een opsomming van de voorkomende ecotopen, 

hun oppervlakte, lengte of aantal in de uitgangssituatie en plansituatie, maar ook gegevens over de 

typische milieukenmerken van deze groep in het plangebied, de rol in de ecologische infrastructuur 

van het plan en het belang als potentiële groeiplaats voor inheemse boom- en struiksoorten. Ten slotte 

werd kort besproken wat de waarschijnlijkheid en het tijdsperspectief is waarmee besproken 

resultaten zullen worden behaald. De toename van de ecotopen is immers slechts mogelijk als er 

voldoende grondreserve kan worden opgebouwd. Of de nodige oppervlakte zal aangekocht worden is 

moeilijk in te schatten. Een tweede voorwaarde voor toename van de ecotopen is de overname van 

de grond door een partner die de verantwoordelijkheid opneemt voor het natuurbeheer. 
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Tabel 7-16: ecotopenbalans voor de ecotoopgroep “bossen” 

BOSSEN, STRUWELEN EN AANPLANTEN 

Ecotooptype volgens BWK-code 

Uitgangssituatie Plansituatie RVK-plan 

Totale opp 

(ha) 

Met specifiek 

natuurbeheer 
In SBZ-H  

Totale opp 

(ha) 

Met specifiek 

natuurbeheer 
In SBZ-H  

Eiken- en beukenbossen  23,7  3,8  11,5  33,5  15,4  13,3  

fe  

fe-  

fe+  

fe + ha+  

qa  

qb  

qb-  

qe  

qe-  

qs  

4,1  

0,3  

1,0  

0  

1,6  

0  

0,3  

12,0  

2,5  

2,0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0,3  

1,6  

1,2  

0,7  

2,6  

0  

0  

0  

0  

0  

0,3  

6,5  

1,3  

0,7  

5,6  

0,0  

1,0  

0,4  

4,8  

0,1  

0,3  

15,6  

2,5  

3,3  

1,5  

0  

1,0  

0,4  

3,3  

0,1  

0,3  

5,6  

1,2  

2,1  

3,6  

0  

0  

0,4  

0  

0,1  

0,3  

6,9  

1,3  

0,7  

Vallei- en moerasbossen  51,0  4,4  10,7  76,1  37,4  12,7  

va  

va-  

va- + vc  

va + vc  

va+  

va+ + vc  

va + vc  

va + vc + hf + hc  

va + vm + hf + hc  

va + vm + hp+  

vc  

vc-  

vc+  

vm  

vm-  

vm + va + mc + hf + hc  

vn  

19,2  

5,1  

0,2  

2,8  

0,8  

2,8  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

5,3  

0,1  

5,5  

5,2  

0,5  

0,0  

3,5  

0,8  

0,3  

0  

0  

0  

2,2  

0  

0  

0  

0  

0,1  

0  

0,7  

0  

0,2  

0  

0,3  

2,8  

0,1  

0  

0  

0,8  

2,8  

0  

0  

0  

0  

0,3  

0  

3,9  

0,1  

0  

0  

0  

35,1  

4,7  

0,0  

2,8  

0,8  

2,8  

1,1  

5,0  

0,1  

0,6  

6,5  

0,1  

5,5  

4,7  

0,5  

2,8  

3,1  

17,8  

0,3  

0,0  

0,0  

0,8  

2,2  

1,1  

5,0  

0,1  

0,6  

1,5  

0,0  

1,9  

2,6  

0,0  

2,8  

0,7  

4,1  

0,1  

0  

0  

0,8  

2,8  

0  

0,5  

0  

0  

0,4  

0  

3,9  

0,1  

0  

0  

0  
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Struwelen  19,1  1,2  4,0  17,7  1,1  3,5  

se  

se/lhi  

se/sf  

se/va  

se/vc  

1,8  

1,2  

0,5  

2,0  

1,1  

0  

0  

0  

0,7  

0  

0  

0  

0  

2,0  

0  

1,6  

1,2  

0,5  

2,0  

1,1  

0  

0  

0  

0,7  

0,1  

0  

0  

0  

2,0  

0  

Overige bossen, aanplanten en parken  61,0  4,3  12,0  54,8  4,3  11,1  

kpa-  

kpa  

kpk  

l  

lh  

lh/h  

lh/hc-  

lh/hf  

lh/hp  

lh/hr  

lh/va  

lh/va-  

lh/vc  

lhb  

lhi  

ls/qs  

lsb  

n  

n tuin  

n/hr  

n/p  

n/va  

p  

pa  

pi  

pmh  

pms  

3,9  

0,0  

1,1  

1,4  

0,4  

3,6  

0,1  

0,4  

3,4  

0,8  

3,8  

1,3  

1,2  

5,5  

14,0  

2,3  

2,1  

9,6  

2,1  

0,1  

1,3  

0,2  

0,1  

0,9  

0,7  

0,2  

0,2  

0  

0  

0  

0  

0  

1,2  

0  

0  

0  

0  

0,5  

0  

0  

0  

0,7  

0,3  

0,4  

1,2  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

1,2  

0  

0  

0,4  

0,4  

2,2  

0  

0,4  

0,2  

1,0  

2,3  

2,1  

1,6  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0,2  

0,0  

3,9  

1,1  

1,4  

0,4  

3,4  

0,1  

0,3  

3,0  

0,8  

3,5  

0,6  

0,3  

4,3  

13,1  

2,3  

2,1  

9,0  

1,5  

0,1  

1,3  

0,2  

0,1  

0,9  

0,7  

0,2  

0,2  

0  

0  

0  

0  

0  

1,2  

0  

0  

0  

0  

0,5  

0  

0  

0  

0,7  

0,3  

0,4  

1,2  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

1,2  

0  

0  

0  

0,4  

2,2  

0  

0,3  

0,2  

1,0  

2,3  

2,1  

1,3  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0,2  

Totale oppervlakte(ha)  154,8  13,7  38,2  182,2  58,2  40,7  
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 Uitgangssituatie Plansituatie RVKplan 

Milieukenmerken  De oppervlakte bos in de uitgangssituatie bedraagt ca 155 ha. In en 

aansluitend bij Gooik liggen 3 grotere boscomplexen. Alle andere bossen 

liggen sterk verspreid en versnipperd her en der in Gooik maar zijn meestal 

wel gelegen in een van de talrijke valleitjes.  

Het gaat zowel om loof- als naaldhout en verspreid aanwezig 

struweelopslag en populierenaanplanten.  

De grens tussen bos en aangrenzend cultuurland is doorgaans zeer scherp 

met een vaak duidelijk merkbare negatieve invloed van de omgeving.  

De versnippering en de scherpe grens maken dat externe verstoring tot 

diep in de kleinere bospercelen merkbaar is.  

In de plansituatie is er een toename van de totale oppervlakte bos. Meer in 

detail gaat het om een toename van waardevolle bostypes eiken- en 

beukenbossen (12 ha), vallei- en moerasbossen (25 ha) en een afname van 

de ecologisch minder waardevolle bostypes struwelen (2 ha), overige bossen, 

populier- en naaldhoutaanplanten en parken (6 ha)  

De nieuwe bospercelen sluiten aan bij bestaande bossen. Bij bosuitbreiding 

zal veel aandacht gaan naar een goede ontwikkeling van bosmantel en 

zoom.  

De bossen die omgezet zouden kunnen worden naar akker of een andere 

vegetatie worden gecompenseerd door aanplanting van loofbos aansluitend 

bij andere bossen.  

Rol in ecologische infrastructuur -  

aandachtssoorten  

De natuurwaarde van de (vaak kleine) bossen mag niet onderschat 

worden. Het gaat in een aantal gevallen om bossen met een schitterende 

voorjaarsflora met bosanemoon, speenkruid, boshyacint, dotterbloem, 

daslook en slanke sleutelbloem als opvallend voorkomende soorten.  

Doordat ze verspreid aanwezig zijn, verhogen ze de structuurvariatie in 

het landschap, dat verder vrij open is en waar intensieve landbouw 

primeert. Deze snippers zijn niet altijd geschikt voor echte bosorganismen. 

Behalve als habitat, worden ze ook gebruikt als schuilplaats of als 

herkenningspunt in het landschap voor verschillende dier- en plantsoorten 

uit het projectgebied.  

Van verschillende bossen (vooral aanplanten van populier met monotone 

ruderale ondergroei en gesloten sparren- of denaanplanten) is de 

ecologische functie beperkt.  

Door behoud en uitbreiding van de verspreid gelegen bossen/bosjes en 

struwelen blijft de structurele en landschappelijke diversiteit in het gebied 

gewaarborgd.  

Zo versterken we stapstenen waar dieren en planten leven en waarlangs ze 

zich in het gebied kunnen verspreiden.  

Een beperkte selectie van de ecologisch meest waardevolle bossen zijn 

voorgesteld in natuurbeheer te nemen. D.w.z. dat eigendom en gebruik naar 

een overheid of terreinbeherende vereniging gaat. Een aantal ecologisch 

waardevolle bossen, vaak bronbossen, worden gebufferd door een 

bosmantel, boszoom of houtkant en indien voldoende ruimte een ruige 

grasstrook. Eigendom en beheer gaan naar de eigenaar van het aanpalende 

bos dat beschermd wordt.  

Belang als potentiële groeiplaats 

voor inheemse boom- en 

struiksoorten)  

niet bekend, maar ook niet uitgesloten  niet bekend, maar ook niet uitgesloten  

Waarschijnlijkheid / 

Tijdsperspectief  

In de uitgangssituatie en in de autonome ontwikkeling wordt 

bosuitbreiding belemmerd door de eigendomssituatie rond de bossen.  

Waar bosuitbreiding wel plaatsvindt, betekent het actueel voornamelijk 

het aanplanten van populieren op door de landbouw verlaten percelen. 

Deze bosuitbreiding gebeurt niet planmatig en kadert niet in een 

duidelijke langetermijnvisie. Deze nieuwe bossen hebben meestal een 

beperkte natuurfunctie.  

Algemeen kan gesteld worden dat de bestaande bossen (deze staan niet op 

het integraal ruilverkavelingsplan) worden behouden tenzij anders vermeld. 

Deze bossen worden in de herverkaveling beschouwd als een vaste kavel en 

blijven in principe bij dezelfde eigenaar, al is het niet onmogelijk dat bos 

geruild wordt. Echter, iemand die geen bos inbrengt, krijgt normaal gezien 

ook geen bos terug.  Bossen en hun natuurwaarden zijn sowieso beschermd. 
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Eventuele nieuwe eigenaars moeten aan de boswetgeving voldoen waardoor 

het bos niet zomaar kan verdwijnen.  

Er wordt getracht de op het plan als natuurzone aangeduide bossen/bosjes 

evenals de bosuitbreidingspercelen in het kader van de ruilverkaveling te 

verwerven. Deze worden overgedragen aan een openbaar bestuur of 

terreinbeherende vereniging. Het gaat om een toename van 14 ha naar 58 

ha bos in natuurbeheer  

 

Belang van ectoopgroep “bossen” 

ecologische criteria: Door hun rol in de ecologische infrastructuur van het projectgebied en als locatie waar relicten van bosflora- en fauna kunnen overleven zijn de bossen 

waardevolle ecotopen. Veel van de voorkomende bostypes zijn biologisch waardevol of zeer waardevol en kunnen dienen als genepool voor toekomstieg uitbreiding van bossen.  

beleidsmatige criteria: Volgens het bosdecreet (13-06-1990, B.S. 29-09-1990) is het verboden om de bossen en de struwelen te ontbossen of moet er een kapmachtiging 

aangevraagd worden bij het rooien van bomen. Indien ze niet als bos beschouwd worden door hun beperkte oppervlakte, kunnen ze wel beschouwd worden als kleine 

landschapselementen waardoor het wijzigen van de vegetatie vergunningsplichtig is.  

Conform het huidig beleid wordt bosuitbreiding gerealiseerd van streekeigen bostypes.  

 

Tabel 7-17: ectopenbalans voor de ecotoopgroep “heide” 

HEIDE 

Ecotooptype volgens BWK-code 

Uitgangssituatie Plansituatie RVK-plan 

Totale opp 

(ha) 

Met specifiek 

natuurbeheer In HRL 

Totale opp 

(ha) 

Met specifiek 

natuurbeheer In HRL 

ha 

ha+ 

ha+cg 

3,2 

0 

0 

0 

0 

0 

1,1 

0 

0 

4,8 

0,7 

0,4 

3,9 

0,7 

0,4 

1,7 

0,7 

0,4 

Totale oppervlakte(ha) 3,2 0 1,1 6,0 5,0 2,8 

 

 Uitgangssituatie Plansituatie RVKplan 

Milieukenmerken  Op de droogste voedselarme zandleemgrond op hellingen komen 

enkele restanten voor van schrale droge graslanden. (3 ha). Ze zijn 

niet opgewassen tegen een intensief landbouwgebruik.  

In de plansituatie zal de oppervlakte heischrale graslanden 

verdubbelen tot 6 ha, door toename in Kesterheide (IHD-

doelstelling).  

De ecotoopkwaliteit van bestaande schrale droge graslanden zal 

verbeterd worden door specifiek beheer. Het ecotooptype zal ook 
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toenemen door vorming van zeer gevarieerde eenheden in de te 

ontwikkelen natuurgebieden (zie ecotoopgroep HPG).  

Rol in ecologische infrastructuur -  

aandachtssoorten  

Deze ecotopen zijn waardevol voor heel wat planten die 

voedselarme situaties nodig hebben en trekken specifieke insecten 

aan. Het gaat vaak om relicten waar nog planten voorkomen van 

schralere droge graslanden zoals liggend hertshooi, 

mannetjesereprijs, biggenkruid, gewoon struisgras en 1000-blad  

Door behoud en versterking van de heischrale vegetaties blijft de 

structurele diversiteit in het gebied gewaarborgd en ook de 

landschappelijk variabiliteit.  

Deze percelen behoeven een aangepast beheer. Enkele worden 

voorgesteld in natuurbeheer te nemen. D.w.z. dat eigendom en 

gebruik gaan naar een overheid of terreinbeherende vereniging. 

Enkele percelen zijn tuin en blijven vaste kavel.  

Belang als potentiële groeiplaats voor 

inheemse boom- en struiksoorten  

/  /  

Waarschijnlijkheid / Tijdsperspectief  In de uitgangssituatie en in de autonome ontwikkeling worden de 

heischrale graslanden bedreigd door te intensieve 

landbouwactiviteit of omdat er geen specifiek beheer is. De 

uitbreiding wordt belemmerd door de eigendomssituatie rondom 

de gebieden.  

Op het plan als natuurzone aangeduide schrale graslanden zullen 

in het kader van de ruilverkaveling indien mogelijk verworven 

worden en overgedragen aan een openbaar bestuur of 

terreinbeherende vereniging. Voor de tuinpercelen is het zaak de 

eigenaars op de hoogte te brengen van de natuurwaarde en de 

mogelijkheid van een aangepast beheer te bespreken. Er kan een 

beheerplan opgesteld worden via de RVK.  

 

Belang van de ecotoopgroep “heide” 

ecologische criteria: Biologisch zeer waardevolle ecotopen, behorend tot de zeldzame tot uiterst zeldzame biotopen in Vlaanderen.  

beleidsmatige criteria: Voor heischrale graslanden geldt het vegetatiewijzigingsverbod, ongeacht de plaats van voorkomen. In de plansituatie is een stijging van de oppervlakte in en 

nabij IHD-gebied. Verder zal ook door specifiek beheer een toename van de ecotoopkwaliteit beoogd worden.  

 

Tabel 7-18: ectopenbalans voor de ectoopgroep “moerassen” 

MOERASSEN 

Ecotooptype volgens BWK-code 

Uitgangssituatie Plansituatie RVK-plan 

Totale opp 

(ha) 

Met specifiek 

natuurbeheer In HRL 

Totale opp 

(ha) 

Met specifiek 

natuurbeheer In HRL 

hf 

hf- 

hfb 

hfc 

mc 

1,3 

1,2 

0,6 

0,1 

1,7 

0,2 

0 

0 

0 

0 

0,05 

0 

0 

0 

0 

2,4 

0,04 

0,3 

0,0 

3,0 

1,9 

0 

0 

0 

3,0 

0 

0 

0 

0 

0 
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mc- 

mc/sf 

mc+hf 

mr 

mr+ae+hc 

mr+hp++sf 

mru 

1,6 

0,2 

1,0 

0,3 

0 

0 

0,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0 

0,0 

0,6 

1,5 

0,2 

0,5 

0,3 

0 

0 

0,6 

1,5 

0,2 

0,5 

0,3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Totale oppervlakte(ha) 8,6 0,5 0,05 8,9 8,0 0 

 

 Uitgangssituatie Plansituatie RVKplan 

Milieukenmerken  Moeras komt in beperkte mate voor in het gebied (8,5 ha),vaak als 

indicator van kwelzones. Het gaat meestal wel om sterk verruigde 

vegetaties.  

In de plansituatie zal de oppervlakte moeras ongeveer gelijk 

blijven (9 ha). De ecotoopkwaliteit van bestaande 

moerasvegetaties zal verbeterd worden door specifiek beheer.  

Rol in ecologische infrastructuur -  

aandachtssoorten  

Deze ecotopen zijn vaak een toevluchtsoord voor heel wat dieren 

en rijk aan bloembezoekende insecten (o.m. veel dagvlinders). 

Veel insecten in het larvestadium zijn afhankelijk van moerassen. 

Deze ecotopen bieden gunstige levensomstandigheden voor tal 

van vogelsoorten en een geschikte schuilplaats voor kleine 

zoogdieren.  

Door behoud van de verspreid gelegen moerassen blijft de 

structurele diversiteit in het gebied gewaarborgd en ook de 

landschappelijke variabiliteit.  

Een specifiek beheer dient de verruiging terug te dringen (o.a. 

achteruitgang grote brandnetel) en het bloemaspect te verhogen, 

waardoor het belang voor bloembezoekende insecten, amfibieën 

maar ook minder aaibare soorten als de zeggekorfslak (IHD-

aandachtssoort in de grote zeggevegetaties) kan toenemen.  

Belang als potentiële groeiplaats voor 

inheemse boom- en struiksoorten  

/  /  

Waarschijnlijkheid / Tijdsperspectief  In de uitgangssituatie en in de autonome ontwikkeling worden 

moerassen bedreigd door de landbouwactiviteit er rond en omdat 

er geen specifiek beheer is. De uitbreiding wordt belemmerd door 

de eigendomssituatie rondom de gebieden.  

Aangezien deze ecotopen bij ‘niets doen’ spontaan overgaan in 

struweel of bos is een specifiek beheer noodzakelijk. Bijna alle 

moerassen worden daarom overgedragen aan een openbaar 

bestuur of terreinbeherende organisatie.  

 

Belang van de ecotoopgroep “moerassen” 

ecologische criteria: Biologisch zeer waardevolle ecotopen, behorend tot de zeldzame tot uiterst zeldzame biotopen in Vlaanderen.  

beleidsmatige criteria: Voor moerassen geldt het vegetatiewijzigingsverbod, ongeacht de plaats van voorkomen. In de plansituatie is er een behoud tot zeer lichte vooruitgang. 

Verder zal ook door specifiek beheer een toename van de ecotoopkwaliteit beoogd worden.  
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Tabel 7-19: ectopenbalans voor de ectoopgroep “waterrijke gebieden” 

WATERRIJKE GEBIEDEN 

 

Ecotooptype volgens BWK-code 

Uitgangssituatie Plansituatie RVK-plan 

Totale opp 

(ha) 

Met specifiek 

natuurbeheer In HRL 

Totale opp 

(ha) 

Met specifiek 

natuurbeheer In HRL 

ae 

ae+ 

1,2 

0 

0 

0 

0 

0 

1,0 

0,2 

0,3 

0,2 

0 

0 

Totale oppervlakte (ha) 1,2 0 0 1,2 0,5 0 

 

 Uitgangssituatie Plansituatie RVKplan 

Milieukenmerken  De open watervlakken in de ruilverkaveling zijn heel beperkt (1,2 

ha). Het gaat voornamelijk om een aantal kleine eutrofe plassen, 

al dan niet onderhouden of op een verlaten perceel.  

De oppervlakte open water wordt behouden. Een deel komt te 

liggen in een zone met specifiek natuurbeheer en kunnen 

ecologisch ingericht worden. Hierdoor krijgen zij een belangrijke 

meerwaarde voor amfibieën en waterplanten.  

Rol in ecologische infrastructuur -  

aandachtssoorten  

Door het (intensief) landbouwgebruik in de nabijheid en/of hoge 

begroeiing rondom, zijn de meeste watervlakken momenteel 

minder interessant voor amfibieën, macro-invertebraten en 

waterplanten.  

De rol van de specifiek beheerde plassen zal toenemen voor de 

hiernaast vermelde soortengroepen omdat door de buffering of 

bescherming / beheer ervan de invloed van landbouw wordt 

verminderd. Op die manier dragen ze bij tot de ecologische 

opwaardering van de valleien.  

Belang als potentiële groeiplaats voor 

inheemse boom- en struiksoorten  

/  /  

Waarschijnlijkheid / Tijdsperspectief  Omdat meerdere plassen niet (goed) beheerd worden, treedt er 

verruiging en verlanding op. Op termijn is er kans dat ze 

verdwijnen..  

De relatief eenvoudige en eenmalig uit te voeren 

inrichtingsmaatregelen (op percelen overgedragen aan een 

openbaar bestuur of terreinbeherende organisatie) zullen op korte 

termijn tot een belangrijke natuurwinst in de specifiek beheerde 

eutrofe plassen leiden.  

 

Belang van de ecotoopgroep “waterrijke gebieden” 

ecologische criteria: Waterrijke gebieden zijn zeer waardevolle ecotopen die behoren tot de zeer zeldzame biotopen in Vlaanderen.  

beleidsmatige criteria: Voor waterrijke gebieden geldt het vegetatiewijzigingsverbod ongeacht de plaats van voorkomen. Een deel van de watervlakken zal een kwaliteitsverhoging 

kennen door aangepast beheer.  

De watervlakken die gewoon behouden blijven in de ruilverkaveling, zijn wel onderhevig aan de autonome evolutie. Een klein deel ervan kan verdwijnen en/of in waarde afnemen.  

 



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 168 van 407 

Tabel 7-20: ecotopenbalans voor de ecotoopgroep “historisch permanent grasland” 

HISTORISCH PERMANENT GRASLAND 

Ecotooptype volgens BWK-code 

Uitgangssituatie Plansituatie RVK-plan 

Totale opp 

(ha) 

Met specifiek 

natuurbeheer In HRL 

Totale opp 

(ha) 

Met specifiek 

natuurbeheer In HRL 

Halfnatuurlijke graslanden 6,8 0,1 0,8 14,8 14,1 0,8 

hc 

hc+hp+ 

hc+mc+hf 

hc+mr 

hc+mr+vm 

hc- 

hu 

2,8 

0 

0 

0 

0 

2,8 

1,2 

0,1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,5 

0,4 

2,8 

7,2 

3,3 

0,3 

0,1 

0 

1,2 

2,6 

7,2 

3,3 

0,3 

0,04 

0 

0,7 

0 

0,4 

0 

0 

0 

0 

0,4 

Soortenrijke permanente graslanden 296,2 0 2,4 107,7 54,2 8,2 

hj 

hp+ 

hp++hc 

hp++hc- 

hpr+ 

hpr++hc- 

0,2 

286,1 

1,3 

1,0 

6,3 

1,2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2,4 

0 

0 

0 

0 

0,2 

96,0 

8,7 

0,2 

2,3 

0,3 

0,2 

45,2 

8,7 

0 

0 

0 

0 

8,2 

0 

0 

0 

0 

Graslanden met verspreide biologische waarden 164,7 8,5 15,2 27,9 0 1,2 

hp+hc- 

hp+hp+ 

hp+k(hp+) 

hpr 

hpr+hp+ 

1,2 

127,7 

8,2 

9,2 

17,7 

0 

8,5 

0 

0 

0 

0 

11,0 

4,3 

0 

0 

0,5 

15,3 

2,8 

3,6 

5,7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,2 

0 

0 

0 

Totale oppervlakte(ha) 467,1 8,5 18,4 150,4 

67,8 * 

270 ** 

68,2 10,2 

* in valleien – onzeker / ** buiten valleien - onzeker 
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 Uitgangssituatie Plansituatie RVKplan 

Milieukenmerken  De halfnatuurlijke en meest waardevolle graslanden komen 

beperkt voor (7 ha) en zitten niet in een natuurbeheer.  

De hoofdmoot van de historisch permanente graslanden (HPG) in 

het projectgebied zijn soortenrijke permanente cultuurgraslanden 

met relicten van halfnatuurlijke graslanden (BWK-code hp+), zo’n 

296 ha waarvan geen enkel in natuurbeheer.  

De graslanden met verspreide biologische waarden hebben een 

totale opp. van 165 ha waarvan 8,5 ha in natuurbeheer. Het gaat 

om relicten van soortenrijke permanente cultuurgraslanden, 

vooral in de rand onder prikkeldraad, een moeilijk bereikbaar 

hoekje … en deze staan onder permanente druk van het 

omliggend intensievere landbouwgebruik.  

Van de in totaal 467 ha historisch permanente graslanden worden 

er 150 ha veilig gesteld door ze op te nemen in een zone met 

specifiek natuurbeheer of als vaste kavel. 68 ha ligt in valleizone 

waar beperkt wordt herverkaveld en zal dus vermoedelijk 

ongewijzigd blijven. Indien herverkaveld wordt in de 

valleigebieden, is dit in functie van het behoud en versterken van 

het valleikarakter. 270 ha ligt niet in een specifieke zone en kan / 

zal herverkaveld worden. Een eventueel nieuwe gebruiker kan het 

perceel intensiever beheren waardoor de ecologische waarde 

achteruit zal gaan.  

Specifieker per groep van graslanden komen we op de volgende 

cijfers. De halfnatuurlijke graslanden verdubbelen tot 15 ha en 

komen bijna allemaal in een zone met specifiek natuurbeheer te 

liggen. Van de soortenrijke permanente cultuurgraslanden worden 

er 108 ha veilig gesteld waarvan 54 ha via specifiek natuurbeheer. 

Van de graslanden met verspreide biologische waarden worden er 

30 ha veilig gesteld als vaste kavel.  

Rol in ecologische infrastructuur -  

aandachtssoorten  

De meest waardevolle graslanden zijn dottergraslanden onder 

invloed van kwelwater.  

Verspreid in heel Gooik komen nog veel historisch permanente 

graslanden voor, vermoedelijk omwille van het geaccidenteerde 

landschap dat op heel wat plekken een intensief gebruik moeilijker 

maakt.  

De verarmde gemeenschappen met slechts relicten van de veel 

soortenrijkere, halfnatuurlijke vegetatietypes zijn een refugium 

voor typische graslandsoorten maar zijn ook een genenpool 

vanwaaruit deze weer kunnen verspreiden in betere 

omstandigheden.  

De ecologisch waardevolle graslanden fungeren als leefgebied en 

als stapstenen, zowel voor planten als voor dieren. Een hogere 

soortenrijkdom aan planten zal een grotere faunistische rijkdom 

als gevolg hebben, onder andere door een groter en meer 

gevarieerd voedselaanbod. Bovendien zijn het vaak rustzones 

binnen het overige intensief gebruikte landschap. 

Als aandachtsoorten kunnen zowel typische planten van 

halfnatuurlijke graslanden aangestipt worden als de diersoorten 

Een selectie van de ecologisch meest waardevolle graslanden en 

eventueel naastgelegen graslanden met potenties zijn voorgesteld 

in natuurbeheer te nemen. D.w.z. dat eigendom en gebruik naar 

een overheid of terreinbeherende vereniging gaan. Deze 

graslanden maken vaak deel uit van grotere, meer gevarieerde en 

robuuste natuurzones. Anderzijds vormen ze ook belangrijke 

stapstenen in bv. de valleien tussen grotere natuurkernen.  

Een gevarieerde inrichting gekoppeld aan een specifiek beheer van 

de te ontwikkelen natuurgebieden, zorgt voor een grote variatie in 

ecotopen / plantensoorten met als gevolg ook een grotere variatie 

in diersoorten die er mee verbonden zijn  
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die mee profiteren van een minder intensief gebruik van 

graslanden. Dit zijn onder andere amfibieën, vlinders en 

verschillende akkervogels als geelgors. 

Belang als potentiële groeiplaats voor 

inheemse boom- en struiksoorten  

/  /  

Waarschijnlijkheid / Tijdsperspectief  Momenteel zijn er geen heel waardevole graslandpercelen in 

natuurbeheer, wel met relicten van halfnatuurlijke graslanden die 

door het aangepaste beheer zullen verbeteren. Uitbreiding van de 

waardevolle graslanden en verhogen van de soortenrijkdom is in 

de uitgangssituatie maar mogelijk als een terreinbeherende 

organisatie percelen kan aankopen en er een specifiek beheer 

voert.  

De autonome evolutie in het landbouwgebied heeft tot gevolg dat 

soortenrijkdom van de graslanden nog vermindert en dat ze in 

sommige gevallen worden gescheurd.  

Een 68 ha aan ecologisch waardevolle (of met hoge potenties) 

graslanden worden overgedragen aan een openbaar bestuur of 

terreinbeherende vereniging i.f.v. een specifiek natuurbeheer.  

Het aanduiden van vaste kavels i.f.v. ecologische waarde heeft als 

gevolg dat bij de herverkaveling de percelen bij dezelfde gebruiker 

blijven die tot nu bewees dat hij het perceel op een goede manier 

beheert. Waardevolle graslanden worden op deze manier relatief 

beschermd, zolang de gebruiker niet intensiveert.  

Bij ligging in valleigebied is herverkaveling in principe niet aan de 

orde maar in de rest van het projectgebied zullen verschillende 

graslandpercelen van gebruiker wisselen. Dit hoeft nog niet te 

betekenen dat het perceel achteruit gaat, maar de kans wordt 

toch groter dat ze na de ruilverkaveling intensiever worden 

gebruikt of omgezet naar ander landgebruik.  

 

Belang van ecotoopgroep “historisch permanente graslanden” 

ecologische criteria: De historisch permanente graslanden zijn door hun rol als onderdeel van natuurkernen en als stapstenen waardevolle natuurelementen in dit projectgebied. Een 

deel van de graslanden zijn door hun floristische soortenrijkdom biologisch zeer waardevol.  

beleidsmatige criteria: Het wijzigen van historisch permanent grasland is verboden behoudens voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke vergunning in de volgende gebieden: 

valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of agrarische gebieden met bijzondere waarde en SBZ (BVR 23.07.98). Voor 

het wijzigen van de vegetatie in het agrarisch gebied is geen vergunning vereist. Ze vallen wel onder de bepalingen van de mestwetgeving.  

 

Tabel 7-21: ecotopenbalans voor de ecotoopgroep “kleine landschapselementen” 

KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN   

 Uitgangssituatie Plansituatie 

Grazige bermen en perceelsranden ((k(hp+))  Niet gekwanitficeerd Afname door herverkaveling niet te kwantificeren.  

Toename door specifieke maatregelen:  

o Grazige bermen (3 m breed): 23km  

o Erosiebuffers (6 m breed): 13,4 km  

o Erosiestroken ingericht voor akkervogels (9m breed): 4,4 km  
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o Grazige stroken voor akkerfauna (9m breed): 4,1 km  

o Resterend deel gekoppeld aan wegenwerken  

 

Hoogstamboomgaarden  

kj  

kj-  

kj- tuin  

kj tuin  

kj+  

kj+ tuin  

74,8 ha 

30,9 ha 

21,6 ha 

2,1 ha 

3,9 ha 

15,3 ha 

1,0 ha 

Het ontwerp ruilverkavelingsplan voorziet geen 

expliciet te rooien hoogstamboomgaarden, wel 3,3 

ha nieuwe en 6,1 ha (bestaande en nieuwe) in 

specifiek natuurbeheer.  

Lineaire houtige landschapselementen  88,1 km Het ontwerp ruilverkavelingsplan voorziet geen 

expliciet te rooien houtige landschapselementen, 

wel 56,5 km nieuw.  

Bomenrijen (kb)  29,3 km, waarvan 1,8 km op taluds + 5,5 km (incl. fruitbomen)  

Knotbomenrijen (kb)  21,7 km, waarvan 0,3 km op taluds + 11,9 km  

Hagen (kh)  

Houtkanten (kh)  

13,1 km, waarvan 0,4 km op taluds 

20,6 km, waarvan 4,2 km op taluds + 0,5 

ha 

+ 41,7 km  

Niet nader bepaald 3,4 km  

Alleenstaande bomen (incl. fruitbomen en 

knotbomen) en stuiken  

535 stuks Het ontwerp ruilverkavelingsplan voorziet geen 

expliciet te rooien alleenstaand bomen of struiken, 

wel 34 nieuwe.  

Holle wegen en taluds zonder houtige 

landschapselementen  

Taluds (kt)  

Holle wegen (kw)  

 

 

20,7 km + 0,06 ha 

2,4 km 

Het ontwerp ruilverkavelingsplan voorziet geen 

expliciet te nivelleren holle wegen en taluds zonder 

houtige landschapselementen.  

Veedrinkpoelen (kn)  22 Het ontwerp ruilverkavelingsplan voorziet geen 

expliciet te dempen poelen.  

Het plan vermeldt wel de inrichting van 3 

bestaande poelen (waarvan 1 als erosiepoel), 17 

nieuwe poelen,  

nog 4 nieuwe erosiepoelen en 1 andere drinkplaats 

voor het vee.  

Bronnen en bronzones  12 (onderschatting) Het ontwerp ruilverkavelingsplan voorziet geen 

expliciet te draineren bronnen en bronzones.  

28 bronzones worden opgewaardeerd.  
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Bunkers  6 6, waarvan minstens 1 met specifiek natuurbeheer  

 

 Uitgangssituatie Plansituatie RVKplan 

Milieukenmerken  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 kleine landschapselementen zijn 

de opgaande houtige structuren (hagen, houtkanten, knotbomen, 

bomenrijen, talud met haag/ houtkant/boom/knotbomen), in 

totaal 88 km. Ze komen in heel wat configuraties voor en zijn sterk 

bepalend voor het kleinschalig karakter van het landschap in heel 

wat deelgebieden.  

De lage grazige structuren (gras- en wegbermen, grachtkanten en 

oevers van waterlopen met soms moerasplanten, grazige taluds) 

zijn minder opvallend en soms heel smal. 27km is in kaart 

gebracht.  

In het gebied komen ook diverse puntvormige 

landschapselementen voor zoals (solitaire) bomen (inclusief 

hoogstamfruitbomen en knotbomen, opvallende struiken en water 

(poel, vijver, bron - opvallend is het voorkomen van bronnen op 

diverse plekken in het landschap en op diverse hoogtes langs de 

heuvels en kwelzones in de lagere delen van het landschap). Het 

zijn waarschijnlijk relicten van een nog kleinschaliger landschap. 

In het plan wordt gepoogd om zoveel mogelijk bestaande kleine 

landschapselementen te behouden en er zijn er geen aangeduid 

als actief te verwijderen.  

Kleine landschapselementen gelegen in zones waar herverkaveld 

wordt kunnen echter verdwijnen door autonome evolutie na de 

ruilverkaveling. Bv. omdat nieuwe grenzen niet meer samenvallen 

met de oude grenzen of omdat er een nieuwe eigenaar / gebruiker 

is.  

Er komen 3 ha hoogstamboomgaard bij en 6 ha wordt veilig 

gesteld via een specifiek natuurbeheer.  

Op heel wat plaatsen worden bestaande houtkanten bomenrijen 

e.d. versterkt en gebufferd maar ook nieuw aangelegd. Grazige 

bermen worden verbreed of nieuw aangelegd bv. als bufferzone 

langs waterlopen en bossen of als wegberm. Het netwerk van 

grachten en andere waterlopen blijft bestaan. Ten slotte worden 

ook een aantal poelen gegraven of hersteld.  

Rol in ecologische infrastructuur -  

aandachtssoorten  

De kleine landschapselementen vervullen een zeer belangrijke rol 

in dit gebied. De bomenrijen, houtkanten en hagen zorgen voor 

een hoge structuurvariatie in het landschap waardoor het 

habitataanbod vergroot wordt. Net als de lage lijnvormige kleine 

landschapselementen (perceelsranden, bermen en 

waterloopvegetaties) zorgen ze ervoor dat het landbouwgebied 

doorsneden wordt door een redelijk aansluitend netwerk van min 

of meer (zij het soms erg smalle) natuurlijke milieus. Naast leef- en 

broedgebied fungeren de kleine landschapselementen ook als 

beschutting en verbindingsweg voor dieren. Vleermuizen bv. 

gebruiken lijnvormige kleine landschapselementen vooral om zich 

te oriënteren bij verplaatsingen Geelgors maakt vooral gebruik 

De ecologische rol van de kleine landschapelementen blijft 

dezelfde in de plansituatie. Een doelstelling is om via de nieuwe 

kavelstructuur de kleine landschapselementen op te waarderen en 

meer bescherming te bieden. Behoud en uitbreiding van de 

elementen langs de openbare wegen en in de zones met natuur als 

(neven)functie, moet er voor zorgen dat de dichtheid van het 

netwerk vrij groot bijft.  

Bij de aanleg van nieuwe of het versterken van bestaande 

elementen moet er worden gestreefd naar het verhogen van het 

aanbod aan nestplaatsen en het voedsel voor allerlei diergroepen. 

Grazige bermen bv. zijn noodzakelijk voor het overleven van 
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van houtkanten met voldoende dicht struikgewas en dekking om 

te broeden.  

Ook de puntvormige landschapselementen als poelen en 

alleenstaande struiken en bomen, hebben een functie in de 

ecologische infrastructuur van het gebied. De poelen dienen als 

voortplantingswater voor amfibieën, maar ook als habitat voor 

allerlei watergebonden fauna en flora die tot deze milieus zijn 

teruggedrongen. Behalve beschutting en nestplaats, dienen 

alleenstaande bomen en struiken ook als herkenningspunten in 

het landschap of als zangpost.  

akkervogels. De aanwezige vleermuizen, amfibieën en 

vlindersoorten kunnen hier ook voordeel uit halen.  

Ecologisch waardevolle sootenrijke houtkanten en bermen dienen 

als als relictzone waar de zeldzame soorten nog kansen krijgen 

maar ook als genenpool om zich bij gunstige omstandigheden 

weer in de omgeving te verspreiden.  

Belang als potentiële groeiplaats voor 

inheemse boom- en struiksoorten  

niet bekend, maar ook niet uitgesloten  niet bekend, maar ook niet uitgesloten  

Waarschijnlijkheid / Tijdsperspectief 

 

Bij autonome evolutie is de kans groot dat geïsoleerde kleine 

landschapselementen verdwijnen, actief  door schaalvergroting in 

de landbouw of door gebrek aan onderhoud en bescherming. 

Het behoud van de waardevolle bermvegetatie is afhankelijk van 

het bermbeheer door de gemeente en van de mogelijkheid tot 

buffering. 

Een aantal KLE’s worden in openbaar domein gelegd of in 

eigendom gegeven van een openbaar bestuur of terreinbeherende 

vereniging of liggen op percelen die als vaste kavels worden 

aangeduid. Hiermee tracht de RVK de autonome evolutie te 

stoppen en ze veilig te stellen voor de toekomst. 

De uitvoering van het ruilverkavelingsplan kan echter ook een 

negatief effect hebben op de kleine landschapselementen via 

versnelling van de autonome evolutie.  

Het is inherent aan een ruilverkaveling dat door herschikking van 

de percelen, er grotere percelen ontstaan en de hoeveelheid 

onbewerkte stroken zal afnemen. Bovendien bestaat de kans dat 

bij veranderen van eigenaar een aantal punt- of lijnvormige kleine 

landschapselementen verdwijnen omdat ze als hinderlijk worden 

beschouwd voor de bewerking van het perceel waarin ze gelegen 

zijn. Om dezelfde reden kunnen ook een aantal sloten of greppels 

verdwijnen, en ook de daar aanwezige slootvegetaties. 

In hoeverre het netwerk van KLE’s in de toekomst minder fijnmazig 

zal worden, is nu niet te kwantificeren. Door KLE’s in 

herverkavelingszones samen te laten vallen met perceelsgrenzen, 

is de kans op behoud veel groter. Er zal via het instrument 

beheersovereenkomsten actief geprobeerd worden om contacten 

af te sluiten voor het onderhoud van bestaande houtkanten en 

andere KLE’s.  
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Belang kleine landschapselementen: Het belang van deze ecotoopgroep is zeer groot in dit gebied. Zij zorgt voor bijkomende structuurvariatie en de verschillende kleine 

landschapselementen vormen een ecologisch netwerk in het intensief gebruikt landbouwgebied. De verschillende kleine landschapselementen spelen bovendien een grote rol in het 

behoud van enkele soorten zoals akkervogels, vleermuizen, vlinders en amfibieën.  

ecologische criteria: De verschillende kleine landschapselementen zorgen voor een groter aanbod aan habitats in het gebied doordat ze meer variatie in structuur brengen. Zij 

verbinden bovendien waardevolle zones met elkaar zodat een groen netwerk wordt gevormd en populaties niet geïsoleerd geraken.  

beleidsmatige criteria: Voor het kappen van hoogstammige bomen moet er een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd (DRO 18.05.1999). Het wijzigen van kleine 

landschapselementen of de vegetatie ervan is vergunningsplichtig (BVR 23.07.1998). Binnen het ruilverkavelingsproject wordt er een versterking van de kleine landschapselementen 

vooropgesteld. Indien de mogelijkheid voor verwerving van bepaalde percelen niet bestaat, kan de autonome evolutie op terrein tegengegaan worden dankzij de handhaving van de 

bestaande wetgeving.  

 

Tabel 7-22: ecotopenbalans voor de ecotoopgroep “biologisch waardevolle akkers” 

RUIGTEN 

Ecotooptype volgens BWK-code 

Uitgangssituatie Plansituatie RVK-plan 

Totale opp 

(ha) 

Met specifiek 

natuurbeheer In HRL 

Totale opp 

(ha) 

Met specifiek 

natuurbeheer In HRL 

b+ 0 0 0 9,5 9,5 0 

Totale oppervlakte(ha) 0 0 0 9,5 9,5 0 

 

 Uitgangssituatie Plansituatie RVKplan 

Milieukenmerken  Het gaat om landbouwgronden van een gewone 

landbouwuitbating die niet zorgplichtig zijn.  

In het plan is de aanleg van graanakkers en tijdelijke ruige grazige 

zones voorzien op diverse plekken.  

Rol in ecologische infrastructuur -  

aandachtssoorten  

Deze akkerpercelen zijn momenteel ecologisch nauwelijks 

relevant.  

De aanleg en het beheer van de graanakkers e.d. is er specifiek op 

gericht om akkervogels te ondersteunen. Ze vinden er 

nestgelegenheid en dekking, zomervoedsel en wintervoedsel. 

Gelijktijdig kunnen hier ook andere soortengroepen zoals insecten 

voordeel bij hebben.  

Belang als potentiële groeiplaats voor 

inheemse boom- en struiksoorten  

/  /  

Waarschijnlijkheid / Tijdsperspectief  In de uitgangssituatie zijn er enkele lopende 

beheerovereenkomsten voor akkervogels. Deze zijn echter 

mogelijk tijdelijk.  

De percelen worden overgedragen aan een openbaar bestuur of 

terreinbeherende vereniging i.f.v. een specifiek beheer voor 

akkervogels.  
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Belang van de ecotoopgroep “biologisch waardevolle akkers”  

ecologische criteria: Biologisch waardevolle ecotopen.  

beleidsmatige criteria: In de plansituatie gaat de totale oppervlakte er op vooruit. N.a.v. de bevindingen van de ecologische studie voor de ruilverkaveling zijn in Gooik zones 

afgebakend waar landbouwers vrijwillige beheerovereenkomsten ten voordele van akkervogels kunnen afsluiten.  

 

 

Tabel 7-23: ecotopenbalans voor de ecotoopgroep “ruigten” 

RUIGTEN 

Ecotooptype volgens BWK-code 

Uitgangssituatie Plansituatie RVK-plan 

Totale opp 

(ha) 

Met specifiek 

natuurbeheer In HRL 

Totale opp 

(ha) 

Met specifiek 

natuurbeheer In HRL 

hp/hr 

hr 

hr+sf 

hrb 

ks 

ku 

5,5 

16,0 

0,2 

1,3 

1,0 

1,3 

0 

0,7 

0 

0 

0 

0 

0 

0,7 

0 

0,3 

0 

0 

0 

0,8 

0 

0 

0 

0 

0 

0,1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Totale oppervlakte(ha) 25,4 0,7 1,0 0,8 0,1 0 

 

 Uitgangssituatie Plansituatie RVKplan 

Milieukenmerken  De droge ruigten in de ruilverkaveling zijn een aantal verruigde 

graslanden, waarschijnlijk verlaten landbouwgronden.  

De meeste droge ruigten zijn restgronden die in landbouwgebied 

liggen. Deze worden deels opnieuw in landbouwgebruik genomen. 

Een deel wordt ingericht, vaak als grasland of bos, samen met een 

naastliggend gebied dat een meer natuurlijke functie krijgt.  

Rol in ecologische infrastructuur -  

aandachtssoorten  

Deze ecotopen zijn rijk aan insecten. Ze bieden gunstige 

levensomstandigheden voor sommige vogelsoorten en een 

geschikte schuilplaats voor kleine zoogdieren.  

Door het verdwijnen van de ruigten verdwijnt ook een beetje de 

structurele diversiteit in het landschap. Op een aantal plekken 

worden ruigten vervangen door biologisch waardevolle 

graslanden en bossen die ook voor structurele diversiteit zorgen.  

Belang als potentiële groeiplaats voor 

inheemse boom- en struiksoorten  

/  /  
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Waarschijnlijkheid / Tijdsperspectief  In de uitgangssituatie en in de autonome ontwikkeling worden de 

ruigten bedreigd door de landbouwactiviteit er rond en omdat er 

geen specifiek beheer is.  

De percelen die worden overgedragen aan een openbaar bestuur 

of terreinbeherende vereniging krijgen een specifiek natuurbeheer 

dat echter niet op ruigten is gericht. In de randen van graslanden 

en bossen onder natuurbeheer is vaak plek voor 

ruigteontwikkeling.  

 

Belang van de ecotoopgroep “ruigten” 

ecologische criteria: Biologisch waardevolle ecotopen.  

beleidsmatige criteria: In de plansituatie verdwijnt nagenoeg de totale oppervlakte door in gebruik name van de percelen voor landbouw om evolutie naar een ander natuurtype.  
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Uit de ecotopenbalans blijkt dat  na uitvoering van de ruilverkaveling  

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

natuurbeheer zal kennen; 

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. 

 

Voor een detailbespreking van de toe- of afname van bovensstaande ecotopen wordt verwezen naar 

§7.3.5.1. Algemeen kan echter gesteld worden dat de natuurwaarden in de exploitatiefase gestegen 

zullen zijn ten opzichte van de referentiesituatie en er matig tot zeer positieve effecten te verwachten 

zijn voor fauna en flora.  

Uit de nota horende bij het ruilverkavelingsplan blijkt dat er voor uitvoering van de ruilverkaveling 

voor de vlakvormige maatregelen een grondbehoefte van ca. 142 ha of ca. 4,4 % van de oppervlakte 

voorzien is. Van de ca. 142 ha vlakvormige maatregelen is ca. 52 ha voorzien voor waterbufferings-

gebied (16 ha gecontroleerd overstromingsgebied en 36 ha natuurlijk overstroombaar gebied met 

nevenfunctie infiltratiegebied en natuur), ca. 27 ha bosontwikkeling of bosversterking, ca. 36 ha 

versterking van ander natuurtype. Verder worden er ca. 9,5 ha gorzenakkers gecreëerd (wintervoedsel 

voor akkervogels) en meer dan 3 ha nieuwe hoogstamboomgaard op openbaar domein. Van deze ca. 

142 ha is ca. 93 ha momenteel in landbouwgebruik. In de meeste gevallen gaat het op de 

inrichtingslocaties wel om marginale landbouwgronden.  

Er zijn ook heel wat lijnvormige maatregelen voorzien: meer dan 66 km juridisch tracé trage weg, 

waarvan 62 km nu niet meer bruikbaar op het terrein, wordt door de ruilverkaveling afgeschaft en 

vervangen door een dens netwerk van wandelwegen (37 km), functionele fietsverbindingen (8 km) en 

landbouwwegen (0.5 km beton, 5 km tweesporenbeton en 34 km steenslagweg).  

Het landschap wordt versterkt door aanplant van ca. 42 km haag- of hakhoutstructuur en ca. 17,5 km 

(knot)bomenrij. Specifiek voor akkervogels worden ca. 4 km aangepaste grazige stroken gecreëerd als 

fourageer- en voedselgebied. Verder wordt binnen de ruilverkaveling de aanleg van bijna 20 km 

erosiebermen/-stroken voorzien. Op locaties die belangrijk zijn voor akkervogels, bieden deze stroken 

naast erosiebestrijding ook fourageermogelijkheden voor akkervogels en worden ze ook alsdusdanig 

ingericht. Over een lengte van ca. 9 km worden maatregelen aan waterlopen voorzien 

(hermeandering, verwijderen inbuizingen of natuurtechnische herprofilering).  

Er zijn in het kader van de ruilverkaveling meer dan 180 puntmaatregelen voorzien, waaronder oa. 

een ecotunnel / voetgangerstunnel, een 10-tal veedrinkplaatsen, meer dan 30 solitaire bomen en op 

een 30-tal plaatsen worden vismigratieknelpunten weggewerkt. 
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Voor een detailbespreking van bovenstaande voorziene werken wordt verwezen naar §7.3.5.1. 

Algemeen kan echter gesteld worden dat de natuurwaarden in de exploitatiefase gestegen zullen zijn 

ten opzichte van de referentiesituatie en er matig tot zeer positieve effecten te verwachten zijn voor 

fauna en flora. 

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 inzake 

biotoopwinst. 

Daarnaast worden nog een aantal geïsoleerd gelegen waardevolle elementen als ‘vaste kavels’ 

aangeduid, al dan niet in functie van ecologische waarde, wat weliswaar enkel een passieve 

bescherming inhoudt. De term ‘vaste kavel’ houdt in dat de ruilverkaveling in principe de actuele 

situatie wat eigendom/pacht betreft niet wijzigt, tenzij een nieuwe eigenaar/pachter wordt gevonden 

die meer het behoud van de huidige toestand genegen is dan de huidige eigenaar/pachter. 

Een aantal poelen zullen worden ingericht. Voor een detailbespreking wordt eveneens verwezen naar 

§7.3.5.1. De aanleg/inrichting van deze poelen zal algemeen een positief effect hebben op de 

effectgroep ‘biotoopwinst’. 

Bij de aanleg van bijkomende nieuwe wegen dient er op gelet te worden dat deze niet gelegen zijn ter 

hoogte van biologisch (zeer) waardevolle percelen.  

 

7.3.5.3 Versnippering / ontsnippering en barrièrewerking 

Na uitvoering van de ruilverkaveling zal ten opzichte van de referentiesituatie in totaal meer bos, meer 

natuur en meer KLE’s in het plangebied aanwezig zijn, wat (sterk) positief beoordeeld wordt. 

De verspreid gelegen bosjes blijven grotendeels behouden, gezien deze hoofdzakelijk gelegen zijn 

buiten de te herverkavelen zones. Enkele bossnippers (met een totale oppervlakte van ca. 1,4 ha) 

zullen omgezet worden naar akkerland. Deze bosfragmenten zijn in de huidige toestand te klein om 

een geschikt leefgebied te vormen voor (zeldzame) soorten. Hierdoor en gezien er in totaal meer bos 

(of boszoomvegetatie) voorzien wordt, dan er zal verdwijnen, worden geen negatieve effecten 

verwacht van het verdwijnen van deze bossnippers. 

De bestaande KLE’s worden eveneens grotendeels behouden. Langs (nieuwe) perceelsranden of 

andere strategische plaatsen (langs wegen, paden, waterlopen,…) zullen nieuwe KLE’s aangelegd 

worden. Ook worden er meerdere percelen aangeduid als ‘te versterken natuurwaarden’ en zijn er 

zones aangeduid voor het behoud en versterken van het valleikarakter en het kleinschalig landschap. 

KLE’s vormen belangrijke verbindingselementen in het landbouwlandschap. Ontbrekende stukken 

tussen KLE’s zullen opgevuld worden indien relevant. Lange nieuw aan te planten structuren van bv. 

houtkanten vormen een verbinding tussen 2 natuurkernen. Langsheen waterlopen versterkt een 

houtkant de bestaande blauwe ader. Gerichte aanplant aan de zonzijde biedt schaduw en zorgt ervoor 

dat de beek niet snel dichtgroeit met water- en oeverplanten.  

In principe verdwijnen er slechts beperkt KLE’s door uitvoering van het ruilverkavelingplan. Het aantal 

KLE’s per ha zal echter wel minstens behouden blijven of toenemen. Er werden daarnaast in het RVK-

gebied percelen geselecteerd die preferentieel in aanmerking komen om een hoogstamboomgaard 

op te planten, actief via de RVK of op vrijwillige basis. 

Om het behoud van de KLE’s op lange termijn te vrijwaren is het opzetten van een beheersstructuur 

aangewezen. Dit kan in samenwerking met de lokale landbouwers die er hun inkomen mee kunnen 
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aanvullen. Een algemene conclusie is dat de bestaande KLE’s (deze staan niet op het integraal 

ruilverkavelingsplan) hoofdzakelijk worden behouden. Vooral in de zones voor herverkaveling in 

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

1) 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. Na toekenning van een vergunning moeten deze in dat geval 

gecompenseerd of verplaatst worden door de eigenaar. De leeftijd is echter ook een belangrijk 

element. Het zal een hele tijd duren vooraleer de nieuw aangeplante structuren dezelfde waarde 

hebben. 

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. In deze beekvalleien kunnen echter ook een beperkt aantal KLE’s verdwijnen door bv. 

ruilen van weiden (samenvoegen van gebruikspercelen). Echter, het aantal KLE’s per ha zal wel 

minstens behouden blijven of toenemen. Er komen meer stapstenen bij waar dieren en planten leven 

en waarlangs ze zich in het gebied kunnen verspreiden, wat positief beoordeeld wordt. 

Boscomplexen en hun ruime omgeving vormen de natuurkernen in Gooik. Deze worden door 

uitvoering van het ruilverkavelingsplan versterkt, gebufferd en uitgebreid. Om deze natuurkernen te 

verbinden wordt er gebruik gemaakt van de ‘wegen’ met de minste weerstand en de meeste 

natuurwaarden – er zijn nog heel wat kleinere natuurelementen die a.h.w. stapstenen vormen – 

doorgaans zijn dit de valleitjes, via bestaande bosjes, ruigtes, de vele soms op te waarderen KLE’s e.d. 

Sommige linken worden gemaakt via akkergebied. Dit biedt direct ook mogelijkheden voor de 

inrichting van leefgebied van akkerfauna en –flora, voor erosiemaatregelen, … Voorbeelden zijn 

grasland met houtkanten, akkers met ruigtestroken en resthoekjes. 

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.  

Er worden ook een aantal te optimaliseren wegen en nieuwe wandelwegen voorzien binnen het 

plangebied. In het algemeen kan gesteld worden dat wegen al of niet verhard steeds een zekere mate 

van ecologische barrièrewerking veroorzaken. De intensiteit van de effecten hangt samen met de 

gebruiksintensiteit, de aard en kenmerken van de weg, de situering van de weg t.a.v. bestaande 

leefgebieden van fauna- en florawaarden. Bij het doorsnijden van bestaande kerngebieden zullen de 

randeffecten t.a.v. de soorten groter zijn dan wanneer enkel de perimeter van het leefgebied 

geaffecteerd wordt. Het aanbrengen van verhardingsmaterialen kan vooral naar kleine 

ongewervelden een barrièrevormend effect hebben. Omgekeerd kunnen bestaande wegen in de 

buurt van nieuwe aan te leggen poelen een barrière betekenen voor migrerende amfibieën. Voor de 

meeste gewervelden spelen deze effecten niet. Het verharden van wegen zorgt voor een zekere 

barrièrewerking. Het gebruik van halfverharding heeft als voordeel t.o.v. andere verhardingstypes dat 

de groei van planten mogelijk blijft (weliswaar in gewijzigde populatiesamenstelling). Vooral het 

gedeeltelijk verharden (bij halfverharding) zal de ontwikkeling van een vegetatie niet volledig 

afremmen alhoewel de samenstelling ervan zal veranderen. De ruilverkaveling houdt echter al zo veel 

mogelijk rekening met bovenstaande door enkel waar noodzakelijk verharde / geasfalteerde wegen 

aan te leggen. Op bepaalde plaatsen is gekozen voor tweesporenbeton in plaats van volledig 

geasfalteerde wegen. Om de barrièrewerking van tweesporenbeton te beperken wordt aangeraden 

de sporen bij tweesporen wegen zo minimaal mogelijk te houden. 
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Verspreid over het plangebied worden wegen aangeduid als af te schaffen. Meestal betreft het 

doodlopende wegen of wegen die niet meer in gebruik zijn, waarbij er kan verondersteld worden dat 

deze momenteel geen grote verkeersintensiteiten hebben. Het afschaffen van wegen in het 

buitengebied en zeker in de nabijheid van natuurgebied, betekent dat bestaande (mogelijke) barrières 

worden opgeheven, wat positief beoordeeld wordt. 

Grachten hebben een potentieel belangrijke verbindingsfunctie. Binnen de ruilverkaveling worden 

geen grachten aangeduid als actief te verwijderen. Echter, door de herverkaveling is het wel mogelijk 

dat grachten die gelegen zijn tussen aaneensluitende percelen van dezelfde gebruiker, na de 

herverkaveling zullen gedempt worden. Aan de andere kant zal perceelsvergroting ook als gevolg 

hebben dat er minder overwelvingen nodig zijn ter hoogte van perceelstoegangen, gezien het aantal 

perceelstoegangen ook zal afnemen. 

Het is duidelijk dat binnen het plangebied, na uitvoering van de ruilverkaveling, er meer mogelijkheden 

tot migratie zullen zijn dan momenteel het geval is, gezien de bestaande stapstenen en natuurlijke 

verbindingen hoofdzakelijk worden behouden en in het algemeen in ruime mate worden versterkt 

door bijkomende verbindingen (bomenrijen, houtkanten, grasstroken, te ontwikkelen natuur(gebied), 

wildakkers,…).  

Er kunnen bijgevolg (sterk) positieve effecten verwacht worden ten aanzien van deze effectengroep. 

7.3.5.4 Rustverstoring 

Na uitvoering van de ruilverkaveling zal het plangebied nog steeds een landelijk karakter hebben, 

hoofdzakelijk bestaande uit akker- en weilandcomplexen, doorkruist met lineaire 

landschapselementen en verspreid liggende bossen/natuurgebieden. Er worden geen sterk 

geluidsproducerende functies voorzien binnen het plangebied. Het aanleggen van wandelpaden en 

het optimaliseren van wegen nabij waardevolle zones kan een beperkte rustverstoring voor de 

aanwezige fauna met zich meebrengen omwille van de mogelijke verstoring door recreanten en 

andere weggebruikers. In totaal zullen er na de ruilverkaveling immers meer (trage) wegen binnen het 

plangebied aanwezig zijn dan momenteel het geval is. 

Het voorkomen van (broedende) avifauna zal het grootst zijn in de natuurkerngebieden (Neigembos, 

Steenhoutbos-Hellebos en Lombergveld-Kesterheide) en de stapstenen (Oplombeek, Borgmeerbeek 

– Koubeek, Bergenbroek, bron Zuunbeek en bron Molenbeek). Om rustverstoring te vermijden is het 

aangewezen om de toegankelijkheid langs deze zones te beperken. In het voorgenomen plan worden 

in de buurt van deze natuurkerngebieden en stapstenen toch ‘te optimaliseren’ en nieuwe 

wandelwegen aangeduid. Er dient op gelet te worden dat het optimaliseren van deze wegen 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. 

Beperkte rustverstoring door wandelaars ter hoogte van de nieuwe wandelwegen is echter niet uit te 

sluiten. Het plaatsen van infoborden om recreanten te wijzen op de gevoeligheid van de gebieden 

tijdens het broedseizoen kan de rustverstoring beperken. Het creëren van paden op bufferstroken 

opent, hoewel ongewenst en niet voorzien, de mogelijkheid voor oneigenlijk gebruik: bv. intensief 

mountainbike gebruik of zelfs quad/motocross. Duidelijke signalisatie is hier belangrijk, doch waar 

mogelijk kan aanvullend overwogen worden om een voetgangerssluisje aan te brengen.  

Het afschaffen van wegen wordt, zeker in de nabijheid van natuurgebied, vooral inzake rustverstoring, 

positief beoordeeld vanuit de discipline fauna en flora. 

7.3.5.5 Vernatting / verdroging 

Verspreid over het plangebied komen een beperkt aantal percelen voor waarvan de vegetatie in min 

of meerdere mate afhankelijk is van het grondwater. Van deze percelen kunnen volgende BWK-types 

mogelijks een aanduiding zijn voor kwel: ae, hc, hfc, lh, lhb, lhi, mc, va, vc en vn. Voor het voorkomen 

van deze types wordt verwezen naar §7.3.4.3. Algemeen zijn deze percelen hoofdzakelijk gelegen 

langs de voorkomende waterlopen en binnen het SBZ. 
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De percelen met kwel bestaan meestal uit kleinere waardevolle percelen die in het plan grotendeels 

gelegen zijn binnen de zones voor ‘behoud en versterken van kleinschalig landschap’ of ‘speciale 

beschermingszone’, waardoor verondersteld kan worden dat de perceelsstructuur, de huidige teelten 

en KLE’s grotendeels behouden zullen blijven. Er worden in deze zones ook slechts beperkt 

kavelinrichtingswerken uitgevoerd.  Alle werken die hier gebeuren zijn in functie van een versterking 

van het valleikarakter, herverkaveling en uitruil is mogelijk, maar zo minimaal mogelijk. 

Sommige van de voorkomende percelen met indicaties voor kwel worden aangeduid als 

waterbufferings- en infiltratiegebied. Beperkt worden ook een aantal van deze percelen aangeduid als 

gecontroleerd bufferbekken. Voor de mogelijke effecten wordt verwezen naar §7.2.5.1. 

In aansluiting met sommige van deze percelen met aanwijzingen voor kwel worden percelen 

aangeduid als ‘versterken natuurwaarden’. Ter hoogte van deze percelen zal het belangrijk zijn deze 

dusdanig te beheren dat de naastliggende percelen met indicaties voor kwel optimaal gebufferd 

worden. De percelen met mogelijke kwel zijn immers heel gevoelig voor verdroging. 

Verder worden er in de omgeving geen maatregelen gepland die een significante invloed kunnen 

hebben op de grondwaterstand of –stroming, waardoor er geen significant negatieve effecten worden 

verwacht op de mogelijkse kwelvegetatie. 

Vanuit de discipline grondwater blijkt dat er geen éénzijdige uitspraak kan gedaan worden over het 

effect van het vergroten van de landbouwpercelen en het beperken van het aantal 

afwateringsgrachten op de grondwaterstand. Het is echter belangrijk dat de afwatering t.b.v. 

landbouwgebruik geen verdroging van de zones “waterbufferingsgebied en infiltratiegebied met 

ecologische nevenfunctie” en de zones “moerassige kwelzone” inhoudt. 

7.3.5.6 Vermesting / eutrofiëring 

Het grootste deel van het plangebied zal na de ruilverkaveling nog altijd in landbouwgebruik zijn. Dit 

betekent dat deze gronden bemest zullen worden volgens de geldende normen. Op deze gronden 

worden bijgevolg geen wijzigingen inzake vermesting verwacht. 

Een aantal gronden zullen overgedragen worden naar het openbaar domein en dus uit 

landbouwcultuur gebracht worden. Er kan verwacht worden dat deze gronden bijgevolg minder tot 

niet zullen bemest worden in de toekomst. 

Een aantal percelen worden aangeduid als ‘te versterken natuurwaarden’, waarbij verondersteld  kan 

worden dat deze percelen niet of slechts heel beperkt zullen bemest worden na uitvoering van de 

ruilverkaveling, waardoor deze gronden zullen verschralen, wat positief beoordeeld wordt. 

Momenteel wordt er in de agrarische zones vaak tot tegen de grachten / waterlopen geploegd, 

waardoor de aangebrachte mest gemakkelijk kan uitspoelen naar de waterlopen. Langs de 

geklasseerde waterlopen komen meestal graslanden voor welke grotendeels binnen de zone voor 

‘behoud en versterken van het kleinschalig landschap’ vallen, waardoor de waterlopen op dit punt 

reeds gebufferd zijn tegen inspoeling van nutriënten. 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. 

Op een aantal kritieke plaatsen in het plangebied worden bermen, stroken en buffers in kader van 

erosie voorzien. Gezien hun ligging onderaan de percelen, kunnen zij reeds een deel van de 

afstromende nutriënten ‘wegvangen’. Er wordt daarbij sterk aangeraden deze niet te bemesten. Ook 

de andere voorziene grazige bermen en stroken worden bij voorkeur niet bemest. Het voorzien van 

maatregelen onderaan de landbouwpercelen wordt positief beoordeeld. Daar waar geen maatregelen 

worden voorzien, kan uitspoeling blijven bestaan. Ten opzichte van de bestaande situatie is dit een 

neutraal effect. Door het voorzien van bijkomende bufferstroken langs waterlopen kan een bijkomend 

positief effect gecreëerd worden. 

Ter hoogte van de gecontroleerde bufferbekkens en waterbufferings- en infiltratiegebied bestaat een 

risico op doorsijpeling van aanwezige verontreinigingen in het oppervlaktewater naar het grondwater, 

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

eutrofiëring. Dit wordt in principe negatief beoordeeld. De gecontroleerde waterbuffers aan de 
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Molenbeek (stroomopwaarts Letterbeekstraat en aan de Gotestraat) en aan de Zuunbeek (t.h.v. Hof 

ter Molleken) en een deel van de gecontroleerde waterbuffer aan de Hoezebroekbeek bevinden zich 

evenwel t.h.v. recent overstroomd gebied en overstromen dus reeds in de huidige situatie. Hier wordt 

dan ook eerder een beperkt negatief effect verwacht. Voor de mogelijke maatregelen wordt verwezen 

naar § 7.2.7. 

 

7.3.5.7 Impact op (avi)fauna 

In de avifaunastudie (uitgevoerd door Natuurpunt Studie) wordt voor de kerngebieden een evaluatie gemaakt van 

de voorgestelde visie- en planvorming. Onderstaande beoordeling steunt grotendeels op deze evaluatie. 

Vogelsoorten  

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. 

Hierdoor verdwijnen perceelsranden, overhoekjes e.d. Een proces dat echter door autonome evolutie 

ook al aan de gang is. Dit verdwijnen is niet te kwantificeren maar moet wel gecompenseerd worden. 

Er wordt daarvoor gemikt op 2 pijlers waarvan de 1ste door de RVK wordt gerealiseerd.  

Er wordt via de RVK een duurzame basisstructuur in landbouwgebied vastgelegd voor akkervogels en 

-fauna. Dit kan beschouwd worden als een soort van akkerfaunareservaat bestaande uit verschillende 

verspreid liggende percelen en linten. Deze percelen worden uit reguliere landbouw genomen en 

toebedeeld aan een organisatie die eigendom en beheer hiervan op zich wil en kan nemen (overheid 

/ landschaps-natuurorganisatie). Het is belangrijk dat deze duurzame basisstructuur wordt aangevuld 

met maatregelen op vrijwillige basis door landbouwers (pijler 2). Het nieuwe globale GLB mikt ook op 

deze vergroeningsmaatreglen, een landbouwer moet namelijk een zeker percentage van zijn areaal 

'vergroenen', oa. door bufferstroken aan te leggen. Dus ook via de autonome evolutie kan een zeker 

positief effect verwacht worden. 

Voor de meeste afgebakende kerngebieden voor akkerfauna binnen het plangebied, komt het er op 

neer dat er ofwel wordt gestreefd naar een behoud van het kleinschalig, meer gesloten 

akkerlandschap (doelsoorten KLA’s) of dat wordt toegewerkt naar een open akkerlandschap 

(doelsoorten OLA’s). Zowel KLA’s als OLA’s hebben volgende zaken nodig: 

o nestgelegenheid en dekking; 

o zomervoedsel (meestal insectenrijke ruigtes nabij nestgelegenheid voor de jongen); 

o wintervoedsel (meestal graan of zaden van kruiden).  

Voor KLA’s - soorten van gevarieerd kleinschalig akkerlandschap zoals patrijs, steenuil en geelgors - 

gaat het om: 

o Nesten in overjarig gras – naast dichte Z-struikrand (lage boom); 

o zomervoedselaanbod in faunarand langs doornige heg - met onkruiden en insecten; 

o Graanakker / gorzenakker als wintervoedsel. 

Specifiek voor steenuil zou de RVK de bestaande relevante KLE’s in stand moeten houden en mag er 

zeker geen achteruitgang veroorzaakt worden. Op de meest waardevolle zones voor steenuil kan de 

keuze gemaakt worden om extra KLE’s te voorzien. Vermoedelijk zullen extra KLE’s in de zones met 

minder steenuilen extra nestgelegenheid bieden op termijn en mogelijk tot territoriumuitbreiding 

leiden. Andere elementen zoals voedselaanbod zijn echter even belangrijk. 

Voor OLA’s - soorten van open akkerlandschap zoals veldleeuwerik - gaat het om: 

o Nesten op open kale bodem – liefst in graan - Zomergraan is best; 

o Voedselaanbod zomer: lage vegetatie met onkruiden en insecten, bv. akkerrand, grasstrook; 

o Graanstoppels als wintervoedsel. 
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De duurzame basisstructuur voor akkervogels wordt in het plan gerealiseerd door percelen aan te 

duiden waar maatregelen voor akkervogels worden genomen. Concrete inrichtingsmaatregelen zijn: 

o Een goede manier om het verdwijnen van akkerranden te compenseren is het aanleggen van 

een faunarand of gras-triorand. Deze bieden een nestplek, zomer en wintervoedsel in 1 

strook; 

o Het combineren van akkerranden met erosiemaatregelen (bv. een erosieremmende 

grasstrook dwars op de steile akkerhellingen) biedt een winwinsituatie voor enkele sectoren. 

Dit geldt echter enkel indien deze stroken ook een gepast beheer krijgen; 

o Ook brede wegbermen, beekoevers e.d. kunnen fungeren als alternatief voor akkerranden; 

o faunagrasrand met doornige heg/houtkant aan noordzijde en om de 60m dwarse struiken als 

territoriumafscheiding. 

Dergelijke maatregelen zijn aangeduid op het RVK-plan. Voor de akkervogels worden bijgevolg 

positieve effecten verwacht. Doorheen het plangebied worden immers 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. 

 

Onderstaand wordt een korte evaluatie gemaakt van de voorziene maatregelen ter hoogte van de 

kerngebieden. Ook buiten deze kerngebieden is een afwisseling van het behouden van het open 

karakter van kouters en zones waarin verdichting van KLE’s wordt nagestreefd, belangrijk voor het 

voorkomen van akkerfauna. 

Waterkasteel  

De soorten van open akkerlandschap zitten duidelijk geconcentreerd op de open kouter van het 

Kasteelveld. Op deze kouter worden geen opgaande elementen aangeplant waardoor het leefgebied 

van de OLA’s wordt behouden. Ook langsheen de Heerbaan wordt slechts over een beperkte lengte 

houtkanten of hagen geplant waardoor contact met de aangrenzende open landbouwruimte van 

kerngebied Lingeren bewaard blijft. Momenteel varieert de perceelsoppervlakte op het Kasteelveld 

sterk: kleinere percelen (goed voor Patrijs die graag foerageert in perceelsranden) en grotere percelen 

(positief voor Veldleeuwerik die perceelsranden mijdt) wisselen elkaar af. Deze kouter wordt 

aangeduid als te herverkavelen binnen het ruilverkavelingsplan. Schaalvergroting zal hier negatief 

uitpakken voor Patrijs. 

De onverharde exploitatieweg die het gebied doorsnijdt wordt aangeduid als te verwijderen. Deze weg 

heeft echter momenteel een duidelijke ecologische meerwaarde: ze zorgt voor extra perceelsranden 

en de zandige sporen worden gebruikt door Patrijs (stofbad) en Kneu (drinkplaats na regenbui). Het 

verwijderen van deze trage weg zal er vermoedelijk toe leiden dat de percelen ten noorden en ten 

zuiden van de weg zullen worden samengevoegd. Grotere percelen (zoals in het westelijk deel van het 

Kasteelveld) kunnen (bij een geschikte teeltkeuze) wel nog interessant zijn voor Veldleeuwerik maar 

zullen voor de meeste andere soorten negatief uitvallen. 

De noordrand van de zuidelijk aangrenzende (smalle) beekvallei van de Kasteelbeek, grenzend aan de 

kouter, vervult een belangrijke rol voor doortrekkende zangvogels (hoog voedselaanbod, optimale 

dekking). De houtkant heeft een bufferende functie tussen de hoger gelegen akkers en de vallei.  

Het kleinschalig landbouwgebied tussen de Blijkheerstraat en de Eikenveldstraat is door de 

aanwezigheid van een bos (met Slanke sleutelbloem) en een aantal populieren- en knotwilgenrijen te 

dicht voor claustrofobe soorten als Veldleeuwerik en Kievit. In deze zone wordt gestreefd naar een 

verdere verdichting van het landschap langsheen de weilanden grenzend aan de vallei en het bos. Dit 

kan positief zijn voor het voorkomen van Steenuil en Holenduif indien er een focus is op aanplant van 

knotwilgen en op Grasmus indien er een focus is op houtkanten. Deze lineaire elementen zijn nu al 
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voor een deel aanwezig (behoud is dus prioritair) maar de ecologische infrastructuur kan hier nog 

aanzienlijk worden versterkt. De mozaïek van weilanden en kleine akkerpercelen is aantrekkelijk voor 

Patrijs. 

Ten noordwesten van de Opperstebosstraat strekt zich een open gebied uit tot over de 

gemeentegrens met Denderwindeke. Net als bij het Kasteelveld, wordt ook deze zone gevrijwaard van 

hoog opgaande begroeiing, wat goed is voor oa. Kievit en Veldleeuwerik, maar ten opzichte van de 

bestaande toestand neutraal wordt beoordeeld.  

 

Lingeren 

Kerngebied Lingeren is zonder enige twijfel het belangrijkste gebied voor soorten van open 

akkerlandschappen. De keuze voor OLA-maatregelen (waaronder gorzenakkers en grazige stroken 

voor akkerfauna), gespreid over het ganse gebied, ligt dan ook voor de hand en wordt positief 

beoordeeld. Behoud van de diversiteit aan ecotopen en kleinschaligheid is een must. Langsheen de 

voorkomende straten is er nauwelijks bebouwing aanwezig en in het centrale deel ligt slechts één 

kleine woonkern langs de Lingerenstraat. De geringe graad aan bebouwing en het zeer open karakter 

van Lingeren maken het gebied aantrekkelijk voor akkervogels die grote, open ruimtes nodig hebben. 

Lingeren wordt centraal van noord naar zuid doorsneden door een kronkelende, onverharde weg die 

in hoofdzaak door landbouwvoertuigen wordt gebruikt voor het bewerken van de aangrenzende 

percelen. In dit gebied worden een aantal loswegen afgeschaft en worden ook een aantal nieuw aan 

te leggen landbouwwegen en/of wandelpaden voorzien. Rust is momenteel een troef van dit 

kerngebied voor de broedvogels. Door het onverhard aanleggen van de nieuwe wegen in steenslag of 

porfier wordt niet verwacht dat dit gebied een aanzuigeffect zal hebben. Er wordt 1 nieuwe weg 

voorzien in 2-sporen beton, deze gaat echter over in een wandelpad, waardoor er eveneens niet 

verwacht wordt dat deze veelvuldig zal gebruikt worden door fietsers en zo voor bijkomende 

rustverstoring zou kunnen zorgen.  

De ruimtelijke afwisseling tussen akkers en graslanden moet worden behouden (geen akkers omzetten 

naar weiland, graas- en hooiweides in de beekvallei als huiskavel behouden): een minimale 

oppervlakte aaneengesloten akkers is voor een doelsoort als Veldleeuwerik een vereiste. Echter op de 

afwisseling van weides en akkers heeft de ruilverkaveling geen vat. Enkel bij de herverkaveling kan 

men rekening houden met de huidige teeltrotaties van de landbouwers, en zowel landbouwers met 

akkers en weilanden naar deze zone toebedelen.  

De aanplant van bomen of hoog opgaand struikgewas wordt beter vermeden. Ten noorden van de 

Heerbaan wordt wel de aanplant van een knotbomenrij voorzien. Bij voorkeur worden dan de 

voorkomende populierenrijen en –bosjes ten westen van deze knotbomenrij verwijderd. Door de 

bomen te vervangen door houtkanten en knotwilgenrijen, zal deze zone niet alleen aantrekkelijker 

worden voor holenbroeders en struweelsoorten, ook akkervogels als Patrijs zullen de soortenrijke, 

permanente cultuurgraslanden (met relicten van halfnatuurlijke graslanden) vaker gebruiken als 

foerageergebied (bomen in de buurt worden nu gemeden uit vrees voor predatie door roofvogels). 

Bovendien komt het de openheid van het gebied ten goede en wordt er een corridor gecreëerd naar 

de aangrenzende open kouters van het Kasteelveld. 

Lingeren is dan wel zeer open maar de perceelsstructuur is er momenteel nog vrij kleinschalig. Veel 

percelen betekent een (hypothetische) kans op een hoge variatie aan teelten, een hoog aanbod aan 

gradiënten en veel perceelsranden. Door het herverkavelen van deze zones zullen de percelen wellicht 

vergroten, waardoor de variatie aan teelten zal dalen, wat een negatieve impact kan betekenen voor 

een aantal voorkomende akkervogels, als Patrijs. Behoud van de huidige mix (kleine én grotere akkers 

én weides met hagen) is hier voor Patrijs dan ook essentieel. 

Aan de zuidoostkant ligt een oude trambedding die werd beplant met een dubbele populierenrij. Ook 

al tast deze de openheid van het akkergebied niet echt aan (ligt aan de rand ervan), toch kan best 

worden overwogen om er de bomen te verwijderen. Indien het talud over de ganse lengte aan beide 

zijden (en op de kruin) zou worden beplant met laag struweel, zal dit een mix aan interessante soorten 

aantrekken. 
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Wijngaard 

Ook ter hoogte van deze zone ligt de keuze voor het behoud van de open ruimte voor de hand omwille 

van het voorkomen van relatief hoge dichtheden aan OLA’s. 

De akkerpercelen tussen de Oude Geraardsbergse Baan en de Holle Weg (vooral richting de 

Stuivenbergstraat) vormen het meest interessante blok: de percelen zijn relatief klein (maximaal 

randeffect, goed voor Patrijs). Het middelste deel van deze blok wordt echter wel aangeduid als te 

herverkavelen. Om het risico op bodemerosie zo veel mogelijk te beperken zal hier wellicht gekozen 

worden voor percelen evenwijdig met de hoogtelijnen. Er wordt aangeraden er op te letten de 

percelen niet te groot te maken, om de kans op voorkomen van OLA’s na uitvoering van de 

ruilverkaveling te behouden. De voorkomende weilanden, afgeboord met houtkanten of knotwilgen 

hebben vooral voor Kievit en Patrijs een relatief belang. Deze worden aangeduid als vaste kavel, 

waardoor ze zullen behouden worden. Langsheen de akkers worden geen hagen of houtkanten 

aangeplant, maar worden wel erosiestroken aangelegd welke specifiek zullen ingericht worden voor 

akkervogels, wat uiteraard positief beoordeeld wordt. Ook de aanleg van gorzenakkers in en nabij deze 

zone wordt positief beoordeeld. 

Binnen deze zone worden de twee voorkomende landbouwwegen respectievelijk behouden en 

(her)aangelegd in tweesporenbeton. Gezien deze wegen een verbinding maken met het openbaar 

domein, kan een toename aan fietsverkeer van deze wegen verwacht worden, waardoor 

rustverstoring van de akkervogels mogelijk is. Ter hoogte van de oostelijke landbouwweg / ruiterpad, 

wordt een inrichting voorzien om het gemotoriseerd verkeer tegen te houden. Gezien er ter hoogte 

van deze zone momenteel geen pad aanwezig is, wordt dit neutraal beoordeeld inzake verstoring voor 

akkerfauna. 

Het akkercomplex ten zuiden van de Wijngaardbosstraat heeft grote potenties. Dit blok vormt immers 

een eenheid met het noordelijk aangrenzend koutercomplex op grondgebied Roosdaal. Ook hier 

wordt het open karakter behouden, worden gorzenakkers aangelegd en worden erosiestroken, al dan 

niet ingericht voor akkervogels, aangelegd, wat positief beoordeeld wordt voor het voorkomen van 

akkervogels. Tussen de Wijngaardbosstraat en de Drie Egyptenbaan wordt een landbouwweg 

aangelegd in tweesporenbeton, waardoor een hogere verstoring door recreanten zou verwacht 

worden. Echter, het middenstuk wordt behouden als onverharde wandelweg, waardoor deze 

verbinding minder geschikt zal zijn voor fietsverkeer. 

 

Goteringen 

Ten westen van de Goteringenstraat wordt het landgebruik in hoge mate bepaald door akkerbouw. 

Het landschap is er erg gevarieerd: akkers en weiden met een kleinschalige perceelsstructuur wisselen 

er af met kleine bosrelicten, graften en taluds en een ecologisch waardevolle vallei (afgeboord met 

knotwilgen en houtkanten). In deze zone moet de kleinschalige landschapsstructuur prioritair worden 

versterkt. Deze zone is vooral van belang omwille van het (potentiële) voorkomen van geelgors maar 

ook voor grasmus en steenuil. Behoud en aanplant van knotwilgen is hier oa. van cruciaal belang voor 

Steenuil. Aan beide zijden van de Peverstraat worden dan ook talrijke aanplanten van hakhout of 

hagen voorzien, grazige bermen en een gorzenakker wat het aantal territoria van Geelgors doet 

toenemen. Op de westelijke grens van dit deelgebied (ter hoogte van de vallei van de Waterblokbeek) 

wordt een vrij brede zone afgebakend als ‘behoud en versterken van het kleinschalig landschap’ wat 

positief beoordeeld wordt. Bijkomend worden zones afgebakend als “versterken van natuurwaarden”.  

In de noordwesthoek van het gebied wordt een aanzienlijke oppervlakte ingenomen door 

laagstamboomgaarden. Indien de oppervlakte aan monotone laagstam zich verder zou uitbreiden, zal 

dit ten koste gaan van soorten van kleinschalig akkerlandschap (Patrijs). Deze zone wordt aangeduid 

als te herverkavelen, waardoor er opportuniteiten zijn om deze percelen om te ruilen met 

landbouwers die teelten in hun teeltrotatie hebben die voordeliger zijn voor het voorkomen van 

akkervogels.  
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Nolleken 

De kleinschaligheid van het gebied is een troef: knotwilgenrijen en populierendreven, vochtige 

hooilanden in een goed gebufferde beekvallei, een glooiende kouterrug (met kleine percelen) en een 

ecologisch waardevolle populierenaanplant bepalen het aspect van het landschap. Vooral in het 

westen van dit deelgebied wordt ingezet op het versterken van deze landschapsdragende structuur, 

door het aanplanten van hakhout en hagen, het voorzien van grazige stroken voor akkerfauna en het 

aanlegen van een gorzenakker. Enkel in het noorden wordt een blok aangeduid als te herverkavelen, 

waardoor het risico bestaat op schaalvergroting. In het westen worden echter meerdere percelen 

aangeduid als vaste kavel, waardoor hun kavelstructuur behouden blijft, wat neutraal beoordeeld 

wordt ten aanzien van de huidige toestand. 

Alle huidige waarnemingen van akkerfauna zijn duidelijk geclusterd rond twee kernen: een beperkte 

hoogstamboomgaard langs de Schoonscheenstraat en de noordoostelijke flank van de beekvallei. Ter 

hoogte van beide kernen worden maatregelen voorzien om het voorkomen van akkerfauna te 

bevorderen, oa. de aanleg van een gorzenakker, het aanplanten van houtkanten en hagen en het 

aanduiden van de volledige beekvallei als zone voor behoud en versterken van het kleinschalig 

landschap, wat positief beoordeeld wordt. 

Het valleigebied wordt t.o.v. de zuidelijk en noordelijk aangrenzende akkers vrij goed gebufferd. Alle 

resterende weilanden in de beekvallei moeten worden behouden. Het behoud van alle resterende 

knotwilgen is eveneens een must (oa. voor Steenuil). Door het aanduiden van een zone voor behoud 

en versterken van kleinschalig landschap en door de aanduiding van vaste kavels in deze omgeving is 

de kans groot dat graslanden en KLE’s ook effectief zullen bewaard blijven. 

 

Bonte Meers 

Van alle kerngebieden is Bonte Meers vermoedelijk het meest diverse. De kouter die wordt ingesloten 

tussen de Bontestraat, de Schavolliestraat, de Kasteelstraat en de Frankrijkstraat is voldoende open 

voor soorten die het moeten hebben van grotere, open akkercomplexen. Op enkele uitzonderingen 

na zijn de percelen vrij klein. De noordelijke percelen worden aangeduid als te herverkavelen, 

waardoor schaalvergroting kan verwacht worden. Schaalvergroting zal op deze kouter zeker in het 

nadeel spelen van Patrijs. In het noordwesten wordt de aanplant van hakhout en/of hagen voorzien, 

wat interessant is als broedhabitat voor oa. grasmus en spotvogel. 

Het gebied wordt enkel doorsneden door de Viergatenstraat (van oost naar west) en een onverharde 

veldweg (van noord naar zuid). Beide wegen worden sporadisch gebruikt door landbouwvoertuigen 

en zachte recreanten en vormen momenteel geen bedreiging voor de rust van het gebied. De 

onverharde veldweg zal gedeeltelijk worden heraangelegd in steenslag porfier en gedeeltelijk via een 

kasseiweg met betonstrook. Voor een aantal soorten, waaronder Patrijs, kan dit voor bijkomende 

verstoring zorgen door bijkomende recreatie. 

� uit bovenstaande bespreking kan geconcludeerd worden dat er algemeen gezien (sterk) positieve 

effecten kunnen verwacht worden op de akkerfauna na uitvoering van het RVKplan, oa. enerzijds door 

het voorzien van gorzenakkers, grazige stroken voor akkerfauna, KLE’s, boomgaarden,… en anderzijds 

door het voldoende “open” houden van het landschap, daar waar de meeste kansen zijn voor OLA’s. 

Op bepaalde plaatsen worden nog bijkomende aandachtspunten / aanbevelingen geformuleerd om 

het positieve effect nog verder te optimaliseren. 

 

Dagvlinders 

Er wordt aangenomen dat de dagvlinders van bos(randen) en KLE’s (oa. grote weerschijnvlinder, 

iepenpage en sleedoornpage) de laatste decennia achteruit gegaan zijn in Vlaanderen. Voor de 

dagvlindersoorten van voedselarme graslanden (oa. Zwartsprietdikkopje, Hooibeestje, Bruin blauwtje, 

etc.) bestaat het grootste knelpunt uit de vermesting van schrale vegetaties, graslanden en 

wegbermen. Hiernaast kan tevens een tekort aan beheer een bedreiging vormen, waardoor verruiging 

optreedt en de open vegetaties dichtgroeien, of in sommige gevallen een te frequent maaien. 
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Wat betreft de kensoorten van bossen, bosranden en KLE’s is het belangrijk dat bijzondere aandacht 

uitgaat naar minstens de instandhouding, maar preferentieel de uitbreiding, van de bestaande bossen 

en kleine landschapselementen. Zowel de bossen die dienst doen als voortplantingsgebied, als kleine 

landschapselementen die fungeren als corridors tussen de aanwezige boscomplexen, zijn essentiële 

elementen voor een duurzame metapopulatie van deze (bedreigde) soorten. Wat betreft de 

iepenpage en sleedoornpage is het belangrijk dat hun waardplanten (met name iepen en sleedoorn) 

zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk uitgebreid worden. Voor de Grote weerschijnvlinder is 

het daarenboven aangewezen te werken aan een corridor tussen het projectgebied en de 

boscomplexen van het Hallerbos (Halle) en Bos Terrijst (Pepingen). 

� Het ruilverkavelingsplan voorziet in de uitbreiding van bestaande bossen en de aanleg van KLE’s. 

Dit zal een positief effect hebben op het voorkomen van dagvlinders gebonden aan bossen, bosranden 

en KLE’s. De specifieke plantensoorten die zullen aangeplant worden zijn momenteel nog niet gekend. 

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. 

Wat betreft de kensoorten van droge, eerder schrale graslanden is het belangrijk aandacht te 

besteden aan een goed bermbeheer, botanisch verschralingsbeheer van droge graslanden, 

omvorming van akkers op steile hellingen naar droog voedselarm grasland en het behoud van 

onverharde wegen. Ook het toepassen van een ecologisch akkerbeheer volgens het tweeslagstelsel 

met wisselbraak blijkt cruciaal voor bepaalde soorten (oa. bruin blauwtje). 

� In het ruilverkavelingsplan wordt op een (beperkt) aantal plaatsen een verschralingsbeheer van 

graslanden voorzien. In het plan wordt ook voorzien in de aanleg van een groot aantal grasstroken. 

Mits een goed beheer, kunnen deze ook dienen als leefhabitat voor soorten van schrale graslanden. 

Verder wordt ook op bepaalde plaatsen het behoud van en aanbeveling tot omvorming naar grasland 

voorzien. Echter, het verplichten van weiland gaat in tegen de vrijheid van teeltkeuze en is dus niet 

mogelijk. Hierdoor kan nog geen eenduidige uitspraak gedaan worden over het mogelijk effect op 

dagvlinders. In het ruilverkavelingsplan zullen verder een aantal onverharde wegen verhard of 

afgeschaft worden. Aan de andere kant worden ook een aantal nieuwe onverharde wegen aangelegd. 

Globaal kan een licht positief effect op het voorkomen van dagvlinders verwacht worden. 

 

Vleermuizen 

In de studie van Natuurpunt Studie wordt gesteld dat er een grote kennislacune is ivm het voorkomen 

van vleermuizen en dat er eerst een grondig onderzoek dient te gebeuren naar het voorkomen en 

landschapsgebruik van vleermuizen binnen het plangebied vooraleer concrete uitspraken kunnen 

gedaan worden.  

Algemeen kan gesteld worden dat vleermuizen KLE’s gebruiken om zich te verplaatsen van en naar 

hun jachtgebied. Het feit dat er door uitvoering van de ruilverkaveling een groot aantal bijkomende 

bomenrijen, houtkanten en andere KLE’s zullen gerealiseerd zijn en er bijkomende oppervlakte 

bos/boszoom  zal gerealiseerd zijn, wordt bijgevolg positief beoordeeld. Voor het bepalen van de 

omvang van het positieve effect is meer gedetailleerd onderzoek nodig. 

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. 

Het herstel en bewaren van de voorkomende bunkers ter hoogte van Kester is voorzien in het 

ruilverkavelingsplan. Van de 8 bunkers rond Kester worden er 5 heringericht waarvan 3 bunkers in te 

richten zijn in functie van vleermuisverblijfplaatsen. Dit wordt uiteraard positief beoordeeld. 

Vissen en andere ‘soorten’ in de (bron)beken 

De waterlopen zelf vormen voor de waterdieren een leefgebied en migratieroute. Op een aantal beken 

liggen migratieknelpunten voor vissen zoals duikers met sterk verval en een watermolen. In de RVK 

worden de belangrijkste vismigratieknelpunten aangepakt. De opvallendste zijn: 
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- nevengeul Molenbeek voor het passeren van de watermolen op de Papenmeersbeek; 

- bekkenpasssage Papenmeersbeek; 

- verleggen bedding Rasbeek bij monding Zuunbeek; 

- bekkenpassage Rasbeek; 

- op diverse locaties worden duikers met problematisch verval aangepakt zoals Bellebeek, 

Prindaalbeek, Kaubeek, Waterblokbeek en Hoezenbroekbeek. 

Naast vismigratieknelpunten oplossen is het ook de bedoeling om delen van waterlopen 

visvriendelijker te maken. Maatregelen die de structuurkwaliteit van waterlopen verbeteren zijn oa. 

hermeandering en het voorzien van voldoende brede beplante oevers (grazig en houtig). Vissen vinden 

schuilplaatsen namelijk onder uitstekende boomwortels en overhangende vegetatie. Grazige en 

houtige vegetatie beschermt de beekoever en zorgt ervoor dat de oever niet weg erodeert. Gerichte 

aanplant van bomen en struiken (bv. zwarte els) aan de zonzijde zorgt voor beschaduwing van de beek. 

Hierdoor wordt ook overvloedige groei van water- en oeverplanten geremd zodat de beek niet te snel 

dichtgroeit en minder kruidruiming nodig is. 

Grasstroken langs de waterlopen zorgen er daarnaast ook voor dat eutrofiëring van de 

landbouwpercelen naar de waterloop beperkt wordt en de waterkwaliteit plaatselijk kan verhogen, 

wat positieve effecten kan hebben op het voorkomen van de visfauna in het plangebied. 

Er kan besloten worden dat er algemeen positieve tot zeer positieve effecten op de (potentieel) 

voorkomende visfauna verwacht worden en op andere ‘soorten’ in en in de nabije omgeving van de 

(bron)beken.  

Amfibieën 

Alle momenteel aanwezige poelen worden behouden na de ruilverkaveling. Op 19 plaatsen wordt de 

inrichting van een poel/vijver voorzien. Op de meeste plaatsen worden in de nabije omgeving KLE’s 

voorzien, of zijn er percelen aangeduid als ‘versterken natuurwaarden’. Amfibieën hebben 

vegetatierijke poelen nodig met een goede waterkwaliteit en KLE’s in de nabije omgeving. Er kunnen 

dus positieve effecten verwacht worden op het voorkomen van amfibieën na de ruilverkaveling. 

Verspreid over het plangebied zijn momenteel reeds meer dan 30 poelen aanwezig. Uit de 

referentiesituatie blijkt echter dat het aantal waargenomen amfibieën eerder beperkt is12. De aanleg 

van bijkomende poelen zal er voor zorgen dat amfibieën gemakkelijker kunnen migreren naar een 

naastliggende poel. Er kan een actieradius van 400 m vooropgesteld worden voor migrerende 

amfibieën. Hiermee rekening houdend liggen een aantal bestaande poelen niet dicht genoeg bij een 

naburige poel om van daaruit gekoloniseerd te worden. De actieradius van Kleine watersalamander is 

ongeveer 400 m, terwijl die van Groene en Bruine kikker een 600 à 800 m bedraagt en die van Gewone 

pad is zelfs meer dan 2000 m. Het voorzien van extra poelen, zodat iedere poel tenminste 1 naburige 

poel heeft binnen een straal van 400 m zorgt bijgevolg voor een vlottere en veiligere migratie, en voor 

een makkelijker handhaven van stabiele (meta)populaties. 

Het voorzien van extra connectiviteit binnen het plangebied via houtkanten, dreven, bermen, 

perceelranden en vegetatierijke poelen zal een positief effect hebben op het voorkomen van 

amfibieën. Positief voor amfibieën zijn ook tal van andere maatregelen die ook andere fauna ten 

goede komt, zoals behoud natte graslanden en ruigtes, behoud kleinschaligheid, … 

Mogelijke (extra) barrièrewerking kan optreden daar waar nieuwe wegen en/of paden worden 

aangelegd. Extra (gemotoriseerd) verkeer kan namelijk een negatieve invloed hebben op amfibieën 

tijdens het trekseizoen. 

 

                                                                 
12 Dit kan echter ook te wijten zijn aan het ontbreken van gerichte inventarisaties. Er kan met andere woorden 

niet eenduidig besloten worden dat het voorkomen van amfibieën binnen het plangebied ook beperkt is.  
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Libellen  

Voor de eileg en de ontwikkeling en bescherming van de libellenlarve is een goed ontwikkelde water- 

en oevervegetatie noodzakelijk. Gezien alle momenteel aanwezige poelen worden behouden worden 

geen significant negatieve effecten verwacht op het voorkomen van libellensoorten. Gezien de aanleg 

van nieuwe poelen / vijvers wordt voorzien, kunnen zelfs positieve effecten verwacht worden op deze 

soorten. Er dient echter 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. Poelen zijn bij 

voorkeur gelegen in een niet te sterk bemeste situatie om een geschikt habitat te vormen voor oa. 

libellen. 

Zoogdieren  

De soorten die in Gooik zijn aangetroffen en meest belangrijk zijn voor de visie, zijn Waterspitsmuis, 

Veldspitsmuis, Eikelmuis, , Haas en vleermuizen. Onderstaand worden per soort de positieve 

elementen die voorzien zijn in het ruilverkavelingsplan weergegeven: 

o Waterspitsmuis: natuurgerichte maatregelen in beekvalleitjes waaronder: 

o waterzuivering; 

o buffering van zuivere grachtjes via openbaar domein; 

o behoud natte graslanden en natte ruigtes via opname in reservaatnetwerk van 

overheid /terreinbeheerder; 

o geen drainage. 

o Veldspitsmuis: sterke voorkeur voor kleinschalige landschappen dus maximaal behoud van 

alle elementen hiervan. 

o Eikelmuis: 

o Behoud bestaande hoogstamboomgaarden; 

o Aanplant nieuwe hoogstamboomgaarden, aansluitend bij bos; 

o Bijzondere aandacht voor omgeving Kesterheide (omwille van recente waarneming). 

o Haas:  

o grote afwisseling gewassen, dus behoud kleinschaligheid ook in akkergebieden; 

o Verkiezen wilde kruiden en grassen boven cultuurgewassen, dus Hp, Hp* en andere 

soortenrijke graslanden belangrijk ! 

 

7.3.5.8 Passende Beoordeling en Verscherpte natuurtoets 

Zie bijlage 6. 

 

7.3.6 Alternatieven 

o Alternatief 1: verplaatsing onverharde wandelweg Eeckelstraat 

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 
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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. 

 

7.3.7 Aanbevelingen en monitoring 

7.3.7.1 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 naast 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. 

7.3.7.2 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. 

7.3.7.3 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.. 

7.3.7.4 Rustverstoring 

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. 
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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. 

7.3.7.5 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,... 

7.3.7.6 Impact op fauna 

• 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 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. 

• 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. 

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 
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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. 

7.3.7.7 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 

- 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. 
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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’. 

7.3.7.8 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. 

 

7.3.7.9 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 ruilverkaveling al dan 

niet werkelijk gehaald werden. Het is belangrijk dat dit monitoringprogramma dan strikt wordt 

nageleefd en dat ingegrepen wordt (bv. door aanpassen beheer), indien mogelijk. 

 

7.3.8 Leemten in de kennis 

Aangezien het hier een plan-MER betreft over een ruilverkavelingsplan is het niet mogelijk (en soms 

ook niet opportuun) om alle milieueffecten in detail te beoordelen. Het ontbreekt soms nog aan 
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specifieke kwantitatieve gegevens of er dient te worden uitgegaan van ‘aannames’. Nochtans zijn er 

een aantal leemten te vermelden. 

• de onnauwkeurigheid waarmee prognoses inzake o.a. toekomstige bodem- en waterkwaliteit 

kunnen gebeuren. Deze abiotische gegevens zijn momenteel slechts in beperkte mate 

voorhanden. 

• Een aantal maatregelen (bv: erfbeplanting, aanplant boomgaarden en het afsluiten van 

beheersovereenkomsten) zijn ingepland als vrijwillige maatregelen. Deze vrijwilligheid laat 

kwantificeren en beoordelen niet steeds toe. Tevens zijn verschillende maatregelen 

afhankelijk van de hoeveelheid grondreserve die kan worden aangekocht. Indien deze 

maatregelen niet worden toegepast wordt een neutraal effect verwacht ten opzichte van de 

referentiesituatie. 

• De detailgraad van inventarisaties van de diverse fauna soortengroepen is vrij beperkt. 

Hiervoor werd grotendeels gesteund op gegevens verzameld door Natuurpunt Studie i.k.v. 

de avifaunastudie en VLM. Een globale controle van de BWK gebeurde tijdens aanvullend 

terreinwerk van Antea Group (zomer 2015). 

 

7.3.9 Conclusie  

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.   

Alternatief 1 wordt als gelijkwaardig beoordeeld aan het basistracé. Alternatief 2 wordt beperkt 

positiever beoordeeld dan het basisplan, gezien er een beperkte bijkomende oppervlakte haagkant en 

erosiestrook voor akkerfauna wordt aangelegd. 

Algemeen kan gesteld worden dat het plan en ook de alternatieven haalbaar zijn vanuit de discipline 

fauna en flora. 
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7.4 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

7.4.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied omvat minimaal het plangebied. De gebieden waar landschappelijke structuren, 

elementen en componenten gewijzigd worden, maken deel uit van het studiegebied, evenals de 

gebieden waar er invloed is op de landschappelijke en/of archeologische erfgoedwaarde. De omvang 

van het studiegebied kan verruimd worden in functie van de visuele impact van de geplande 

ontwikkelingen (perceptieve kenmerken). 

7.4.2 Juridische en beleidsmatige context 

Sinds 1 januari 2015 is het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in werking. Vanaf dan geldt één 

overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en 

archeologie. Het nieuwe onroerend erfgoeddecreet vervangt drie voorgaande decreten 

(monumentendecreet van 1976, archeologiedecreet van 1993 en landschapsdecreet van 1996) en een 

wet uit 1931 op het behoud van monumenten en landschappen. 

Met de definitieve goedkeuring van het nieuw decreet onroerend erfgoed door de Vlaamse regering 

is ook de Conventie van Malta (ook wel het Verdrag van Valetta genoemd) in Vlaamse regelgeving 

omgezet. Om de Conventie van Malta verder te implementeren in de Vlaamse regelgeving is een 

volledig nieuw archeologisch traject nodig. Daarin spelen erkende archeologen een cruciale rol. Omdat 

zij de enigen zijn die een opgraving of een vooronderzoek met ingreep in de bodem mogen uitvoeren 

en een archeologienota kunnen indienen. Archeologie maakt momlenteel een overgangsperiode door. 

Vanaf 1 januari 2016 treedt het uitvoeringsbesluit gefaseerd in werking: 

• Eerste fase 

o De eerste fase start op 1 januari 2016. Tijdens deze eerste fase krijgen erkende 

archeologen de kans om hun bedrijfsprocessen af te stemmen op de nieuwe 

archeologieregelegeving. Deze onderdelen van het besluit worden dan van kracht: 

� Alle uitvoeringsbepalingen die niet tot het hoofdstuk Archeologie van het 

Onroerenderfgoeddecreet behoren; 

� Vatstelling Code Goede Praktijk; 

� Vaststelling gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt; 

� Premie buitensporige opgravingskosten; 

� Erkenning en betoelgaing archeologisch solidariteitsfonds; 

� Vaststelling lijst aangeduide erkende archeologen 

• Tweede fase 

o De tweede fase gaat ten vroegste in op 1 april 2016. Vanaf deze fase kan je op basis 

van een vooronderzoek een archeologienota laten opmaken en bekrachtigen. Ook 

de bepalingen over metaaldetectie en toevalsvondsten treden in werking. De 

tweede fase kan van start gaan wanneer er voldoende aangeduide erkende 

archeologen zijn. Deze onderdelen van het besluit worden van kracht:  

� Alle uitvoeringsbepalingen uit hoofdstuk 5 van het 

Onroerenderfgoeddecreet met uitzondering van de verplichting tot het 

toevoegen vaneen bekrachtigde archeologienota bij bepaalde 

vergunningsaanvragen. Die archeologienota is het resultaat van een 

archeologisch vooronderzoek, waarvoor een erkend archeoloog moet 

worden aangesteld. Het agentschap Onroerend Erfgoed moet de 

archeologienota bekrachtigen.  

• Derde fase  



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 196 van 407 

o De derde fase gaat ten vroegste in op 1 juni 2016. Is er voor een bouwproject een 

archeologienota nodig dan met je die vanaf deze fase ook samen met de 

vergunningsaanvraag indienen. Deze onderdelen van het besluit worden van kracht: 

� Verplichting toevoegen bekrachtigde archeologienota bij 

vergunningsaanvragen bepaald in art. 5.4.1 en 5.4.2 van het 

Onroerenderfgoeddecreet.  

- Europese Conventie van Malta (La Valetta, 1992) 

o Het verdrag is inmiddels geïmplementeerd in het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. 

In het verdrag zijn bepalingen opgenomen m.b.t. de financiering van archeologisch 

onderzoek. In art. 5 van het verdrag wordt verplicht te waarborgen dat 

milieueffectrapportage en de daaruit voortvloeiende beslissingen ten volle rekening 

houden met archeologische vindplaatsen en hun context 

Voor het archeologisch patrimonium geldt een zorgplicht en een meldingsplicht (dit laatste in geval 

van toevalsvondsten) onafhankelijk of ze deeluitmaken van een vastgestelde archeologische zone of 

beschermd zijn als archeologisch monument. De overheid heeft ook een zorgplicht over gekende 

archeologische vindplaatsen en sites die aangeduid staan in de Centrale Archeologische Inventaris en 

dient met deze locaties rekening te houden bij inrichtingsprojecten. De overheid dient gepaste 

maatregelen te nemen om archeologisch patrimonium/bodemarchief te vrijwaren van vernieling.  

In de nieuwe regelgeving bestaat er een zorgplicht voor erfgoedlandschappen én onroerende 

goederen die zijn opgenomen in een aan een openbaar onderzoek onderworpen vastgestelde 

inventaris. Het betreft dan: 

1. De inventaris van het bouwkundig erfgoed. 

2. De landschapsatlas. 

3. De inventaris van de archeologische zones. 

4. De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde. 

5. De inventaris van historische tuinen en parken. 

 

Met het nieuwe decreet is een ‘aanduiding’ niet meer mogelijjk; wel kunnen alle items uit de 

landschapsatlas vastgesteld worden. Ankerplaatsen die onder de oude regelgeving werden aangeduid, 

zijn in het nieuwe decreet gelijkgesteld met een item uit de vastgestelde landschapsatlas en met een 

onroerenderfgoedrichtplan. Zodra een inventarisitem is opgenomen in een vastgestelde inventaris, 

zijn er juridische gevolgen aan gekoppeld. Voor alle inventarissen die aan een openbaar onderzoek 

zijn onderworpen geldt de zorgplicht voor administratieve overheden. Voor alle eigen werken of 

activiteiten moeten ze onderzoeken of deze een directe impact hebben op geïnventariseerd erfgoed. 

Als dat zo is, moeten ze bovendien motiveren welke maatregelen ze hebben genomen om aan de 

zorgplicht te voldoen. Dat heet de motiveringsplicht (Bron: Onroerend Erfgoed: een toelichting, 

Onroerend erfgoed).  

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. 

Aan erfgoedlandschappen zijn rechtgevolgen verbonden, meer bepaald de stedenbouwkundige 

voorschriften uit het betrokken RUP. Erfgoedlandschappen worden door een gemeente, provincie of 

het Vlaams Gewest afgebakend in een RUP op basis van een vastgestelde inventaris of een 

onroerenderfgoedrichtplan. Daarbij worden de maatregelen voor het behoud van de erfgoedwaarden 

en -kenmerken ingeschreven in de stedenbouwkundige voorschriften. Dit zal tevens in de 
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effectbepsreking behandeld worden. Het volgende erfgoedlandschap is gedeeltelijk in het plangebied 

gelegen: “erfgoedlandschap Kasteel van Saffelberg” (4.09/23024/101.1). 

Voor alle gebouwen en erfgoedelementen die op de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig 

Erfgoed staan gelden specifieke rechtsgevolgen. Er liggen enkele aanduidingen van de lijst binnen het 

ruilverkavelingsgebied (zie verder). De regelgeving rond zorgplicht is hier van toepassing. 

 

7.4.3 Methodologie 

7.4.3.1 Methodiek gedetailleerde beschrijving van de bestaande situatie 

Uitgaande van de bestaande documenten inzake landschap (terreininventarisaties landschap, 

kaartmateriaal, de ruimtelijk-visuele landschapsinventarisatie en de cultuurhistorische inventarisatie 

en evaluatie in het kader van de eerste fase van de planvorming) heeft een gerichte terreinverkenning 

toegelaten om wijzigingen aan het landschapsbeeld en beleving sinds de inventarisatie na te gaan. 

Waar dit relevant is voor de effectvoorspelling werden nieuwe elementen geïnventariseerd en 

opgelijst worden.  

Waardevolle informatie ter afbakening van de referentiesituatie voor deze discipline werd geput uit 

de landschapsstudie opgesteld door de VLM, de Landschapsatlas (atlas van de relicten van de 

traditionele landschappen, uit de lijst van beschermde monumenten, landschappen, stads- en 

dorpsgezichten, de inventaris onroerend erfgoed, de landschapskenmerkenkaart, de archeologische 

gebiedsbeschrijving van de VLM, de Centraal Archeologische Inventaris (CAI). Tevens werd gebruik 

gemaakt van zowel historisch als actueel kaartmateriaal (o.a. Ferraris, Vandermaelen, Dépôt de la 

guerre, Militair Cartografisch Instituut, orthofotoplans,...). 

Bijkomend werden onderstaande bronnen geraadpleegd: 

• http://www.geopunt.be/kaart 

• Onderzoeksopdracht Provincie Vlaams-Brabant: Historisch-geografische studie Pajottenland, 

Universiteit Gent, 2003. 

• Geogids Centraal Pajottenland, Gooik – Lennik - Sint-Pieters-Leeuw, Georeto, 1993. 

• Landschap en archeologie in het Pajottenland. Een archeologische studie in het kader van de 

ruilverkaveling in de gemeente Gooik, Vlaams-Brabant. RAAP Archeologisch Adviesbureau 

BV, 2011, VLM. 

• Geofysisch onderzoek op een aantal archeologische sites in de gemeente Gooik. Onderzoek 

voor de VLM-regio Oost in het kader van het ruilevrkavelingsproject (ontwerpfase). 

Uitvoering door ARON Archeologisch Projectburea en Target Archeological Geophysics. Alke 

Wesemael en John Nicholls, 2014. 

7.4.3.2 Methodiek effectvoorspelling en –beoordeling 

De ingrepen die de landschappelijke situatie veranderen bestaan in essentie uit het toevoegen van 

nieuwe elementen en het wijzigen of verwijderen van bestaande elementen. Het wijzigen van 

elementen wordt onderverdeeld in wijzigingen met betrekking tot de toestand en functie enerzijds en 

het voorkomen of uitzicht anderzijds. 

De verschillende mogelijke effecten worden gegroepeerd volgens de verschillende invalshoeken van 

de discipline: erfgoedaspecten, landschapsstructuur en perceptieve aspecten (landschapsbeeld). 

De erfgoedwaarde heeft in essentie betrekking op de historisch-geografische elementen en 

structuren, het landschappelijk erfgoed, het bouwkundig erfgoed en het archeologisch patrimonium. 

Daarnaast speelt de visueel ruimtelijke samenhang (bv. dorpsgezichten) en het statuut van het relict 

(al dan niet beschermd) een belangrijke rol. Ingrepen in het landschap kunnen leiden tot het wijzigen 

van elementen, patronen en hierdoor samenhangen met aantasting van erfgoedwaarden. Behalve de 

zichtbare relicten, kunnen in het studiegebied nog heel wat getuigenissen van ons erfgoed onzichtbaar 
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en niet gekend zijn. Ze zijn immers potentieel aanwezig in iedere laag van het landschap. Gebieden 

waar het bodemprofiel niet verstoord werd bijvoorbeeld, bezitten een hoge kans om artefacten of 

sporen van de ontwikkelingsgeschiedenis te bevatten. Ook bodems zonder profielontwikkeling of 

vergraven of opgehoogde bodems (antropogene bodems respectievelijk OT en ON op de bodemkaart) 

zijn mogelijks nog drager van archeologische sites. Zo wordt de aanwezigheid van puin in boringen 

vaak geïnterpreteerd als een vergraving of ophoging terwijk het in werkelijkheid om een 

archeologische site gaat.  

In het MER wordt gebiedsdekkend onderzocht in welke mate de geplande ingrepen een risico kunnen 

inhouden ten aanzien van verstoring van archeologische relicten. Hiervoor zullen volgende criteria 

aangewend worden: 

• mate van huidige verstoring van de bodem: weinig verstoorde bodems zijn hierbij 

kwetsbaarder dan reeds sterk verstoorde bodems; 

• aard van de ingreep: ingrepen waarbij vergraving/deformatie van het bodemprofiel plaats 

grijpt zijn hierbij risicovoller dan ingrepen zonder vergraving/deformatie; 

• locatie van de ingreep: afhankelijk van de locatie van de ingreep is de kans groter of kleiner 

dat archeologische relicten bewaard zijn gebleven (bv. afgedekte versus geërodeerde bodem; 

type bodemgebruik;…) 

Structuurwijzigingen in het landschap, bijvoorbeeld t.g.v. perceelsaanpassingen of ingrepen aan 

waterlopen en perceelsrandbegroeiing, hebben betrekking op de ruimtelijke schikking van de 

elementen, hun samenhang en onderlinge relaties en op het functioneren van het geheel. 

Landschapsecologische aspecten horen als dusdanig thuis onder het onderdeel landschapsstructuur. 

De te verwachten effecten op de intrinsieke waarde van het landschap zal worden onderzocht. 

De beeldkwaliteiten en de perceptuele kenmerken van het landschap (visueel-ruimtelijke benadering) 

horen thuis in het onderdeel landschapsbeeld. In hoofdzaak wordt hier uitgegaan van de perceptuele 

kenmerken. Belevingskwaliteiten hangen immers nauw samen met een waardering en interpretatie 

van de situatie en deze kunnen sterk verschillen afhankelijk van de invalshoek waaruit en hoe men 

een gebied bekijkt. Hiervoor wordt verwezen naar de discipline mens. Het landschapsbeeld zal worden 

geïllustreerd aan de hand van fotomateriaal. Op basis daarvan kan worden aangetoond hoe de 

geplande ruilverkaveling een invloed kan uitoefenen op de transparantiegraad en de kijkafstand van 

het omliggende landschap.  

Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

kunnen nooit volledig uit kwantitatieve grootheden bestaan door de complexiteit en het holistisch 

karakter van het studieobject. De beoordeling in de verschillende effectengroepen is daarom enerzijds 

gesteund op objectieve criteriawaarden en anderzijds gesteund op onderzoek met betrekking tot 

invloed op omgevingsfactoren, perceptie en gedrag.  

De beoordeling van de significantie gebeurt o.b.v. het MER-richtlijnenboek landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie. Algemeen kan volgende onderverdeling gehanteerd worden: 

• Sterk significant: verlies van landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, beïnvloeding 

van de integriteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een dergelijke schaal 

dat het potentieel voor het behoud/onderhoud van de karakteristieke landschaps- en/of 

cultuurhistorische elementen verloren gaat. Opmerkelijke wijzigingen in de landschaps- en/of 

de cultuurhistorische kenmerken of –elementen over een grote oppervlakte of zeer sterke 

wijzigingen over een beperkte oppervlakte. Verstoring van archeologische vindplaatsen met 

noodzaak tot opgraving.  

• Matig significant: effecten op landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, beïnvloeding 

van de integriteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een dergelijke schaal 

dat het potentieel voor het behoud/onderhoud van de karakteristieke landschaps- en/of 

cultuurhistorische elementen aangetast of ondermijnd wordt. Matige of lokale wijzigingen. 

Verstoring van archeologische vindplaatsen zonder noodzaak tot opgraving.  
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• Beperkt significant: effecten op landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, 

beïnvloeding van de integriteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een 

dergelijke schaal dat het potentieel voor het behoud/onderhoud van de karakteristieke 

landschapselementen verminderd wordt. Quasi niet waarneembare wijzigingen. Wijzigingen 

binnen de opvangcapaciteit inzake “landschappelijke draagkracht”. 



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 200 van 407 

Tabel 7-24: beoordelingscriteria voor de milieudiscipline ‘landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’ 

Effecten Criterium Methodiek Significantiekader 

Erfgoedwaarden  

Invloed op landschap Wijziging/verlies van de 

geomorfologische elementen 

Wijziging/verlies van 

historisch -geografische 

structuren en elementen (bv. 

perceelsvormen, dreven 

kleine landschapselementen) 

Vergelijking van de huidige geomorfologische en 

historisch-geografische elementen en eenheden met deze 

na uitvoering van het plan 

Kwalitatieve bespreking o.b.v. (historisch) kaartmateriaal 

en luchtfoto’s, inventarisatie KLE’s, … 

Effecten kunnen significant zijn 

wanneer landschappelijke 

erfgoedwaarden verloren gaan.  

Kwalitatieve bespreking o.b.v. 

expert judgement. 

Invloed op bouwkundig 

erfgoed 

Directe aantasting 

bouwkundig 

erfgoedelementen  

Wijziging contextwaarde 

bouwkundig 

erfgoedelementen 

GIS-analyse: voorkomen en directe beïnvloeding of afstand 

tot bouwkundig erfgoed 

 

Beïnvloeding context: kwalitatieve bespreking 

Effecten kunnen significant zijn 

wanneer bouwkundig erfgoed 

verloren gaat 

Kwalitatieve bespreking o.b.v. 

expert judgement. 

Invloed op archeologie Potentieel verlies 

archeologisch erfgoed t.g.v. 

vergraven of veradering van 

de grondwatertafel. 

Aandeel in bodemverstoring 

en archeologische 

kwetsbaarheid 

GIS-analyse: oppervlakte van de bodemverstoring 

rekening houdend met de potentiële aanwezigheid van 

archeologische relicten o.b.v. landschapsatlas, Agentschap 

Onroerend Erfgoed, VLM-archeologen, Centrale 

Archeologische Inventaris, bodemkaart, de archeologische 

inventaris van RAAP en het geofysisch onderzoek van 

ARON/TARGET en historische kaarten.  

Kwalitatieve bespreking o.b.v. 

expert judgement 

Effecten kunnen significant zijn 

wanneer archeologisch erfgoed 

verloren gaat. 

Landschapsstructuur 

Aantasting landschap Aantasting waardevolle 

landschapselementen 

GIS-analyse 

Oppervlakte, lengte en/of aantal beïnvloed landschap 

o.b.v. Landschapsatlas, beschermde landschappen, 

waardevolle landschapselementen (KLE’s, 

perceelsrandbegroeiing, geomorfologische 

landschapsvormen, hydrografie…) 

Kwalitatieve/kwantitatieve 

bespreking o.b.v. expert judgement 
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Effecten Criterium Methodiek Significantiekader 

Wijzigingen in landgebruik Aandeel wijziging 

landschappelijk waardevolle 

landgebruiken 

 

GIS-analyse, terreinbezoek 

Aantal en oppervlakte landschappelijk waardevolle 

landgebruiktypes die van functie wijzigen 

Kwalitatieve bespreking o.b.v. 

expert judgement 

Wijzigingen of verwijderen 

van microreliëf 

Beoordeling o.b.v. huidige 

reliëfkenmerken en mate van 

vergraving of ophoging t.g.v. 

de werken 

Kwalitatieve bespreking Kwalitatieve bespreking o.b.v. 

expert judgement 

Perceptieve kenmerken 

Visuele 

impact/belevingswaarde 

(wijziging in 

landschapsbeleving) 

Impact van de geplande 

ingrepen en de bijbehorende 

landschapsevolutie op de 

(visuele) belevingswaarde 

Terreinbezoek, foto’s,… 

Wijziging transparantiegraad en kijkafstand 

Kwalitatieve bespreking o.b.v. 

expert judgement 
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7.4.4 Referentiesituatie 

7.4.4.1 Historiek van het studiegebied 

De historiek van het studiegebied wordt beschreven o.b.v. de “Thematische studie landschap” (VLM), 

aangevuld met beschikbaar historisch kaartmateriaal. De landschapsontwikkeling of 

landschapsgenese vormt het toetsingskader voor de afweging van de aard en grootte van de ingrepen 

en het verlies aan landschappelijke waarden.  

De Ferrariskaart 

Deze kaarten zijn opgesteld tussen 1771 en 1778 en geven de toestand weer aan het einde van het 

pre-industriële tijdperk: Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsdom Luik van Graaf 

de Ferraris, kortweg de Ferrariskaart. Op basis van de Ferrariskaart kan een gebiedsdekkende indruk 

worden gevormd van het historisch landschap van voor de grote veranderingen van de Franse 

Revolutie en de industriële revolutie. Het landschap kan op basis van de Ferrariskaart aan het eind van 

de 18de eeuw in een 5-tal klassen worden ingedeeld, nl.: bebouwing, boomgaarden, graslanden, 

akkerland en bos (Onderzoeksopdracht Provincie Vlaams-Brabant: Historisch-geografische studie 

Pajottenland, Universiteit Gent, 2003).  

Het agrarische landschap te Gooik was van oudsher gekenmerkt door een afwisseling van hoge ruggen 

en diepe beekdalen. Op de hoge ruggen bevonden zich vaak de beste landbouwgronden, behalve 

waar de hellingsgraad te steil was, hetgeen de toegankelijkheid bemoeilijkte en de erosie vrij spel deed 

krijgen. Op deze delen van de ruggen vinden we bos terug dat de erosie moest tegengaan. Op de 

omliggende ruggen domineert open akkerland. Op deze open ‘kouterruggen’ komen vrijwel geen 

perceelsrandbegroeiingen voor. Dit zorgt voor een sterk landschappelijk contrast met de gesloten 

beekvalleien.  

In de beekdalen bevonden zich graas- en hooiweiden voor het vee en ook een aantal gronden die 

vanwege hun slechte natuurlijke drainage moeilijker konden ingepast worden in het landbouwbedrijf. 

Deze natte gronden, ook wel Broeken genoemd, die in de loop van de eeuwen wel steeds meer 

inkrompen door nieuwe ontginningen, bleven in Gooik vaak tot het einde van het Ancien Régime ten 

dele in gemeenschappelijk gebruik van de omwonenden. Naast gemene broeken vinden we in de 

beekdalen ook broeken, elsbroeken, meersen en weides terug die door individuele personen in 

eigendom werden gehouden of gepacht. Door het voorkomen van een grote dichtheid van levende 

afsluitingen kregen de beekvalleien een gesloten karakter.  

Ten zuiden van Gooik ligt het vrij uitgestrekte Lombergbos. Dit bos is gelegen op de vrij steile helling 

naar de Kesterheide toe. Het huidige Steenhoutbos net buiten het plangebied is aangegeven als 

“Kaester Bosch”. Het huidige Hellebos in het westen van het plangebied is aangegeven als “Ellebosch”. 

De hoeveelheid bos binnen het plangebied is zeer beperkt. 
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De gehuchtjes bevinden zich hoofdzakelijk langsheen de randen van de valleien. Opvallend is dat 

vrijveel bebouwing door boomgaarden wordt omringd. Vooral rondom de dorpskern van Gooik 

centrum treft men een vrij brede gordel met boomgaarden aan.  

 

Figuur 7-25 Landgebruik aan het einde van de 18de eeuw ter hoogte van het centrum van Gooik, 

Brondocument: Kabinetskaart van Ferraris, ca. 1770, ca. 1/25.000, Bron: Onderzoeksopdracht 

Provincie Vlaams-Brabant: Historisch-geografische studie Pajottenland, Universiteit Gent.  
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Figuur 7-26: overlay van de verschillende deelgebieden van het plan met de Ferrariskaart 

 

 

Ferrariskaart (1771-1778) t.h.v. deelgebied 1, Bron: Agiv 
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Ferrariskaart (1771-1778) t.h.v. deelgebied 2, Bron: Agiv 

 

 

Ferrariskaart (1771-1778) t.h.v. deelgebied 3, Bron: Agiv 
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Ferrariskaart (1771-1778) t.h.v. deelgebied 4, Bron: Agiv 

 

Ferrariskaart (1771-1778) t.h.v. deelgebied 5, Bron: Agiv 
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Ferrariskaart (1771-1778) t.h.v. deelgebied 6, Bron: Agiv 

 

 

Ferrariskaart (1771-1778) t.h.v. deelgebied 7, Bron: Agiv 
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Ferrariskaart (1771-1778) t.h.v. deelgebied 8, Bron: Agiv 

 

Ferrariskaart (1771-1778) t.h.v. deelgebied 9, Bron: Agiv 
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Kaart van Van der Maelen (1846-1854) 

De Carte topographique de la Belgique, ph. Vandermaelen dateert uit het midden van de 19de eeuw 

(1846 – 1854).  

Het landschap heeft in de loop van de 19de eeuw geen grote veranderingen ondergaan. Beperkt zijn 

wijzigingen waar te nemen, maar de landschappelijke hoofdstructuren worden op geen enkele plaats 

drastisch gewijzigd. Het gebied bleef zijn agrarisch karakter behouden. Op de Van der Maelen kaart 

zijn geen perceelsgrenzen aangegeven.  

 

Figuur 7-27: overlay van de verschillende deelgebieden van het plan met de Vandermaelenkaart 
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Van der Maelen (813_Ninove_1850) t.h.v. deelgebied 1, Bron: Agiv 

 

 

Van der Maelen (813_Ninove_1850) t.h.v. deelgebied 2, Bron: Agiv 
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Van der Maelen (813_Ninove_1850) t.h.v. deelgebied 3, Bron: Agiv 
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Van der Maelen (813_Ninove_1850) t.h.v. deelgebied 4, Bron: Agiv 

 

Van der Maelen (813_Ninove_1850) t.h.v. deelgebied 5, Bron: Agiv 
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Van der Maelen (813_Ninove_1850) t.h.v. deelgebied 6, Bron: Agiv 

 

Van der Maelen (813_Ninove_1850, 1301_Enghien_1851) t.h.v. deelgebied 7, Bron: Agiv 
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Van der Maelen (813_Ninove_1850, 1301_Enghien_1851) t.h.v. deelgebied 8, Bron: Agiv 

 

Van der Maelen (813_Ninove_1850) t.h.v. deelgebied 9, Bron: Agiv 



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 215 van 407 

Dépôt de la Guerre (1860-1873) 

Eerste kaart die op het terrein opgemeten werd door de officieren van het Dépôt de la Guerre, tussen 

1860 en 1873.   

 

Dépôt de la Guerre (1860-1873) t.h.v. deelgebied 1, Bron: Cartesius. 

 

Dépôt de la Guerre (1860-1873) t.h.v. deelgebied 2, Bron: Cartesius. 
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Dépôt de la Guerre (1860-1873) t.h.v. deelgebied 3, Bron: Cartesius. 

 

Dépôt de la Guerre (1860-1873) t.h.v. deelgebied 4, Bron: Cartesius. 
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Dépôt de la Guerre (1860-1873) t.h.v. deelgebied 5, Bron: Cartesius. 
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Dépôt de la Guerre (1860-1873) t.h.v. deelgebied 6, Bron: Cartesius. 

 

Dépôt de la Guerre (1860-1873) t.h.v. deelgebied 7, Bron: Cartesius. 
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Dépôt de la Guerre (1860-1873) t.h.v. deelgebied 8, Bron: Cartesius. 
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Dépôt de la Guerre (1860-1873) t.h.v. deelgebied 9, Bron: Cartesius. 

 

Dépôt de la Guerre (1883-1939) 

 

Dépôt de la Guerre (1883-1939) t.h.v. deelgebied 1, Bron: Cartesius. 
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Dépôt de la Guerre (1883-1939) t.h.v. deelgebied 2, Bron: Cartesius. 
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Dépôt de la Guerre (1883-1939) t.h.v. deelgebied 3, Bron: Cartesius. 
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Dépôt de la Guerre (1883-1939) t.h.v. deelgebied 4, Bron: Cartesius. 

 

Dépôt de la Guerre (1883-1939) t.h.v. deelgebied 5, Bron: Cartesius. 
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Dépôt de la Guerre (1883-1939) t.h.v. deelgebied 6, Bron: Cartesius. 
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Dépôt de la Guerre (1883-1939) t.h.v. deelgebied 7, Bron: Cartesius. 
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Dépôt de la Guerre (1883-1939) t.h.v. deelgebied 8, Bron: Cartesius. 
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Dépôt de la Guerre (1883-1939) t.h.v. deelgebied 9, Bron: Cartesius. 

Het begin van de 20ste eeuw is een periode dat veel is veranderd in het landschap: modernere 

landbouw, trambaan en steenwegen, militaire structuren,… 

 

Historische topografische kaart 1958 - 1972 

In de loop van de 20ste eeuw wordt het historisch gegroeide patroon slechts beperkt gewijzigd, 

voornamelijk door een beperkte lintbebouwing. De algemene structuren binnen de deelgebieden 

blijven echter behouden: gesloten valleigebieden met graslanden en opgaand groen, open 

akkergebieden op de flanken. Vele wegenstructuren van op de Ferrariskaart en Vandermaelenkaart 

zijn nog steeds waarneembaar. 

Voornaamste wijzigingen zijn:  

• Beperkte lintbebouwing langsheen N285, Strijlandstraat, N28; 

• Meer bebouwing in de reeds aanwezige dorpen: Kessel, Oetingen, Leerbeek; 

• Nieuwe infrastructurele elementen: N285, N28 (aangegeven op de Van der Maelen kaart 

dwars door het Lomberg bosch), buurtspoorwegtracé (deelgebied 5 en 4), Mast NAVO; 

• Verdwijnen grote bossen: Weygaert bos, Lomberg Bosch; 

• Verschuiving van de naamgeving “Oetingen”: op de onderstaande kaarten heeft de oude 

locatie van Oetingen de naamgeving “Oude Plaats” (oorspronkelijk langs de Romeinse 

heirbaan Halle-Ninove) gekregen. Naamgeving “Oetingen” staat nu meer zuidwestelijk, ter 

hoogte van de oude naamgeving “Gracht”. Ter hoogte van de nieuwe aanduiding “Oetingen” 

is op de MGI-kaart voor het eerst de aanduiding van een kerkgebouw aanwezig. 
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Figuur 7-28: Overlay van de verschillende deelgebieden , MGI (1956-1972), Bron: Agiv. 

 

 

MGI (1956-1972) t.h.v. deelgebied 1, Bron: Agiv 
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MGI (1956-1972) t.h.v. deelgebied 2, Bron: Agiv 

 

MGI (1956-1972) t.h.v. deelgebied 3, Bron: Agiv 
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MGI (1956-1972) t.h.v. deelgebied 4, Bron: Agiv 

 

MGI (1956-1972) t.h.v. deelgebied 5, Bron: Agiv 
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MGI (1956-1972) t.h.v. deelgebied 6, Bron: Agiv 
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MGI (1956-1972) t.h.v. deelgebied 7, Bron: Agiv 
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MGI (1956-1972) t.h.v. deelgebied 8, Bron: Agiv 

 

MGI (1956-1972) t.h.v. deelgebied 9, Bron: Agiv 
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Topografische kaart 2009 (1/10.000), NGI. 

De belangrijkste verandering in de recente periode is de toename van de bewoning, langsheen de 

hoofdwegen en in de dorpen. Duidelijk waarneembaar is de lintbebouwing: langsheen de Strijlandweg 

ten westen van het centrum van Gooik, langsheen de N285 en N28 ter hoogte van Leerbeek. 

Uitbreiding van de bebouwing in de dorpen Leerbeek, Kessel en Oetingen. Leerbeek is in 

noordoostelijke richting (ter hoogte van de dorpskern) uitgebreid met een nieuwe woonwijk.  

Ondanks de recente toename van de bebouwing zijn de typische landschappelijke kenmerken binnen 

het plangebied nog steeds duidelijk herkenbaar. De open ruimte is in belangrijke mate gevrijwaard 

gebleven van de bebouwing. Op vele plaatsen komen nog gave landschappen voor die ook als 

relictzone (zie verder) werden afgebakend in de landschapsatlas.  

Relevante historische en landschappelijke waarden:  

• Oude heirbaan (Romeinse baan); 

• Veel wegstructuren zijn te herleiden tot de Ferrariskaart; 

• Vierkantshoeves; 

• Historisch landgebruik; 

• Gaaf bewaarde landschappen. 

 

 

Figuur 7-29: Overlay van de verschillende deelgebieden van het plan op de topografische kaart 

(2009, 1/10.000), Bron: Agiv. 
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Topografische kaart (2009, 1/10.000) t.h.v. deelgebied 1, Bron: Agiv 

 

Topografische kaart (2009, 1/10.000) t.h.v. deelgebied 2, Bron: Agiv 
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Topografische kaart (2009, 1/10.000) t.h.v. deelgebied 3, Bron: Agiv 

 

Topografische kaart (2009, 1/10.000) t.h.v. deelgebied 4, Bron: Agiv 
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Topografische kaart (2009, 1/10.000) t.h.v. deelgebied 5, Bron: Agiv 

 

Topografische kaart (2009, 1/10.000) t.h.v. deelgebied 6, Bron: Agiv 
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Topografische kaart (2009, 1/10.000) t.h.v. deelgebied 7, Bron: Agiv 
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Topografische kaart (2009, 1/10.000) t.h.v. deelgebied 8, Bron: Agiv 

 

Topografische kaart (2009, 1/10.000) t.h.v. deelgebied 9, Bron: Agiv 
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Conclusie: De historisch landschappelijke structuur (cfr Ferraris en Vandermaelen) is ondanks de 20ste 

eeuwse ontwikkelingen nog opvallend intact bewaard binnen het plangebied. 

7.4.4.2 Landschappelijk erfgoed 

Onderstaande beschermde landschappen zijn gelegen in het plangebied: 

• Neigembos fase 2 (Gooik en Ninove); 

Zie bespreking ankerplaats APV003. 

• Waterkasteel van Heetvelde met omgeving. 

Landschapsatlas 

De indeling van de traditionele landschappen van Vlaanderen geeft de regionale verscheidenheid van 

de historisch gegroeide cultuurlandschappen in hun situatie van voor de grote veranderingen vanaf 

de 18de eeuw. De indeling steunt zowel op fysische als natuurlijke kenmerken zoals bewoningsvormen, 

landgebruik, percelering en landschapstype. 

Het plangebied bevindt zich volgens de Landschapsatlas in het traditioneel landschap “Pajottenland”. 

In onderstaande tabel worden de belangrijkste kenmerken van het traditionele landschap 

“Pajottenland” opgenoemd. 

Tabel 7-25 Kenmerken van het traditionele landschap Pajottenland, Bron: Ugent 

Landschappelijke 

subeenheden 

Pajottenland 

Structuurdragende matrix Golvende topografie, asymmetrische valleien, bossen, kleine kerndorpen. 

Zichtbare open ruimten Talrijke door topografie en vegetatie bepaalde panoramische of gerichte 

vergezichten; 

Skyline wordt meestal bepaald door topografie; 

Door topografie en vegetatie begrensde gerichte zichten in de valleien. 

Impact bebouwing Duidelijk herkenbare en begrensde kerndorpen zijn structurerende 

beelddragers van de open ruimte; 

Lintbebouwing geeft versnelde degradatie van een nog gaaf landelijk 

gebied. 

Betekenis kleine 

landschapselementen 

Talrijke geïsoleerde beelddragers (torens, bosjes,…); 

Microreliëf en lineair groen in de valleien contrasteren met het 

omliggende en is structuurversterkend. 

Structurele hoofdkenmerken Sterk versneden golvend heuvelland tussen de boven Dender en boven-

Zenne. 

Identiteitsbepalende 

elementen 

Open landbouwlandschap met wijdse vergezichten, duidelijke valleien. 

Wenselijkheden voor 

toekomstige ontwikkelingen 

Maximaal behoud van het landelijk karakter door vermijden van nieuwe 

versnijdingen; 

Stoppen van nieuwe lintbebouwing; 

Vrijwaren en herstel van de groenconnectiviteit in de valleien; 

Weren van storende elementen op perceptief kwetsbare plaatsen (weren 

visuele vervuiling in een erf gaaf gebied). 

 

De landschapsatlas geeft voorts aan waar de historisch gegroeide landschapsstructuur tot op vandaag 

herkenbaar gebleven is en duidt deze aan als relicten van de traditionele landschappen: 

Relicten zijn landschapselementen die nog duidelijk verwijzen naar of getuigen zijn van de traditionele 

kenmerken van het landschap. Deze relicten kunnen zones zijn, maar ook lijnen of punten. De 

relictzones zijn gebieden met een sterk wisselende oppervlakte waarvan de landschappelijke waarde 

door de eeuwen heen goed bewaard is gebleven. De erfgoedwaarde is er hoog. De verschillende 

landschapselementen die er voorkomen hebben nog een duidelijke samenhang: ze zijn nog relatief 

weinig aangetast door grootschalige ingrepen die het gevolg waren van de Industriële Revolutie. Het 

landschap van voor de Industriële Revolutie is er nog herkenbaar. Lijnrelicten hebben een 
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landschapsecologische betekenis als corridor of barrière. Puntrelicten worden gevormd door 

monumenten en kleine cultuurhistorische landschapselementen of complexen ervan, met inbegrip 

van hun onmiddellijk aangrenzende omgeving.  

Ankerplaatsen zijn complexen van gevarieerde erfgoedelementen (punt of lijnelementen) die een 

geheel of ensemble vormen dat ideaal-typische kenmerken vertoont omwille van de gaafheid of 

representativiteit, ofwel ruimtelijk een plaats inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel van 

de landschappelijke omgeving (bv. als blikvanger). Het zijn m.a.w. ensembles, complexe gehelen van 

verschillende soorten elementen die een samenhang vertonen die de identiteit van het relict bepaalt.  

Erfgoedlandschap en Ankerplaatsen 

Het erfgoedlandschap “Erfgoedlandschap Kasteel van Saffelberg” (4.09/23024/101.1) is gedeeltelijk 

in het plangebied gelegen. 

 

 

Figuur 7-30 Situering erfgoedlandschap Kasteel van Saffelberg, Bron: Onroerend Erfgoed 

(9/06/2015). 

 

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. 
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Figuur 7-31 Situering aangeduide (vastgestele) ankerplaatsen ten opzichte van het plangebied, Bron: 

Agiv 

APV003: Het Neigembos en Onze-Lieve-Vrouw Lombeek met de valleien van de Berchembos- en de 

Hunselbeek (Bron: Aanduidingsdossier “Het Neigembos en Onze-Lieve-Vrouw Lombeek met de 

valleien van de Berchembos- en de Hunselbeek”, Onroerend Erfgoed) 

De ankerplaats “Het Neigembos en Onze-Lieve-Vrouw Lombeek met de valleien van de Berchembos- 

en de Hunselbeek” te Ninove, Lennik, Roosdaal en Gooik werd definitief aangeduid als ankerplaats 

overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, 

gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 8 december 2000, 21 december 2001, 19 

juli 2002, 13 februari 2004, 10 maart 2006, 16 juni 2006 en 27 maart 2009. 

Het algemeen belang dat de definitieve aanduiding verantwoordt, wordt door het gezamenlijk 

voorkomen en onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke landschappelijke waarden 

gemotiveerd: 

• Natuurwetenschappelijke waarde  

Het Neigem- en Berchembos, gelegen op een van zuidwest-noordoost lopende heuvelrug, die 

tevens de waterscheidingslijn vormt tussen het Dender- en Zennebekken, herbergen typische 

vegetaties met verschillende preferenties o.a. droog tot nat, kalkarm en zuur tot kalkrijk en 

neutraal, zandbodem tot kleibodem, reliëf en lichtinval. Typisch voor deze bossen is het 

spectaculaire voorjaarsaspect.  

Deze bossen zijn getuigenbossen met zeer verscheiden hoogteligging, waar hellingen, dalen, holle 

wegen en groeben elkaar afwisselen, hierdoor is zijn flora en fauna zeer gevarieerd. Vooral het 
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“Goudveil-Essenbos” en het “Elzen-Essenbos van bronnen en bronbeken” – soorten gebonden 

aan bronbossen, die voorkomen aan bronnetjes met gelijkmatig uittredend water, zijn goed 

vertegenwoordigd.  

Het landschap maakt tevens deel uit van een kleinschalig landbouwgebied met een rijk 

gevarieerde begroeiing met o.a. dominerende heuveltoppen, hooi- en graasweiden onderbroken 

door streepjes populieren, bronbossen, bomenrijen, houtkanten, loofhoutaanplantingen, 

steilranden, goed gestructureerde holle wegen, natte ruigten, moerassen, hakhoutbestanden, 

poelen, meanderende beken en hoogstamboomgaarden.  

Het geomorfologisch fenomeen van de assymetrische valleien wordt zeer mooi geïllustreerd in de 

valleien van de Prindaalbeek en de Moeillie- en Hunselbeek.  

• Historische waarde 

In de buurt van ’t Nelleken vond in 1333 een gewapend treffen plaats tussen de soldaten van het 

hertogdom Brabant en het leger van het graafschap Vlaanderen. Deze confrontatie tussen beide 

legers, waarbij laatsgenoemde verslagen werd, kaderde in de langdurige vijandschap tussen beide 

machtsblokken.  

Aangezien de voorgestelde ankerplaats tot het einde van de Ancien Régime gelegen was in het 

grensgebied van de rivaliserende machtsblokken ‘Brabant’, ‘Henegouwen’ en ‘Vlaanderen’ 

impliceerde dit dat de bevolking herhaaldelijk geconfrontreerd werd met oorlogsgeweld. Dit 

fenomeen zal er ook voor zorgen dat het bouwkundig patrimonium bescheidener en beperkter in 

omvang is dan het traditioneel landschap ‘Pajottenland’.  

De monumentale O.-L.-Vrouwkerk van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek werd gebouwd in de 13de 

eeuw. Deze vroeggotische basilicale kerk was een beroemd en druk bezocht bedevaartsoord tot 

in de 17de eeuw. In de 18de eeuw gebeurden laat-barokke aanpassingen, ze kende in de 20ste 

eeuw meerdere restauratieperiodes. Ten westen van de dorpskern staat op een meer dan 80 

meter hoge heuvelrug de zogenaamde ‘Tragische molen’, zo genoemd omwille van de talrijke 

ongelukken die de opeenvolgende molenaarsfamillies overkwamen. De oudste delen van deze 

staakmolen die nog in een weinig veranderde omgeving staat, gaan terug tot 1760. De molen 

werd al enkele malen gerestaureerd en recent volledig gedemonteerd voor een grondige 

restauratie. Het vlakbij gelegen molenaarshuis dateert van 1784.  

De inplantingen van de kasteeldomeinen Rokkenborch en Saffelberg, beiden met middeleeuwse 

oorsprong, waren vooral van strategisch belang nl. onderdelen van de Brabantse verdedigingslinie 

tegen de aanvallen van het graafschap Vlaanderen. Beide domeinen werden rond 1910 tot 

landschappelijke parken herwerkt. Onder impuls van de revival van de geometrische regelmatige 

tuinstijl, liet tuin- en landschapsarchitect Auguste-Louis Delvaux voor het kasteel Saffelberg een 

Franse tuin aanleggen.  

De typische landbouwgehuchten Woestijn, Ternat, Berchem, Oplombeek en ’t Nelleken hebben 

in de loop van de eeuwen weinig structurele veranderingen gekend. De sfeer van weleer bleef er 

intact bewaard.  

• Esthetische waarde 

De esthetische waarde van het landschap wordt bepaald door de kleinschaligheid en de 

afwisseling in de landschapsopbouw. Het is een zeer waardevol en gaaf gebied.  

Het gebied heeft een nog grotendeels ongerept landelijk karakter, met duidelijk herkenbare 

contrasten tussen open kouters, weilanden, diep ingesneden dalen, weidse vergezichten en 

gesloten valleien (valleibocage). De vista over de Dendervallei met de Ninoofse abdijkerk als 

eyecatcher is hiervan het meest markante voorbeeld.  

Het contrast tussen de gesloten valleien en de open leemkouters op de open, relatieve vlakke 

delen en op de zachte hellingen van de gebombeerde ruggen is duidelijk uitgesproken. De variatie 

in reliëf en vegetatie zorgt ervoor dat telkens een nieuw zicht opduikt. Deze landschappelijke 

variatie, kenmerkend voor het centrale pajottenland, vormt een zeldzame en rustgevende 

eenheid en zorgt voor een uitzonderlijk hoge esthetische waarde.  
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Elementen die de harmonie van het agrarische landschap binnen de ankerplaats verstoren zijn 

schaars. Het vormt bovendien een ongerepte visuele eenheid, die bijdraagt tot de intrinsieke 

waarde en de authenticiteit van de betrokken gehuchten.  

• Sociaal-culturele waarde 

In de voorgestelde ankerplaats komen meerdere kapellen voor o.a. de kapel van het Heiligkruis, 

O.L.Vrouwe-kapel te Bevingen en kapellen toegewijd aan Sint-Antonius van Padua, de H. Berlindis 

en Maria. Het zijn getuigen van een diepgewortelde volksdevotie en een lange bedevaarttraditie.  

Op één van de hoekpunten van het pleintje – in feite een dries – in het gehucht ’t Nelleken staat 

de Sint-Berlindiskapel.  

Midden jaren zestig was de Tragische molen en zijn omgeving het decor voor de populaire 

televisiereeks Kapitein Zeppos.  

Café Den Haas, gelegen op de Vossenbunder, is het lokaal van De Hazebolders. Het spel dat ze 

beoefenen is een Vlaamse variant van het in Frankrijk populaire petanquespel.  

• Ruimtelijk-structurele waarde 

Op geïsoleerde heuveltoppen komen geregeld koepelbosjes voor. De kwartaire, zandlemige 

dekmantel is door erosie voleldig weggespoeld zodat de tertaire en agrarische steriele zand- en 

kleilagen er aan de oppervlakte liggen. Dergelijke bosjes maken, naast de zuid-westwaarts 

verlopende leemruggen, de depressies en beekvalleien deel uit van het typisch pajotse landschap.  

De bodemgebruikspatronen zijn ontstaan vanuit een agrarische logica, nl. akkers op de vruchtbare 

heuvelhellingen, de compacte dorpen en gehuchten liggen buiten het overstromingsgevaar of bij 

bronnen in de nabijheid van valleigraslanden afgezoomd met hoogstamboomgaarden. Naar mate 

het landschap vernat komen respectievelijk weilanden en bossen voor. Dit agrarisch grondgebruik 

bewijst eveneens het asymmetrische dwarsprofiel van de verschillende valleien m.n. op de steile 

valleihelling ontplooit zich een halfgesloten weidelandschap, de zachtere zuidhelling is meer open 

en wordt vooral ingenomen door akkerbouw. 

Op ’t Nelleken is de oorspronkelijke kern met concentratie van woningen rondom een driezijdig 

pleintje – een dries – ongeschonden bewaard.  
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Figuur 7-32 Situering ankerplaats “Het Neigembos en Onze-Lieve-Vrouw Lombeek met de valleien 

van de Berchembos- en de Hunselbeek”, Bron: Aanduidingsdossier “Het Neigembos en Onze-Lieve-

Vrouw Lombeek met de valleien van de Berchembos- en de Hunselbeek”, Onroerend Erfgoed) 

Het plangebied maakt deel uit van drie deelgebieden in de aangeduide ankerplaats: deelgebied 4 “De 

woestijn en de vallei van de Prindaalbeek”, deelgebied 6 “Het agrarisch gebied tussen de Woestijn en 

de Flieren Oechel met inbegrip van de vallei van de Langerheidebeek” en deelgebied 10 “Oplombeek 

met het omgevend agrarisch landschap” (zie Figuur 7-33). 

In het onderstaande is per deelgebied een oplijsting van de typische landschapskenmerken 

opgenomen die binnen het plangebied gelegen zijn (Bron: Aanduidingsdossier “Het Neigembos en 

Onze-Lieve-Vrouw Lombeek met de valleien van de Berchembos- en de Hunselbeek”, Onroerend 

Erfgoed).  

• Deelgebied 4 

o De Woestijn is alles behalve een dor of desolaat landschap, maar één van de meest 

groene en schilderachtige plekken van Gooik. Het is een typisch landbouwgehucht 

waar de sfeer van weleer vrij intact bewaard bleef m.n. een schilderachtig gehucht 

of beter nog door zijn ligging in de vallei van de Prindaalbeek een klein groen 

paradijsje; 

o Deze plek, verafgelegen van het Gooiks dorpscentrum, was vroeger overdekt met 

bos, heide en struikgewas. Het moet wel een woestenij – een wastyne – geweest 

zijn; 

o Op de hoek van de Woestijn- en de Bettestraat, op een hoogte van 75m, staat de 

Kapel van het Heiligkruis (15de eeuw); 

o Grote delen van de Bettestraat en de Woestijnstraat zijn holle wegen met enkele 

kapellen. Het zijn bijzonder fraaie holle wegen die in de zomermaanden lijken op 

lommerrijke groene tunnels; 

o Het agrarisch gebruik bewijst als geen ander het asymmetrische dwarsprofiel van 

het valleitje van de Prindaalbeek. De vallei van de Prindaalbeek is een zacht 

klimmende valleihelling richting Drie Egyptenbaan. Op de steile helling ontplooit zich 

een halfgesloten weidelandschap. Aan de overzijde van de vallei – een zachtere 

zuidhelling en vandaar ook meer mogelijkheden naar landbouw – is het landschap 

meer open en primeert akkerbouw; 

o De Pindaalbeek stroomt in beekdalbegeleidende alluviale bosjes; 

o Typisch voor dit deelgebied en aansluitend op het berchembos is het voorkomen 

van een groene weidegordel met hoogstamboomgaarden rondom het gehucht. 

• Deelgebied 6 (het plangebied omvat het uitertse zuiden van dit deelgebied) 

o Hof te Wijngaard is een gesloten hoeve waarvan de oudste gedeelten dateren uit 

het einde van de 18de eeuw. De inplanting van grote hoevecomplexen is, omwille 

van het grote belang van water, meestal valleigebonden; 

o In de Wijngaardbosstraat, aangelegd op een zachtgolvende heuvelkam, staan 

oudere boerderijen en recentere woningen vredig naast elkaar;  

o Weids akkerlandschap – het bodemgebruik wordt gedomineerd door grasland – 

onderbroken met streepjes populieren. 

• Deelgebied 10 

o Het gehucht Oplombeek is gelegen in de buurt van het interfluvium tussen het 

Zenne- en Denderbekken. Het gehucht en het omringende agrarische landschap 

hebben hun authenticiteit maximaal bewaard nl. een open agrarisch landschap met 

overwegend akkerbouw. Oplombeek bevat een aantal monumentale 
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vierkantshoeves. Hun inplanting in de vallei van de Hunselbeek is te verklaren 

omwille van het grote belang van water;  

o Het kasteel van Saffelberg (zie ook erfgoedlandschap); 

o Landschapsbepalend voor de vallei van de Hunselbeek is het gebruik als weiland. De 

graslandpercelen zijn afgezoomd met populierenaanplantingen.  

o In het gebied komen zgn. ‘trage wegen’ veelvuldig voor. Deze smalle, onverharde 

voetwegen leidden naar akkers en weilanden of maakten een kortere verbinding 

tussen de grotere wegen; 

o Holleweg. 
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Figuur 7-33 Voorstel ruimtelijke vertaling ankerplaats “Het Neigembos en Onze-Lieve-Vrouw 

Lombeek met de valleien van de Berchembos- en de Hunselbeek” ter hoogte van het plangebied, 

Bron: Aanduidingsdossier “Het Neigembos en Onze-Lieve-Vrouw Lombeek met de valleien van de 

Berchembos- en de Hunselbeek”, Onroerend Erfgoed). 

 

APV001: Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen. 

De ankerplaats “Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen” te Lennik, Pepingen, 

Gooik, Sint-Pieters-Leeuw en Halle werd definitief aangeduid als ankerplaats overeenkomstig de 

bepalingen van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij de decreten 

van 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 8 december 2000, 21 december 2001, 19 juli 2002, 13 februari 

2004, 10 maart 2006, 16 juni 2006 en 27 maart 2009. 
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Figuur 7-34 Situering ankerplaats “Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen”, Bron: 

Aanduidingsdossier, Onroerend Erfgoed. 

Het plangebied is slechts voor een beperkt deel gelegen in de ankerplaats, meer bepaald in het uiterste 

oosten van het plangebied ter hoogte van Leerbeek. Het plangebeid ligt hier gedeeltelijk in het 

deelgebied 5 “Westelijke zijvalleien van de Bosbeek/Vosbeek” (Figuur 7-35). 

Gezien het plangebied slechts voor een beperkt deel in dit deelgebied gelegen is worden de typische 

landschapskenmerken voor dit deelgebied opgenomen in de referentiesituatie.  

• Deelgebied 5  

o Monumentaal erfgoed: vierkantshoeves: Verbrand Hof, Hof te Nattebroek, Hof te 

Kwadebeek (daterende uit de 18-19de eeuw); 

o De voormalige tramlijn (actief tot 1974) vormt de westelijke grens van de 

ankerplaats. Deze is nog als een berm in het landschap aanwezig, geaccentueerd 

door een populierenrij; 

o Holle wegen. 
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Figuur 7-35 Voorstel ruimtelijke vertaling ankerplaats “Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, 

Oudenaken en Elingen”, Bron: Aanduidingsdossier, Onroerend Erfgoed. 

 

De volgende ankerplaatsen zijn gedeeltelijk gelegen in het plangebied: 

• A24001: Steenhault; 

• A24006: Neigembos; 

• A20029: Bogaarden en Bellingen. 
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Figuur 7-36 Ankerplaatsen ter hoogte van het plangebied, Bron: Agiv. 

Ankerplaats “Steenhault” (A24001) 

Het kasteel van Steenhault (net ten westen van het plangebied) ligt ten zuiden van het gehucht 

Steenhout, tussen Denderwindeke en Vollezele. Het grote domein omvat een park, een neerhof, een 

waterkasteel en een kasteelhoeve.  

De omgeving van het kasteel werd ingericht als een landschapspark met een langwerpige vijver die 

aansluit op de waterpartij rond het kasteel. Het zuidelijk deel van dit ongeveer 200 ha groot domein 

wordt ingenomen door het Steenhoutbos, dat op de Ferrariskaart vermeld staat als Kaesterbosch. 

Hierin komen steile hellingen voor, het hoogste punt ligt 100 meter boven de zeespiegel.  

In de sterk heuvelende omgeving liggen talrijke gesloten vierkanthoeven. In het open agrarisch 

landschap komen nog enkele bomenrijen en taluds voor. Langs de oostelijke helling stroomt de 

Steenhoutbeek, die verder de Vlaanderbeek vervoegt (die van bij de Kongoberg komt). Samen vormen 

ze de Molenbeek of Lieferingebeek. Een lange noord-zuid geöriënteerde holle weg verbindt Steenhout 

met Zavelberg. 

 

Ankerplaats ”Steenhault” (A24001) 

Wetenschappelijke waarde Het park is van dendrologisch belang; in het aansluitende Steenhaultbos komen 

interessante voorjaarsvegetaties voor. 

Historische waarde Het is een waterkasteel met oude kern, dat samen met de aanhorigheden in de 

19de-eeuw een neorenaissancistische face-lift kreeg. Het park werd heraangelegd 

in landschappelijk stijl, maar met behoud van talrijke oude, lineaire structuren. 
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Ankerplaats “Neigembos” (A24006) 

Het Neigembos ligt op de grens van Oost- Vlaanderen en Brabant, ten zuidoosten van Ninove, op het 

grondgebied van de Ninoofse deelgemeenten Neigem en Meerbeke. Het uiterste oostelijk deel valt 

binnen het plangebied. 

Ooit was het Neigembos een stuk van het grote Kolenwoud, waarvan de noordgrens ongeveer tot de 

Schelde reikte en de zuidgrens tot de valleien van de Samber en Maas.  

In de 18e eeuw stond het bos vanwege de vorm van zijn plattegrond (een haak) bekend als 

'Hakenbosch'. Het was toen al beperkt tot zijn huidige grenzen. De namen Neigembos en Vriezenbos 

doken pas later op. Uiteindelijk werd het bos genoemd naar de gemeente Neigem, omdat het al van 

oudsher geheel op het grondgebied van die gemeente lag.  

Op de Ferrariskaart is het Neigembos te zien als een groot boscomplex dat Hakenbosch- 

Weygaertbosch noemt. Het beeld klopt over het algemeen met het huidige beeld; de steile hellingen 

zijn bebost, de minder steile hellingen liggen onder akkerland en in de vallei liggen meersen. Het 

stratenpatroon en het nederzettingspatroon komen met het huidige overeen. Het landschapsbeeld 

bleef op de volgende topografisch kaarten na Ferraris eveneens behouden.  

In tegenstelling tot talrijke andere restanten van het Kolenwoud, ontsnapte het Neigembos aan 

landbouwontginningen. Dat was te wijten aan de steile hellingen, die door de boeren erg moeilijk in 

cultuur konden gebracht worden. 

Tijdens de Eerst Wereldoorlog had het bos erg te lijden onder overmatige kappingen. Er werden zelfs 

munitiedepots en loopgraven in het bos gegraven, en er werd houtskool aangemaakt. 

Op grondgebied van Vlaams- Brabant staat de Kruiskapel te Woestijne. Het toponiem "Woestijn" 

verwijst naar "Wastina" wat woestenij wil zeggen. De eerste kapel dateert van voor 1300, de huidige 

werd pas in de 17e eeuw gebouwd. Deze kapel is nu nog steeds een bedevaartsoord. 

 

Ankerplaats ”Neigembos” (A24006) 

Wetenschappelijke waarde Het Neigembos is gelegen op een zuidwest- noordoost gerichte heuvelrug die de 

waterscheiding vormt tussen het Dender en het Zennebekken. Door het dagzomen 

van geologisch lagen komen talrijke bronnen op de flank voor. 

Historische waarde Dit bos was een deel van vroeger grote Kolenwoud, de natuurlijke begroeiing van 

de leemstreek. De huidige grenzen van het bos zijn volgens de 18de eeuwse 

voorstelling op de Ferrariskaart, toen het Haken Bosch geheten. 

Er zijn enkele holle wegen aanwezig in het bos. Het wegenpatroon van ten tijde van 

Ferraris (ca. 1775) rond en door het bos zijn goed bewaard. Evenals het 

nederzettingspatroon. Er zijn restanten van loopgraven uit WO I in het bos te vinden. 

In de archieven van de abdij van Nijvel is nergens sprake van het Niegembos 

alhoewel geheel Meerbeke, waarvan Neigem een deel vormde, al vanaf de 10e 

eeuw eigendom was van die abdij. Rond het kasteel van Neigem ontstond het 

eigenlijke dorp. Het kasteel wordt steeds als castrum vermeld in een 12e eeuws 

charter. Vermoedelijk in de 13e eeuw werd de middeleeuwse burcht verbouwd. Er 

werd nog ingrijpend verbouwd in de loop van de eeuwen, na een brand in 1901 werd 

het terug opgetrokken in Vlaamse Renaissance. Voor de toegangspoort van het 

kasteel bevindt zich de dries. 

Op grondgebied van Vlaams- Brabant staat de Kruiskapel te Woestijne. Het 

toponiem "Woestijn" verwijst naar "Wastina" was woestenij wil zeggen. De eerste 

kapel dateert van voor 1300, de huidige werd pas in de 17e eeuw gebouwd. 
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Ankerplaats “Bogaarden en Bellingen” (A20029) (Bron: Landschapsatlas) 

Het uiterste noorden (ter hoogte van “Plussingen”) is voor een klein deel in het plangebied gelegen.  

Ankerplaats ”Bogaarden en Bellingen” (A20029) 

Wetenschappelijke waarde De beboste delen van de beekvalleien (in het bijzonder het Moulliebos) herbergen 

waardevolle vegetaties. Het kasteelpark Den Daal heeft dendrologische waarde. 

Historische waarde De dorpskernen van Bogaarden en Bellingen (waarvan het ontstaan samenhangt 

met de priorij van Cantimpré) zijn in de loop van de eeuwen weinig veranderd. 

Historische hoeves vormen een ongewoon belangrijk deel van het 

gebouwenpatrimonium. Het in zijn huidige vorm vooral 19de-eeuwse 

kasteeldomein Den Daal is een typisch voorbeeld van domeinaanleg uit die periode. 

Esthetische waarde  Het golvend landschap met diep ingesneden beekdalen en bosjes en de kleine 

dorpskernen met talrijke oude gebouwen geven het gebied een hoge esthetische 

waarde. 

 

Relictzones 

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). 
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Figuur 7-37 Situering relictzones ter hoogte van het plangebied, Bron: Agiv. 

In de onderstaande tabellen worden voor de relictzones de wetenschappelijke en historische waarde 

relevant voor het studiegebied weergegeven.  

Relictzone R20009 “Bruggeplasbeek – Bergen en Steenbergen – bovenloop van de Molenbeek” (Bron: 

Landschapsatlas) 

Wetenschappelijke waarde Uidekrij was het oorspronkelijk centrum van de Romeinse nederzetting. Op de 

Kesterheuvel Paleo- en Mesolithische vondsten. De eerste eeuw na Chr. was er een 

vicus en een militaire nederzetting aan de Kesterweg.  

Historische waarde Molenbeek: de perceelsvormen zijn behouden gebleven evenals het wegennet, wel 

kwam er bewoning bij. De Molenbeek behield haar randbegroeiing evenals de 

weiden. Tot 50 jaar geleden was de omgeving van Gooik een haagrijk gebied met 

talrijke boomgaarden. Recent zijn er tal van akkers omgezet in laagstammige 

boomgaarden. 

Groene Jager - Kesterheide: Tot na Van der Maelen was dit gebied één uitgestrekt 

bos, het werd gerooid voor begin 1900. Er bleven slechts enkele percelen bos over 

op de meest hellende percelen. Nadien werd tussen de weiden 

perceelsrandbegroeiing aangeplant waardoor de uitkleding van het landschap niet 

absoluut was en er contrast is met de hoger gelegen kouters. De steenweg Halle - 
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Ninove dateert van voor Van der Maelen. Doorheen het gebied loopt er een pad op 

het oud buurtspoorwegtracé Halle - Ninove. Na 1900 is er heel wat bewoning 

bijgekomen. 

Brugge - Den Daal: in het valleitje is er nog perceelsrandbegroeing die tot 50 jaar 

geleden alle weiden omringde. Het bos Ten Daele werd na Ferraris en Van der 

Maelen stroomafwaarts uitgebreid, het bestond voorheen uit perceeltjes weiland. 

Sinds Ferraris is er zo goed als geen bewoning bijgekomen. 

 

Relictzone R20008 “Centraal Pajottenland” (Bron: Landschapsatlas) 

Wetenschappelijke waarde Het gebied komt overeen met het Zuunbeekbekken dat ontstaat in Pepingen door 

het samenvloeien van de Beringenbeek en de Karenbergbeek. In het gebied liggen 

heel wat bronnen die ontstaan waar het raakvlak van de Ieperiaanklei met de 

bovenliggende waterdoorlatende laag aan het oppervlak komt. Deze bronnen liggen 

aan de oorsprong van talrijke beken die in het landschap dentrietische valleitjes 

vormden en het zijn zachtgolvend reliëf schonk. De valleien zijn asymmetrisch met 

een steile tegenover een zachte helling (typisch voor de leemstreek door de ongelijk 

erosie intensiteit van de valleiflanken). 

De vochtige valleibodems zijn veelal ingenomen door weiden met 

perceelsrandbegroeiing (hagen, houtkanten en bomenrijen) en 

populieraanplantingen. Op de hellingen en de plateaus, waar het leemdek vaak 

verscheiden meters dik is, wordt aan akkerbouw gedaan. Tal van Pajotse dorpen zijn 

ontstaan op een van de heuvelruggen. 

Historische waarde De ontginning van deze streek had reeds plaats in de Gallo-Romeinse periode. Het 

tracé van de toen aangelegde heirbaan Asse - Bavai is nog te herkennen als de 

steenweg Asse -Edingen. De ontginningen werden tijdens de Frankische periode 

verder gezet en bepaalde het latere bezettingspatroon. Tal van vierkantshoeve in de 

streek hebben een Frankische oorsprong. Vanaf de 8ste eeuw waren het vnl. de 

abdijen die de agrarische ontwikkeling bevorderde. In de 11de en 12de eeuw werd 

de macht overgenomen door resp. de hertogen van Brabant en de graven van 

Henegouwen. In het zuidelijk deel van de relictzone hadden de graven van 

Henegouwen het voor het zeggen, in de rest de hertogen van Brabant. Het kasteel 

van Gaasbeek op de helling van de Molenbeek diende oorspronkelijk als bolwerk 

tegen de aanvallen van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen. 

Een deel van de akkers op de hoger gelegen delen werden de laatste eeuw omgezet 

in weiden zonder dat de perceelsranden beplant werden, hierdoor bleef het open 

karakter van de hoger gelegen delen bewaard. De populier aanplantingen 

verschenen pas de laatste 150 jaar op de nattere gebieden. 

De aanleg van de Steenweg Halle -Ninove tussen Ferraris en Van der Maelen zorgde 

voor een wijziging van het wegennet in de onmiddellijke omgeving van de steenweg. 

In de bovenloop van de Molenbeek zijn er nog enkele dijken te bespeuren van 

visvijvers die er ten tijde van Ferraris lagen. 

Beleidswenselijkheden Het gebied behouden voor de verstedelijking die vanuit Brussel oprukt.  
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Relictzone R20006 “Zeven Beken” (Bron: Landschapsatlas) 

Wetenschappelijke waarde De Bakkersgracht, Monsebeek, Ketelbergbeek, Koubeek, Hollandse Beek vloeien 

allen via de Scheibeek in de Mark. Het oostelijk deel van de zone ligt op het 

interfluvium van het Dender- en Zennebekken. Het sterk versneden en heuvelend 

landschap is een gevolg van erosie door de aanwezigheid van talrijke bronnen op 

het interfluvium. Tussen de Hondsberg en de Steenweg Asse ligt een zadel en meer 

ten zuiden begint de ketelbergbeek in een bronamfitheater. 

Historische waarde Hellebos: restant van een oorspronkelijk (cf. Ferraris en Van der Maelen) groter bos 

dat aansloot bij het Steenhoutbos. 

De bebouwing is t.o.v. Ferraris en Van der Maelen zeker niet toegenomen, hier en 

daar is ze zelfs verdwenen. Verschillende vierkantshoeves. 

De perceelsvormen t.t.v. Ferraris zijn nog vaak te herkennen. De 

perceelsrandbegroeiing in de beekvalleitjes zijn nog goed te herkennen, op de 

hogere gebieden zijn die vaak volledig verdwenen. 

Het tracé van de Romeinse heirbaan Asse-Bavai (de huidige steenweg Asse) loopt 

over het interfluvium. 

Beleidswenselijkheden Onderhoud en heraanplanten van perceelsrandbegroeiing. 

 

Relictzone R24003 “Nemerkensdries Steenhault Grote Haarding Ekelendries Woestijn Gapenberg 

en Oostvlaams Pajottenland” (Bron: Landschapsatlas) 

Wetenschappelijke waarde Vanuit de steile heuvelhellingen ten zuidoosten van de Dender ontspringen tal 

van beken die in de Dender uitmonden. 

Schakel van bossen op de steile zuidoosthelling van de heuvelrug en aan de 

bovenloop van de beken. 

De beekjes ten zuiden van het interfluvium Moerbeke-Waarbeke-Kongoberg-

Zavelberg monden in de Mark uit.  

De noordhelling van de Markvallei is door permanente beekjes, tijdelijke 

afwateringsgeulen, droge dalen, bronhoofden holle wegen en graften intens 

versneden. 

Historische waarde Berchembosbeek: na Ferraris is een deel van het bos gerooid en omgezet in 

weiland, resten van perceelsrandbegroeiing bij de  weiden. 

Ekelendries: Nagenoeg ongewijzigd landschap, enkel na Ferraris werden er 

enkele wegen aangelegd o.m. de steenweg Ninove-Halle. 

Grote Haarding: de percelering is na Ferraris deels gewijzigd, oud tramtracé 

Ninove-Halle. 

 

Relictzone R20086 “Oplombeek-Strijtem” (Bron: Landschapsatlas) 

Historische waarde Oplombeek: Het landschap is sinds Ferraris weinig gewijzigd; er kwamen na begin 

1900 een aantal populieraanplantingen, er is geen bewoning bijgekomen en het 

wegennet is ongewijzigd. Het kasteel van Oplombeek is een mooi voorbeeld van 

neobarok. 

Beleidswenselijkheden Vrijwaren van bebouwing. 

 

Lijnrelicten 

Het plangebied Gooik wordt doorkruist door vier lijnrelicten: 

• L20033: De Romeinse heirbaan Bavay – Asse (de Gewestweg N285) 
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o Wetenschappelijke waarde: Rondom de heerweg zijn tal van Romeinse vondsten 

gedaan. 

o  Historische waarde: belangrijke Gallo-Romeinse heerweg. 

• L20037: Oude weg Brussel – Geraardsbergen 

o Historische waarde: verbindingsweg tussen graafschap Vlaanderen en Hertogdom 

Brabant.  

• L20078: Oud buurtspoorwegtracé; 

• L20066: Anti-tankcentrum Kester 

o Historische waarden: te Kester lag één van de 5 antitankcentrum de stelling 

Waterloo-Halle-Ninove die werd aangelegd in 1937-1940. Te Kester zijn de 8 bunkers 

die deel uit maakten van het antitankcentrum nog allemaal in het landschap te 

herkennen. 

Puntrelicten  

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”); 

• P20358: Calvariekruis; 

• P20665: Kasteel van Eetvelde 

o Historische waarde: Waterburcht met 15de-16de eeuwse donjon. 

• P20664: Drie Egypten (in “uit te sluiten zones”); 

• P20663: Kapel van het Heilig Kruis van de Woestijn.  
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Figuur 7-38 Punt- en lijnrelicten ter hoogte van het plangebied, Bron: Agiv.  

 

7.4.4.3 Bouwkundig erfgoed 

Beschermingen (zie kaart 7b) 

De volgende beschermde monumenten zijn gelegen in het plangebied: 

• Galmaarden (Vollezele), Gooik (Oetingen), Ninove (Denderwindeke): Kasteelstraat, 

Molenstraat: de kasteelhoeve en het domein Steenhout. 

Beschermd monument “Kasteelhoeve en het domein Steenhout” 

Historische waarde - voor het eerst vermeld in 1466 als leen van de heren van Edingen en in 1659 tot baronie 

verheven gaat de oorsprong van het kasteel van Steenhout wellicht terug tot ca. 1200 

als één van de belangrijkste feodale mottes in het grensgebied Henegouwen-Vlaanderen 

t die in 1610 werd omgevormd tot een huis van plaisantie en na opeenvolgende 

aanpassingen in 1888 het uitzicht kreeg van het huidige eclectisch-pittoreske 

waterkasteel (KB 21 juni 1979) omkaderd door een ca. 1850 "verlandschappelijkt" 

domein van bos en landbouwgronden. 

- historische i.c. architectuurhistorische waarde: met haar diverse aanhorigheden, 

waaronder ommuurde moestuin, bakhuis, fruitbewaarplaats en karrehuizen vormt de 
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kasteelhoeve een vrijwel intact en tevens representatief voorbeeld van een grote 

gesloten, overwegend uit het tweede kwart van de 19~ eeuw daterende kasteelhoeve in 

een sobere, streektyperende, classicistisch geïnspireerde baksteenarchitectuurt 

gekenmerkt door een beperkt gebruik van blauwe hardsteen voor omlijstingen en 

dorpels en een laat doorleven van traditionele elementen zoals muizentandfries en 

geprofileerde daklijstbalkjes terwijl het 1654 gedateerde tweelaagse woonhuis met zijn 

mank zadeldak, de hoge, geprofileerde plint in zandige kalksteen en de twee 

natuurstenen laatgotische schouwen nog getuigt van een traditionele bak- en 

zandsteenarchitectuur. 

- historische i.c. parkhistorische waarde: opmerkelijk gaaf en representatief voorbeeld 

van een relatief laat, ca. 1850 te dateren verlandschappelijking van een kasteeldomein 

van bos en landbouwgronden waarbij de basisstructuur - een feodale, tweeledige 

mottesite met 17de/18de eeuws patroon van waterpartijen met rechtlijnige oevers en 

oude lijnbeplantingen 

- vrijwel ongemoeid bleef en de aanleg zich voornamelijk beperkte tot het "cosmetisch" 

rondstrooien van kleurrijke bomengroepjes en solitairen en de strategische inplanting 

van een neogotisch kapelletje en een als uitkijkpunt bedoeld heuveltje. Een grote 

historische leesbaarheid, boeiende perspectieven en gezichten, en dit in combinatie met 

diverse oude en dikke, tot de lSde eeuw opklimmende bomen verlenen Steenhout een 

uitgesproken parkarchitecturale waarde. 

 

• Gooik (Oetingen): Blijkheerstraat: de oude perenboomgaard, omvattende 69 hoogstammige 

perebomen 

Beschermd monument “De oude perenboomgaard, omvattende 69 hoogstammige perebomen” 

Wetenschappelijke 

waarde 

De boomgaard bestaat uit 69 hoogstammige perenbomen met stamomtrekken 

variërend tussen 150 en 175 cm . Geen uitzonderlijk dikke bomen maar uit 'pomologisch' 

oogpunt gaat het om iets uitzonderlijks. De boomgaard is samengesteld uit variëteiten 

die vroeger in de regio erg populair waren, maar nu nagenoeg verdwenen zijn, o.a. 

Beurre Chaboceau (Jefkespeer), Bruine Kriekpeer en Beurre de Merode. 

Historische, 

volkskundige en 

sociaal-culturele 

waarde 

De boomgaard is samengesteld uit variëteiten die vroeger in de regio erg populair waren, 

maar nu nagenoeg verdwenen zijn, o.a. Beurre Chaboceau (Jefkespeer), Bruine Kriekpeer 

en Beurre de Merode. 

 

• Goteringenstraat 31: Van Reepinghens Huizeke met waterput en meidoornhaag en taxushaag 

Beschermd monument “Goteringenstraat 31: Van Reepinghens Huizeke met waterput en 

meidoornhaag en taxushaag” 

Historische waarde Historische, meer bepaald de architectuurhistorische en documentaire waarde: volgens 

de overlevering mogelijk opklimmend tot 1777 vormt deze kleine langgevelhoeve een 

opmerkelijk gaaf voorbeeld van een lemen vakwerkconstructie met vrijwel intact 

bewaarde binnenindeling en afwerking. Het hoge authenticiteitgehalte wordt nog 

versterkt door karakteristieke omgevingselementen zoals de oude waterput, de 

meidoornhaag, de monumentale taxushaag en niet in het minst de relatief geïsoleerde 

inplanting in een agrarische omgeving. 

 

• Sint-Pietersplein 1: vierkanthoeve 
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Beschermd monument “Sint-Pietersplein 1, Vierkantshoeve” 

Historische waarde Mooi voorbeeld van een middelgrote, uit de l8de en 19de eeuw daterende vierkanthoeve, 

opgetrokken in baksteen met gebruik van hardsteen en arkose voor deur- en 

vensteromlijstingen. Vooral merkwaardig is het 1783 te dateren woonhuis en dit niet alleen 

om de verzorgde uitvoering met ondermeer hardstenen modillons maar vooral om de 

uitzonderlijke vormgeving van het als een pui behandelde gelijkvloers, met doorgetrokken 

onderen bovendorpels van de met een Louis XV- sluitsteen opgehoogde steekboogvensters. 

Daarnaast vormt deze hoeve met haar sterk variërend volumespel en haar strategische 

ligging op de hoek met de Edingsesteenweg een dominant en beeldbepalend gegeven 

binnen deze kleine landelijke kern. 

 

• Kasteel van Heetvelde (waterkasteel) 

o Volgens het beschermingsbesluit is het verboden: 

� Nieuwe constructies of palen op te richten zonder het voorafgaand advies 

van de Koninklijke Comissie voor Monumenten en Landschappen; 

� De huidige vorm van de sloot en haar oevers te wijzigen; 

� De bestaande bomen te vellen en de tot rijpheid komende door andere dan 

gelijksoortig te vervangen.  

 

Onderstaande beschermde dorpsgezichten zijn gelegen in het plangebied: 

• Dorpsstraat: onmiddellijke omgeving Oude Kam (gedeeltelijk in het plangebied gelegen) 

Beschermd dorpsgezicht “Dorpsstraat: onmiddellijke omgeving Oude Kam (gedeeltelijk in het plangebied 

gelegen)” 

Historische waarde Historische waarde van de "Oude Kam", meer bepaald van het woonhuis en de schuur. 

Historische waarde van de onmiddellijke omgeving "Oude Kam": de door drie vleugels 

belijnde, U-vormige structuur waarvan het karakteristieke langgerekte volume met 

mansardedak van de tot woningen verbouwde stalvleugel integrerend deeluitmaakt en de 

ruimtelijke band met het achterliggend weiland zijn bepalend voor de historische inplanting, 

typologie en configuratie van deze voormalige banbrouwerij . 

Historische waarde van de "Nieuwe Kam": wellicht rond 1755 door een dorpsnotabele 

opgetrokken illustreert de Nieuwe Kam - zo genoemd ter onderscheid met de oudere 

banbrouwerij (1742) - de evolutie van een rijkere burgerwoning tot een middelgrote semi-

gesloten vierkanthoeve met 19de eeuwse stallingen, aangepaste, oudere langsschuur en een 

ca. 1900 te dateren brouwerij, achtereenvolgens in gebruik als stokerij (ca. 1800-1876) en 

als brouwerij (1900-1926) waarvan demonumentale schouw, eest, koperen filterkuip en 

afkoelbak bleven bewaard. 

 

• Dorpskern van Leerbeek (gedeeltelijk in het plangebied gelegen) 

Beschermd dorpsgezicht “Dorpskern van Leerbeek”  

Historische waarde De historische waarde van de Sint-Pieterskerk en de bakstenen Kerkhofmuur. De historische 

waarden van de pastorie en het restant van de tuinmuur. De historische waarde van hoeve: 

mooi voorbeeld van een middelgrote, uit de l8de en 19de eeuw daterende vierkanthoeve. 

De historische waarde van de dorpskern: kerkhof, pastorietuin en met meidoornhaag 

omzoomde weide vormen typologisch één geheel met de voorgestelde monumenten terwijl 

restanten van een overwegend l8de eeuwse dorpsbebouwing een waardevolle bijdrage 

leveren tot perceptie en ervaring van de site. 
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• Goteringenstraat 31: Directe omgeving Van Reepinghenshuizeke. 

Beschermd dorpsgezicht “Goteringenstraat 31: Directe omgeving Van Reepinghenshuizeke”  

Historische waarde Historische, meer bepaald de architectuurhistorische en documentaire waarde: volgens de 

overlevering mogelijk opklimmend tot 1777 vormt deze kleine langgevelhoeve een 

opmerkelijk gaaf voorbeeld van een lemen vakwerkconstructie met vrijwel intact 

bewaarde binnenindeling en afwerking. Het hoge authenticiteitgehalte wordt nog 

versterkt door karakteristieke omgevingselementen zoals de oude waterput, de 

meidoornhaag, de monumentale taxushaag en niet in het minst de relatief geïsoleerde 

inplanting in een agrarische omgeving. Historische waarde van de directe omgeving: de 

onmiddellijke visuele omgeving die met haar open, landelijk karakter historisch 

onlosmakend deel uitmaakt van het beeld van deze landelijke bouwvorm. 

 

Bouwkundig erfgoed 

Voor de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed werd de digitale laag van de vastgestelde 

inventaris geraadpleegd. Binnen de plangebied zijn er ca. 28 bouwkundige elementen gelegen. Het 

betreft hoeves, woningen, kapellen enz.  

 

Figuur 7-39 Bouwkundig erfgoed ter hoogte van het plangebied, Bron: Agiv. 
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Relict ID Naam Straat Huisnummer Deelgemeente 

39201 Hoeve Hof te Nattebroek Kwadebeekstraat 17 Leerbeek 

39207 Gesloten hoeve Heerbaan 18 Oetingen 

39214 Gesloten hoeve Lenniksestraat 87 Oetingen 

39214 Gesloten hoeve Lenniksestraat 89 Oetingen 

39210 Gesloten hoeve Opperstebosstraat 51 Oetingen 

39211 Gesloten hoeve Schavolliestraat 52 Oetingen 

39194 Boerenburgerhuis Sint-Pietersplein 1 Leerbeek 

39204 Kasteel van Heetvelde Heerbaan 81 Oetingen 

39191 Hoeve Hof ter Molleken Ter Mollekenstraat 8 Kester 

39198 Verbrande hoeve Winnepenninckxstraat 43 Leerbeek 

39212 Gesloten hoeve Schavolliestraat 96 Oetingen 

83760 Hoeve Bettestraat 10 Gooik 

39168 Gesloten hoeve Oplombeekstraat 23 Gooik 

39155 Gesloten hoeve Rozenbroekstraat 2 Gooik 

39156 L-vormig hoevetje Rozenbroekstraat 4 Gooik 

39164 Gesloten hoeve Terhagenstraat 7 Gooik 

39157 Hoeve Hof ter Eiken Strijlandstraat 3 Gooik 

39152 Hoeve Schaliënhof Kroonstraat 13 Gooik 

39177 Hoeve Hof de Bail Berghomstraat 19 Kester 

39173 Burgerhuis Drie Egypten Drie Egyptenbaan 17 Gooik 

39183 Hoeve Goteringenstraat 31 Kester 

39178 Gesloten hoeve Berghomstraat 23 Kester 

39163 Watermolen Terhagenstraat 10 Gooik 

39167 Hoeve Hof De Pauw Oplombeekstraat 8 Gooik 

39165 Hoeve Hof te Wijngaard Wijngaardbosstraat 1 Gooik 

39187 Vierkantshoeve Hollandstraat 18 Kester 

39169 Kapelletje 

Oude Geraardsbergse 

baan zonder nummer Gooik 

39170 Heilige Kruiskapel Woestijnstraat zonder nummer Gooik 

 

7.4.4.4 Archeologisch erfgoed 

Landschap en archeologie in het Pajottenland. Een archeologische studie in het kader van de 

ruilverkaveling in de gemeente Gooik, Vlaams Brabant. RAAP Archeologisch Adviesbureau BV, 2011. 
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In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in 2011 

een archeologische evaluatie uitgevoerd in het kader van het ruilverkavelingsproject Gooik. De 

onderstaande bevindingen zijn afkomstig uit dit archeologisch onderzoek, aangevuld met een recente 

raadpleging van de CAI.  

Het onderzoeksgebied is minstens al vanaf circa 100.000 jaar geleden bewoond door Neanderthalers, 

getuige de vondst van vuurstenen werktuigen uit het Midden Paleolithicum op de Congoberg en de 

Kesterheide. Dit zijn zeldzame vindplaatsen in Vlaanderen. Uit latere perioden zijn iets meer 

vindplaatsen van jager-verzamelaars bekend. Dergelijke kampementen bevinden zich in de meeste 

gevallen op relatief hooggelegen plekken in de nabijheid van water, met name vanwege uitzicht op 

jachtwild en ecologische diversiteit in dergelijke overgangsgebieden. Vindplaatsen van vroege 

landbouwers zijn weer zeldzaam. De schaarste aan vindplaatsen is waarschijnlijk voor een groot deel 

te wijten aan het feit dat het voor deze periode kenmerkende aardewerk zeer zacht is, waardoor het 

slecht bewaard is en daardoor zeer moeilijk op te sporen. Op de Kesterheide zou zich een versterking 

uit de Ijzertijd bevinden, maar goed bewijs hiervoor is er nauwelijks. De Romeinse tijd is relatief goed 

vertegenwoordigd in het gebied. Zo komen er enkele zogenaamde villa’s (= grote en luxe boerderijen) 

en meer eenvoudige landelijke nederzettingen voor. Bijzonder zijn de aanwijzingen voor twee 

Romeinse wegen die elkaar ter hoogte van Kester kruisen. Rondom dit kruispunt ontstond de vicus 

(Handelsnederzetting) Kester. Kleinschalig archeologisch onderzoek op deze uitgestrekte vindplaats 

heeft tal van bijzondere vondsten opgeleverd, zoals luxe aardewerk (terra sigillata), bewerkt glas, 

metalen voorwerpen zoals mantelspelden, vaatwerk, meubelversiering en munten. Terwijl in de 

Romeinse Tijd de bewoning vaak midden op de plateaus lag (midden tussen de akkers), verschoof de 

bewoning in de Middeleeuwen vaak naar de rand van beekdalen (op de grens tussen akkers en 

graslanden). Kenmerkend zijn de grote vierkantshoeven, waarvan er nog een aantal gedeeltelijk 

bewaard in het gebied. Meer geconcentreerde bewoning vond plaats in de kernen Gooik, Kester, 

Leerbeek en Oetingen. Vanwege de complexe feodale verhoudingen, ontstonden er 

verdedigingswerken, zoals mottes, kastelen en ‘walgrachtsites’. Het waterkasteel van Heetveld, bij 

Oetingen, is hier een fraai nog bestaand voorbeeld van.  

• Archeologische vindplaatsen 

Om de relatief beperkte aantal vindplaatsen in het ruilverkavelingsgebied aan te vullen, om reeds 

bekende vindplaatsen te waarderen en om het verwachtingsmodel beter te onderbouwen, heeft er 

beperkt veldwerk (2 weken) plaatsgevonden. Aan de hand van oppervlaktekartering (‘veldlopen’) is 

circa 112 ha onderzocht en zijn 64 nieuwe vindplaatsen aangetroffen. Dit brengt het totale aantal 

vindplaatsen in het gebied op 168 (waarvan er 41 toegeschreven kunnen worden aan jager-

verzamelaars en 127 aan landbouwers). Een belangrijke vondst is die van een Romeinse site nabij 

Leerbeek (vindplaats 152722).  

• Archeologisch verwachtingsmodel 

Op basis van de gegevens over landschap en bewoning is een gedetailleerd verwachtingsmodel 

opgesteld. Dit model doet een uitspraak over de meest waarschijnlijke locaties voor vindplaatsen van 

(pre-) historische samenlevingen. Het model bestaat uit een model voor droge landschappen en een 

model voor natte landschappen. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen jager-verzamelaar 

(Paleolithicum-Mesolithicum) en landbouwers (Neolithicum t/m Nieuwe Tijd). Op basis van het model 

wordt een verwachting uitgesproken over de ligging van vindplaatsen (met name nederzettingen). Het 

blijkt dat vindplaatsen (kampementen) van jager-verzamelaars zich bevinden in gradiëntzones van 

200m breed, gelegen boven aan de rand van een steile helling naar een beekdal. Voor landbouwers 

zijn er verschillende variabelen bestudeerd: afstand tot water, bodem en hellingklassen. Uit 

berekeningen komt duidelijk naar voren dat de bodem van belang was voor landbouwers. De meeste 

vindplaatsen bevinden zich namelijk op de vruchtbaarste en best ontwaterde bodems (droge 

leemgronden met textuur B-horizont). Met betrekking tot de natte landschappen is aan de hand van 

historisch kaartmateriaal ( de Ferrariskaart uit 1771-1778) en de ligging van vindplaatsen een aantal 

specifieke zones benoemd waar resten van jager-verzamelaars en/of landbouwers verwacht worden. 

Voorbeelden zijn bruggen, afvaldumps, watermolens en organisch materiaal.  

In de bijlage 7 kan de bijhorende kaart 8 waargenomen worden.  
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• Evaluatie van de archeologische vindplaatsen 

Binnen de gemeenten Gooik is een evaluatie/waardering gegeven van de archeologische vindplaatsen, 

uitgezonderd locaties die betrekking hebben op de vicus bij Kester (zie verder Geofysisch onderzoek). 

De evaluatie heeft in eerste instantie plaatsgevonden in het veld. Alle bij de CAI bekende vindplaatsen 

zijn beschreven, gefotografeerd en wanneer mogelijk zijn er boringen geplaatst. Voor de beschrijving 

ten behoeve van de evaluatie werd gebruik gemaakt van de volgende criteria: herkenbaarheid, 

lokaliseerbaarheid, kwetsbaarheid, gaafheid, erosie, waarde en evaluatie. De genoemde criteria zijn 

ingezet om uitspraken te doen over vier aspecten, in volgorde van belangrijkheid: het 

wetenschappelijk aspect, het landschappelijk aspect, het historisch-geografisch aspect en het 

educatief-recreatief aspect. Deze aspecten zijn geëvalueerd op basis van officiële waarderingscriteria 

zoals gehanteerd door Onroerend Erfgoed (Vlaanderen).  

Genoemde waarden en daaraan verbonden criteria zijn geëvalueerd aan de hand van een zogenaamde 

scoretabel, waarin aan de waarden en criteria een hoge, middelhoge of lage score is toegekend.  

De scores zijn gebruikt om te bepalen tot welke categorie archeologische vindplaatsen behoren. De 

categorieën hebben betrekking op de toekomstige omgang met de vindplaats: 

• Categorie 1: te beschermen vindplaats. Dit betreft vindplaatsen die juridische beschermd 

zijn of moeten worden. Er dient gestreefd te worden naar een actief behoud door middel 

van planinpassing en/of –aanpassing; 

• Categorie 2: te behouden vindpaats. Het betreft vindplaatsen waarvoor juridische 

bescherming minder opportuun wordt geacht, maar die voor ‘passief’ behoud in 

aanmerking komen. Planinpassing en/of –aanpassing is wenselijk; 

• Categorie 3: te onderzoeken vindplaats. Het betreft vindplaatsen waar archeologische 

handelingen afhankelijk worden gesteld van de aard van de bodemverstorende 

maatregelen. Voorafgaand aan de werkzaamheden is contact nodig met Onroerend 

Erfgoed en Provincie Vlaams-Brabant.  

Bij een hoge waardering is een vindplaats gewaardeerd als categorie 1. Bij een middelhoge waardering 

is een vindplaats gewaardeerd als categorie 2. Bij een lage waardering is een vindplaats gewaardeerd 

als categorie 3. De waarderingen zijn tot stand gekomen door de scores per waardecategorie (inhoud, 

vorm en beleving) op te tellen. 

Vanwege de erosie problematiek in het onderzoeksgebied is er voor iedere vindplaats ook een advies 

geformuleerd ten aanzien van bescherming tegen erosie, gebaseerd op de door de VLM geleverde 

erosiekaart. Er zijn vier categorieën te onderscheiden:  

• Categorie 1: bescherming tegen erosie noodzakelijk; 

• Categorie 2: bescherming tegen erosie gewenst; 

• Categorie 3: bescherming tegen erosie niet nodig; 

• Categorie 4: geen gegevens. 

Iedere vindplaats is op deze manier gewaardeerd. In de onderstaande tabel is de waardering 

weergegeven. In de bijlage 7 kan de bijhorende detailkaart (kaart 9) waargenomen worden.  
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Tabel 7-26 Resultaten van de waardering, Bron: Landschap en archeologie in het Pajottenland. Een 

archeologische studie in het kader van de ruilverkaveling in de gemeente Gooik, Vlaams Brabant. 

RAAP Archeologisch Adviesbureau BV, 2011. 

Bij de bovenstaande waardering dient opgemerkt te worden dat het hier niet gaat om een definitieve 

waardering, maar veeleer een eerste, subjectieve inschatting van de archeologische waarden. 

Alhoewel er getracht is om middels de uiteengezette wijze de waardering zo objectief mogelijk uit te 

voeren, is het vaak zeer moeilijk om tot een goede afweging te komen. Voor de meeste vindplaatsen 

geldt dat nader onderzoek gewenst is om tot een betere waardestelling te komen.  
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Raadpleging van de CAI (toestand november 2014), zie kaart 7c  

Voor de discipline archeologie werd aanvullend op de studie uitgevoerd door RAAP de Centrale Archeologische Inventaris geconsulteerd. 

De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch 

erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of 

afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te worden.  

In het onderstaande worden de extra vindplaatsen besproken die niet opgenomen zijn in de studie van RAAP. De vindplaatsen zijn gelegen in het plangebied. 

ID Naam Beschrijving Datering 

6368 Sint-Niklaaskerk Kerk Volle Middeleeuwen 

6373 Hof te Paddenhoek Site met walgracht 

Waar de 2 takken van de Paddenbeek samenvloeien, zou zich het groot hof te 

Paddenhoek bevonden hebben, later Blokken en Gaepers. Hoeve. Woongedeelte is 

redelijk recent, de schuren zijn ouder. Aan de oostzijde ligt een zeer kleine beek. Achter 

de hoeve liggen weiden, naast de hoeve liggen aan beide zijden woningen, het 

oorspronkelijke reliëf is nog herkenbaar. Op de binnen koer veel nieuwe koterijen, aan 

de noordzijde staat een nieuwe betonnen stal.  

18de eeuw 

2065 Kasteel van Oplombeek Motte 

opper- neerhofstructuur; met het kasteel op een gedeeltelijk omgracht perceel en, ten 

noorden ervan, een kleine eilandtuin, waar zich vroeger mogelijk een donjon bevond. 

Motte verdwenen. Vroegere kasteel met Z-vormig grondplan omgebouwd tot hoeve; 

veel verbouwingen tussen 1800 en 1900 (vooral aan de wegzijde); aan de achterzijde 

liggen schuren van de hoeve. Aan noordzijde en wegzijde enkele dichtgemetste 

hooiluiken.  

Late Middeleeuwen 

2207 Leva 71 

Langs Romeinse weg Asse-Bavay, nabij Romeinse Vicus 

van Kester 

Indicator luchtfoto 

Kuilen 

Onbepaald 

2210 Leva 72 Indicator luchtfoto Onbepaald 
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 Kuilen 

6027 Kasteel Steenhault Indicator literatuur 

Motte  

Eerste maal vermeld in 1466, maar zeker 250 jaar ouder domein met neerhof, 

waterkasteel en kasteelhoeve. 

Late Middeleeuwen 

6350 ’t verbrand hof – Hof te Zotebeke Indicator literatuur 

Watermolen 

Alleenstaand monumentaal relict, hoeve, mogelijk site met walgracht 

Late Middeleeuwen 

 

18de eeuw 

6351 Hof te Nattebroek Indicator literatuur 

Alleenstaande hoeve 

 

Late Middeleeuwen 

6443 Hof te Kwadebroek Indicator literatuur 

Alleenstaande hoeve 

Watermolen 

Late Middeleeuwen 

162897 Tomberg(veld) Indicator literatuur 

Gelegen ten zuiden van het Kesterveld, tussen de weg in het plateau en de 

Bruggeplasbeek. Op “Tomberg” is er een centraal veld met nummer 325, dit is 

vermoedelijk de plaats van de vroegere tumulus of tomme.  

Grafheuvel 

Romeinse Tijd 

162989 Tombergheide, Kesterheide Indicator Literatuur 

Indicatief toponiem: dit toponiem zou naar een 2e Tomberg te Kester verwijzen.  

Grafheuvel 

Romeinse Tijd 

207458 Tomberg, patattestraat 34 Vondstenconcentratie, bouwmateriaal, 40cm onder maaiveld een laag platte 

ijzerzandsteen aan, hier en daar gemengd met Romeinse tegulae.  

Grondsporen, alleenstaand, gebouw plattegrond. Het betreft enerzijds de ondiepe 

funderingen in ijzerzandsteen van een groot Romeins gebouw, waarschijnlijk een 

vakwerkgebouw. Daarnaast bevond zich een grote rechthoekige kuil vol bouwpuin, 

mogelijk een uitgebroken kelder die bij het gebouw hoorde.  

Romeinse Tijd 
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207459 Tomberg Vondstenconcentratie, bouwmateriaal. 

Losse vondst, aardewerk. 

Romeinse Tijd 

    

92 Abeelveld, omgeving van de Sint-Jozefkapel, in de vicus, 

in een akker naast de Edingsesteenweg 

Vondstenconcentratie Midden-neolithicum, Midden-

Romeinse Tijd, Late Ijzertijd 

114 Ten zuiden van de Bruggenplasbeek, ten westen van de 

Romeinse weg Bavay-Asse tussen de hoogtelijnen 47 en 

50 m.  

Losse vondst, aardewerk. 

Grondsporen, vlakgraf 

Late Ijzertijd 

Midden-Romeinse Tijd 

182 Abeelveld Losse vondst, Lithisch materiaal, gepolijste bijl. Neolithicum 

759 Kesterweg I, in het kerngebied van de vicus Losse vondst, munten 

Losse vondst, metaal 

Midden-Romeinse tijd 

761 Den Dam Losse vondst, metaal Romeinse tijd 

768 Abeelveld Losse vondst, metaal, munten, aardewerk en bouwmateriaal Romeinse tijd 

779 Kesterweg II, in het kerngebied van de vicus, naast de 

Sint-Jozefkapel.  

Vondstenconcentratie, metaal, aardewerk , bouwmateriaal. Romeinse tijd 

782 Voetbergstraat, in de kern van de vicus Losse vondst, metaal en munten. 

Losse vondst, munten. 

Romeinse tijd 

Late Ijzertijd 

788 Nieuwe Joen I Losse vondst, metaal Romeinse tijd 

1900 Kesterweg III Grondsporen, een gracht die in oost-westrichting het bouwperceel doorkuiste, 100-en 

aardewerkscherven, metalen vondsten, weg. 

Midden Romeinse tijd 

2148 Edingsesteenweg II Losse vondst, munten 

Losse vondst, munten 

Losse vondst, glas 

Vondstenconcentratie, munten 

Vondstenconcentratie, aardewerk 

Late Ijzertijd 

Volle middeleeuwen 

Midden-Romeinse tijd 

Midden-Romeinse tijd 

 

 

2149 Edingsesteenweg III Losse vondsten en vondstenconcentraties. Romeinse tijd 
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Grondsporen, vlakgraf 

Grondsporen, gegroepeerde bewoning 

Grondsporen, weg. 

Grondsporen, loopgraven 

Midden-romeinse tijd 

Romeinse tijd 

20ste eeuw 

6040 In de vicus Losse vondst, metaal. 

Vondstenconcentratie, aardewerk 

Midden-Romeinse tijd 

20150 Omgeving van de Sint-Jozefkapel, in de vicus Losse vondst, lithisch materiaal 

Vondstenconcentratie, aardewerk, bouwmateriaal, metaal, natuursteen, glas 

Neolithicum 

Midden-Romeinse tijd 

20151 Sint-Jozefkapel/ 

Edingsesteenweg 

Grondsporen, kruispunt van wegen 

Grondsporen gebouw 

Midden-Romeinse tijd 

20152 Kesterweg 20-22 Grondsporen weg Midden-Romeinse tijd 

159088 Kesterveld INDICATOR 

Het ontstaan van de nederzetting wordt over het algemeen gelinkt aan de Romeinse 

weg van Bavay naar het Noorden of, sinds het onderzoek van Mertens, aan het 

kruispunt van deze N-Z as met een O-W weg, waarschijnlijk deze tussen Tongeren en 

Boulogne via Tienen en Kassel. De aanleg van de Bavay-weg wordt t.t.v. keizer Claudius 

gedateerd. 

Op toponymische gronden gaan sommige onderzoekers zelfs verder terug in de tijd: de 

plaatsnaam Kester zou verwijzen naar de aanwezigheid van een vroegromeins 

legerkamp of castra, en de vicus zou zich uit de canabae rond dit kamp hebben 

ontwikkeld. Van deze militaire aanwezigheid zijn voor zover bekend nog geen indicaties 

in de zin van grondsporen of militaria teruggevonden. Een proefsleuvenonderzoek in 

2005 op één van de veronderstelde locaties van dit kamp bracht alvast geen nieuwe 

gegevens aan het licht. 

Midden-Romeinse tijd 

162688 Hoek Bruneaustraat en Edingsesteenweg Vondstenconcentratie, organisch materiaal, houtskool 

Losse vondst, munten 

Vondstenconcentratie, aardewerk 

Losse vondst, metaal 

Midden-Romeinse tijd 
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162689 Hoek Cypriaan Vehavertstraat en Edingsesteenweg Losse vondst, munten Midden-Romeinse tijd 

162690 Edingsesteenweg IV Losse vondst, bouwmateriaal, munten Midden-Romeinse tijd 

163581 Edingsesteenweg 296 In de vicus. De aanwezige sporen die op het terrein aanwezig waren zijn door de 

graafwerken tot op een zeker diepte vernield. Door de aanwezigheid van een 

puingruispakket over heel het oppervlak van de put is verder onderzoek van 

dieperliggende sporen op de verstoorde plaats niet meer mogelijk. Er kan dus geen 

vervolgonderzoek plaatsvinden.  

Het aanpalende terrein 282c is ook verkaveld voor twee woningen met ongeveer 

dezelfde oppervlakte als de woning op perceel 283c. De twee loten zijn reeds verkocht 

maar liggen momenteel (07-08-2013) nog braak. De erfgoedconsulent zou best contact 

nemen met de betrokken eigenaars om ze te wijzen op de mogelijke aanwezigheid van 

archeologisch erfgoed. 

Vondstenconcentratie, bouwmateriaal, aardewerk 

Midden-Romeinse tijd 

164009 Edingsesteenweg V Geen sporen van de Romeinse bewoning: de rand van de vicus lijkt hier bereikt te zijn. 

Grondsporen, versterking, restanten loopgraven  

20ste eeuw 

164542 Edingsesteenweg 315 Vondstenconcentratie Romeinse tijd, Steentijd 

165428 Edingsesteenweg 290 Grondsporen, bewoning, vicus. Romeinse tijd 

206906 Kesterweg V Losse vondst, metaal  Midden-Romeinse tijd 

206933 Edingsesteenweg VI Losse vondst, munten  Late Ijzertijd 

206946 Edingsesteenweg VII Losse vondst, munten Midden-Romeinse tijd 
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Geofysisch onderzoek op een aantal archeologische sites in de gemeente Gooik (uitvoering door ARON 

Archeologisch Projectbureau en Target Archeological Geophysics, 2014) 

In opdracht van de VLM werden binnen het plangebied een aantal projectgebieden meer in detail 

onderzocht inzake archeologische waarde.  

Doelstelling van deze studie was het detecteren en aflijnen van archeologische sporen binnen drie 

deelgebieden waarbij de aard en de uitgestrektheid van deze sporen wordt bepaald alsook de 

blootstelling aan erosie met het oog op de te nemen maatregelen ter bescherming (in eerste plaats 

fysiek) en duiding van deze sites binnen een toekomstige inrichting van het gebied. Hiertoe werd 

gebruik gemaakt van geofysische technieken, aanvullende controles door middel van grondboringen 

en pedologische boringen.  

Het onderzoek was tweeledig en bestond allereerst uit een geofysisch onderzoek en een controlerend 

booronderzoek. De resultaten werden afgetoetst aan de bestaande kennis van de archeologie van de 

drie locaties, en geëvalueerd in functie van een advies naar bescherming en beheer van het 

vastgestelde bodemerfgoed. Als laatste onderdeel werd bekeken hoe de archeologische sites en de 

bijhorende informatie ontsloten kunnen worden voor het publiek.  

Het onderzoeksgebied binnen de studie bestond uit vier projectzones: Gooik-Rozenbroek, Gooik-

Lombergveld, Gooik-Kester en Gooik-Kesterheide.  
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Figuur 7-40 Locatie van de vier onderzoeksgebieden, Bron: Geofysisch onderzoek op een aantal 

archeologische sites in de gemeente Gooik, uitvoering door ARON Archeologisch Projectbureau en 

Target Archeological Geophysics, 2014. 
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In het onderstaande wordt een opsomming van de voornaamste conclusies per projectzone binnen 

de studie gegeven:  

• Gooik-Rozenbroek: er kon geen informatie ingewonnen worden die het aan het 

onderzoek voorafgaande vermoeden van een prehistorische site of een inheems-

Romeinse nederzetting kan bevestigen of ontkrachten. Gezien de beperkingen van zowel 

geofysisch onderzoek als van booronderzoek mag de aanwezigheid van archeologisch 

bodemarchief onder de ploeglaag toch niet uitgesloten worden. Te meer omdat aan de 

oppervlakte heel wat archeologische vondsten aangetroffen zijn die op een site wijzen. 

Indien hierover zekerheid bekomen dient te worden, zal moeten overgegaan worden tot 

gravend onderzoek door middel van proefsleuven of kijkvensters. Deze site kan 

momenteel niet naar waarde worden geëvalueerd, waardoor geen basis bestaat om “een 

ander landgebruik of uit landbouw nemen” te adviseren.  

• Gooik-Lombergveld: een compleet Gallo-Romeins villaterrein kon in beeld gebracht 

worden, met ten minste twee zones waarin zich resten van steenbouw gebouwen voor 

doen. Dat zo goed als de volledige begrenzing van het domein bekend is, en momenteel 

nog duidelijke clusters van sporen (villagebouwen, activiteitenzone’s,…) is bovendien erg 

zeldzaam en uniek te noemen voor Vlaanderen, en vertegenwoordigt een hoog 

wetenschappelijk potentieel. Het type van dit domein, met een hoofdgebouw met twee 

naar voor springende hoekdelen, een omheind gebied waarop bijgebouwen geschikt 

stonden, en een poortgebouw, is zeer representatief te noemen voor de leemstreek. In 

aanvulling van de huidige erosiekaarten kon worden vastgesteld dat de archeologische 

sporen al sterk aan water- en mechanische erosie onderhevig zijn geweest. Voor deze 

site is het uit landbouw nemen van de zone waarbinnen zich het villadomein bevindt te 

verantwoorden en wenselijk. Hiervoor wordt in het RVK-plan een oppervlakte van ca. 

2.4ha voorzien.   

• Gooik-Kester: aan de hand van de resultaten uit het magnetometrisch onderzoek kon 

voor het projectgebied een duidelijk beeld opgebouwd worden van de Gallo-Romeinse 

vicus van Kester. Er zijn sporen van vicushuizen, met de korte zijden geschikt aan twee 

Romeinse wegen, sporen van activiteiten en bijgebouwen, en mogelijk sporen van een 

heiligdom. Ook deze site is erg zeldzaam te noemen voor Vlaanderen en 

vertegenwoordigt een hoog wetenschappelijk potentieel. Het type van de vicus, een 

spontaan gegroeide lijnvormige agglomeratie met grafveld en mogelijk heiligdom op het 

kruispunt van minstens twee belangrijke Romeinse wegen, is zeer representatief voor 

Vlaanderen. Ondanks de erosiegevoeligheid van de hellingen waarop de vicus gelegen is, 

lijken de resten van de gebouwen aan de rand van de Romeinse weg door het voorkomen 

van colluvium en een verweringshorizont zeer goed bewaard te zijn. Voor deze site is het 

uit landbouw nemen van de zone waarbinnen zich de agglomeratie bevindt te 

verantwoorden en wenselijk. Hiervoor wordt in het RVK-plan een oppervlakte van ca. 

5,39ha voorzien (incl. bunkersite).  

Momenteel is een beschermingsprocedure lopende die deze site wettelijk moet 

beschermen. Via de voorziene RVK-maatregelen kan de site “fysiek” beschermd worden 

om een behoud in situ te verzekeren. Idealiter zou deze site onder permanent grasland 

moeten komen te liggen, dus uit landbouweigendom en met een archeologievriendelijk 

beheer met een duidende functie. Gezien de oostelijke helft van de site bedreigd wordt 

door nieuwe bebouwing, is het van belang het gedeelte ten westen van de 

Edingsesteenweg te kunnen bewaren voor toekomstig onderzoek. Hier ligt de site onder 

landbouw en is ze onderhevig aan erosie, de resten worden bij elke ploegbeurt steeds 

opnieuw aangeploegd. Indien dit doorgaat zal op middellange termijn alles weggeploegd 

zijn. Kester is een tijdscapsule van wetenschappelijke kennis over aspecten van de Gallo-

Romeinse periode waar we tot nog toe slechts fragmentarische informatie hebben 

kunnen verzamelen via noodonderzoek in overbebouwde vici. RVK is op dit moment het 

enige beschikbare instrument om deze belangrijke site een structurele fysieke 

bescherming te bieden. De RVK-wetgeving voorziet in dergelijke maatregelen ten 

overstaan van archeologische sites.Gooik-Kesterheide: Er kon geen informatie 
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ingewonnen worden die het aan het onderzoek voorafgaande vermoeden van een 

prehistosriche site of een Ijzertijd nederzetting kon bevestigen of ontkrachten. Gezien de 

beperkingen van geofysisch onderzoek, en de sterk verstoorde aard van het landschap 

(moto-cross, parkings, parkaanleg, waterleidingbuizen,…) mag de aanwezigheid van 

archeologisch bodemarchief op niet-aangetaste plaatsen onder de ploeglaag toch niet 

uitgesloten worden. Indien hierover zekerheid bekomen dient te worden, zal moeten 

overgegaan worden tot gravend onderzoek door middel van proefsleuven of 

kijkvensters. Deze site kan momenteel niet naar waarde worden geëvalueerd, waardoor 

geen basis bestaat om “een ander landgebruik” te adviseren.  

7.4.4.5 Landschapsstructuur 

De landschappelijke inzichten zijn gebaseerd op de landschapsstudie die werd uitgevoerd door 

Technum in het kader van het ruilverkavelingsproject Molenbeersel.  

Macroniveau  

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 belangrijkste 

kenmerken van het traditionele landschap “Pajottenland” worden opgelijst onder § Erfgoedwaarden. 

Er is geen exacte begrenzing van het pajottenland, maar op basis van de landschappelijke kenmerken 

van het gebied kan het als volgt worden omschreven: “Het Pajottenland omvat het golvend 

heuvellandschap, dat de overgang vormt tussen de Vlaamse vlakte en de plateaus van Centraal-België. 

Meestal hebben we een opeenvolging van langgerekte afgeronde heuvelruggen zuidwest-noordoost 

georiënteerd, bedekt met akkers en hier en daar een weide laar zonder bomen en talrijke beekvalleien, 

die lage afgesloten stroken vormen. Het zijn weiden omzoomd met populieren en knotwilgen”. 

Geografisch gezien wordt het Pajottenland uit deze omschrijving bedoeld als het gebied dat in het 

oosten begrensd wordt door de Zenne, in het westen door de Dender, in het zuiden door de taalgrens 

en in het noorden door de spoorlijn Brussel-Ternat-Denderleeuw (Bron: Onderzoeksopdracht 

Provincie Vlaams-Brabant: Historisch-geografische studie Pajottenland, Universiteit Gent.).  

Het Pajottenland is een heuvelachtig gebied met zandleem- en leemgronden dat doorsneden wordt 

door talrijke beekdalen. Het glooiende landschap zorgt ook voor een uitgesproken contrast in het 

grondgebruik. Op de hoger gelegen plateaus komt een open akkerlandschap voor. Op de vochtige 

valleibodems bevinden zich met name weilanden. Qua reliëf is het gebied licht golvend, wat vooral te 

wijten is aan de vele beekdalen. Verder komen in het gebied hogere heuvels voor. De hoogste berg is 

de Kesterberg bij Gooik (Bron: Landschap en archeologie in het Pajottenland, RAAP Archeologisch 

adviesbureau, 2001).  
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Figuur 7-41 Situering plangebied binnen het Pajottenland, Bron: Onderzoeksopdracht Provincie 

Vlaams-Brabant: Historisch-geografische studie Pajottenland, Universiteit Gent. 

 

Mesoniveau en microniveau 

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, komt open akkerland voor (Bron: Onderzoeksopdracht provincie Vlaams-Brabant: 

historisch –geografische studie Pajottenland, Februari 2003, Universiteit Gent). 
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In de gemeente Gooik kunnen diverse beekdalenstelsels onderscheiden worden, die zowel afwateren 

op de Dender in het westen als de Zenne in het oosten. In het noorden van de gemeente ontspringt 

de Hunselbeek die via de Grote beek en de Bellebeek naar het noordwesten toe afwatert op de 

Dender. De Molenbeek met haar vele zijbeekjes (o.a. Papenneerschebeek en Kesteelbeek) stroomt 

centraal door de gemeente en stroomt in Ninove uit in de Dender. In het zuidwesten van de gemeente 

maken ook de Koubeek en de Hollandsebeek deel uit van het beekstelsel van de Mark die uitmondt 

in de Dender. De zuidoostelijke grens van de gemeente wordt gevormd door de Bosbeek. Deze beek 

met haar diverse zijdalen maakt net als de Bruggeplassebeek en de Rasbeek in het zuidoostelijke deel 

van de gemeente deel uit van het stroomgebied van de Zuunbeek. De Zuunbeek mondt uit in de Zenne. 

In het oosten, net buiten het plangebied treft men de vallei van de Vosbeek (Bron: Landschap en 

archeologie in het Pajottenland, RAAP Archeologisch adviesbureau, 2001). De beekdalen hebben een 

opvallend asymmetrisch dwarsprofiel. De noord- en oosthellingen zijn merkelijk steiler dan de zuid- 

en westhellingen. Deze asymmetrie vindt zijn oorsprong in de ijstijden (Bron: Geogids Centraal 

Pajottenland, Gooik – Lennik - Sint-Pieters-Leeuw, Georeto, 1993).  

De tussenliggende ruggen worden gevormd door de Steenberg in het zuiden, de Stuivenberg in het 

noorden, de Saffelberg in het noordoosten en centraal in het plangebied de kesterheuvel (+112m) 

(Bron: Onderzoeksopdracht provincie Vlaams-Brabant: historisch –geografische studie Pajottenland, 

Februari 2003, Universiteit Gent).  

Duidelijk herkenbare en begrensde kerndorpen zijn structurerende beelddragers van de open ruimte.  

In het onderstaande wordt per deelgebied een oplijsting van de bepalende structuren in het landschap 

gegeven.  

Deelgebied 1: Ankerplaats Neigembos/olv-Lombeek 

• Holle wegen  

• Vallei van de Prindaalbeek;  

• Neigembos; 

• Kasteel Saffelberg; 

• N285; 

• Vallei van de Hunselbeek (met graslanden en populieren); 

• Verspreid bosstructuren in het landschap; 

• Vierkantshoeves. 

Deelgebied 2: Gooik/molenbeekvallei 

• Vallei van de Molenbeek (en zijwaterlopen); 

• De kern van Gooik; 

• N285; 

• N28. 

Deelgebied 3: Hutselenberg 

• N285; 

• Fruitbomenaanplant; 

• Vallei van de Vossebeek. 

Deelgebied 4: Lomberg / Strijland 

• Vallei van de Molenbeek; 

• N285; 

• N28. 
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Deelgebied 5: Lingeren/Waterkasteel/Ankerplaats Steenhout 

• Steenhoutbos; 

• Waterkasteel; 

• Vallei van de Kasteelbeek. 

Deelgebied 6: Hellebos/Bonte Veld/ Goteringen 

• Hellebos; 

• Vallei van de Hollandse beeken de Kouwbeek; 

• Oetingen; 

• N272. 

Deelgebied 7: Kesterheide/Berghom/Bovenloop Zuun 

• Kesterheuvel (+112m); 

• Vallei van de Bruggeplasbeek; 

• N285; 

• N28. 

Deelgebied 8: Leerbeek zuid/Kester/Middenloop Zuun 

• Kern van Kester; 

• Vallei van de Bruggeplasbeek en Rasbeek 

• N285 

• N272 

Deelgebied 9: Leerbeek 

• Vierkantshoeves 

• Holle wegen 

• N285 

• N28 

7.4.4.6 Perceptieve kenmerken  

Zie fotoreportage in de bijlage 8 

Het visueel waarneembare landschap kan positief of negatief beïnvloed worden door bepaalde 

elementen. Van natuurlijke elementen gaat meestal een positieve visuele werking uit. Ze beïnvloeden 

de landschapsbeleving in positieve zin. Kunstmatige elementen en qua schaal disproportionele 

elementen storen vaak in het landschap en beïnvloeden de beleving in negatieve zin.  

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 (bron: Onderzoeksopdracht Provincie Vlaams-Brabant: Historisch-

geografische studie Pajottenland, Universiteit Gent.). 

Bocagelandschap: Valleibocage 

Binnen de laag gelegen en natte valleien komen vrijwel uitsluitend graslanden voor. De bodems zijn 

immers niet gunstig om aan akkerbouw te doen. In de meeste gevallen komt er ook geen bebouwing 

voor. In de meeste gevallen worden de graslanden binnen de valleien door levende afsluitingen 
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omzoomd waardoor er een vrij gesloten en ‘groen’ landschap ontstaat. Dit zorgt ervoor dat de 

beekvalleien als groene linten doorheen het landschap kunnen gevolgd worden.  

Openfieldlandschap 

Tussen de beekvalleien in treffen we op de hoger gelegen ruggen open akkerlanden aan. De dikke 

leemgronden hebben er een goede drainage en zijn dus uitermate geschikt voor landbouw. In het 

landschap kunnen deze open ruggen duidelijk onderscheiden worden, ze vormen zeer uitgestrekte 

open gebieden die hier en daar door gesloten beekvalleitjes worden doorsneden. Akkerland 

domineert als landgebruik al kan men hier en daar ook enkele weilanden op deze ruggen vinden. Door 

het ontbreken van bomenrijen en levende afsluitingen krijgt het landschap een zeer open karakter dat 

sterk contrasteert met de gesloten beekvalleitjes.  

Bebouwd landschap 

Binnen het plangebied komen geen sterk verstedelijkte zones of volledig nieuwe verkavelingen voor. 

Het gaat in eerste instantie om de historische bouwkernen, gehuchten en alleenstaande 

vierkantshoeves. In de meeste gevallen hebben deze kernen een landelijk karakter en neemt 

waardevol bouwkundig erfgoed er een belangrijke plaats in. Niet alleen de kern met aaneengesloten 

bebouwing wordt afgebakend maar ook de gehuchtjes en de lintbebouwing vallen onder dit type.  

Openfieldlandschap met bebouwing 

Met dit type bedoelen we een overgangsvorm tussen de ‘open ruimte’ waar bebouwing vrijwel 

volledig ontbreekt en waar bebouwing het belangrijkste kenmerk vormt. Het gaat om delen van het 

landschap die eigenlijk bij de open kouters aansluiten, maar waar hier en daar toch bebouwing 

voorkomt. Binnen deze landschappen komen hier en daar ook boomgaarden voor. Ze zijn rondom de 

huizen gegroepeerd waardoor deze minder opvallen in het landschap. Deze landschappen hebben hun 

oorspronkelijke kenmerken verloren door de komst van een beperkte bebouwing.  

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 (bron: Onderzoeksopdracht Provincie Vlaams-Brabant: Historisch-geografische studie 

Pajottenland, Universiteit Gent). 

Positieve beelddragers in het landschap: 

• Holle wegen; 

• Valleigebieden (Molenbeek, Prindaalbeek, Hollandse beek…); 

• Gehuchten (bv: Woestijn, Oplombeek, Neerbeek,…); 

• Open akkergebieden; 

• Waterkasteel van Heetvelde met omgeving; 

• Kesterheide; 

• Steenhoutbos; 

• Hellebos; 

• Vierkantshoeves. 

Negatieve beelddragers in het landschap: 

• N285, Hoogspanningslijn (deelgebied 5, 6 en 7), grote landbouwloodsen, radarmast NAVO, 

N2, N272. 

Knelpunten: 

• Verdwijnen kleine landschapselementen: door schaalvergroting en intensivering in de 

landbouw gaan vele kleine landschapselementen verloren in het landschap; 
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• Omzetten waardevolle graslanden naar akker: graslanden worden gescheurd en omgezet 

naar grasakkers of akkerbouw. Deze gebruiksvorm wijzigt het karakter, tast het 

landschappelijk erfgoed aan en verarmt de biodiversiteit; 

• Versnippering en visuele aantasting open ruimte; 

• Toenemend residentieel karakter: bebouwing, infrastructuren, vertuining, aftakeling van de 

hoogstamboomgaarden, inpalmen van de aangrenzende open ruimte voor 

“hobbylandbouw”,… Dit alles zorgt voor een aantasting van het landschapsbeeld.  

 

7.4.5 Effectvoorspelling en –beoordeling 

7.4.5.1 Inleiding 

Een van de doelstellingen van het ruilverkavelingsproject betreft het vergroten en verbetering van de 

akkerpercelen, groeperen van eigendomspercelen en het groeperen van weilanden.  

In de zones voor herverkaveling aangeduid door rode pijlen op het plan wordt de herverkaveling en 

kavelinrichting uitgevoerd binnen de structuur van de wegen, waterlopen en vaste kavels. Door 

herverkaveling worden de percelen van één gebruiker zoveel mogelijk gegroepeerd. Aan de ene kant 

heeft dit een negatieve invloed op het landschap, gezien de kleinschaligheid verdwijnt door 

herverkaveling naar grotere percelen. Hierdoor verdwijnen perceelsranden, overhoekjes e.d. Dit is 

echter een proces dat door autonome evolutie ook al aan de gang is. Aan de andere kant zal het 

groeperen van percelen van één gebruiker ook de kansen tot groeninrichting van de gebundelde 

percelen vergroten, wat beperkt positieve effecten op de natuurwaarden van het plangebied met zich 

mee kan brengen en dus ook het landschap. Verder zijn binnen deze zones zowel behoudsgerichte als 

structuurversterkende maatregelen voorzien die slaan op het behoud, herstel en de opbouw van een 

grofschalig netwerk van kleine landschapselementen.  

De huidige weilanden, vooral gelegen in de valleien, op steilere hellingen en rond de huiskavels, zullen 

hier en daar volgens de huidige fysieke grenzen samengevoegd worden. Akkers worden er in de mate 

van het mogelijke uit weggeruild. Een aantal kleinere weiden zal groter worden. Dit betekent dat 

kleine landschapselementen zoals taluds, hagen en knotwilgenrijen zoveel mogelijk als buitengrens 

van een gebruiksblok behouden blijven. Waar weiden samengevoegd worden, bestaat het risico dat 

hierdoor hier en daar een aantal oude omheiningen en struiken geleidelijk aan verdwijnen. Indien 

beplantingen verwijderd worden in een blok, dienen deze maximaal gecompenseerd te worden aan 

de rand van het perceel.  Algemeen kan dit beoordeeld worden als positief gezien het historisch 

gebruik van de valleien steeds bepaald is geweest door weilanden. Recent worden enkele weilanden 

in de valleien ook als akkers gebruikt.  

In het onderstaande wordt per effectgroep dieper ingegaan op de verschillende maatregelen die 

genomen worden in het ruilverkavelingsplan en de effecten op het landschap.  

7.4.5.2 Effecten op landschappelijk erfgoed 

De effecten op de erfgoedwaarde zijn tweeërlei: enerzijds kunnen door de ruilverkaveling 

erfgoedwaarden vernield worden, anderzijds kunnen de maatregelen ook erfgoedwaarden 

versterken. 

Wat betreft de mogelijke impact op de bestaande erfgoedwaarden, worden de maatregelen getoetst 

aan de nog aanwezige/zichtbare erfgoedwaarden in het studiegebied, m.n. deze zoals vermeld in de 

landschapsatlas en aangeduid op de kaart 7a.  

Beschermde landschappen 

Onderstaande beschermde landschappen zijn gelegen in het plangebied:  
 

• Beschermd landschap “Neigembos fase 2” (Gooik en Ninove): Binnen deze zone worden de 

volgende maatregelen voorzien: herstel hoogstamboomgaard, onverharde wandelweg, 
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behoud bestaande onverharde wandelweg, waterbufferings- en infiltratiegebied met 

ecologische nevenfunctie, af te schaffen juridisch tracé van wandelweg die nu ook niet 

zichtbaar is (buurtwweg nr.88), vismigratieknelpunt oplossen, versterken natuurwaarden: 

heide of heideschraal grasland, verstreken natuurwaarden: bos of boszoom, strookgewijze 

aanplant hakhout of haagstructuur, aanpassen watersysteem (hermeandering Prindaelbeek). 

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 concrete uitwerking van de voorziene maatregelen 

binnen het beschermd landschap afgetoetst of goedkeurd te worden door de dienst 

onroerend erfgoed (milderende maatregel). De overige maatregelen kunnen beoordeeld 

worden als positief, gezien deze voornamelijk een herstel van het oorspronkelijk landschap 

voorzien.  

• Beschermd landschap “Waterkasteel van Heetvelde met omgeving”: Binnen deze zone 

worden de volgende maatregelen voorzien: aanpassen watersysteem (hermeandering, 

verwijderen inbuizing, natuurtechnische oevers), vismigratieknelpunt oplossen, onverharde 

wandelweg (juridisch traject dat opnieuw wordt opengesteld), behoud en versterken 

kleinschalig landschap. Volgens 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 en de oplossing van het vismigratieknelpunt zijn bijgevolg 

in strijd met het beschermingsbesluit. In de verdere uitvoering van het plan dient de concrete 

uitwerking van de voorziene maatregelen binnen het beschermd landschap afgetoetst of 

goedkeurd te worden door de dienst onroerend erfgoed (milderende maatregel). 

 

Ankerplaatsen  

De volgende aangeduide (vastgestelde) ankerplaatsen zijn gelegen in het plangebied: 

• Aangeduide ankerplaats: APV003: Het Neigembos en Onze-Lieve-Vrouw Lombeek met de 

valleien van de Berchembos- en de Hunselbeek 

In het ruilverkavelingsplan wordt de onderstaande visie en maatregelen voorzien binnen de 

aangeduide ankerplaats:  

o 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 maximale 

behoud of het omzetten naar weiland; 

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

rand van Neigembos; 

o 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 KLE’s; 

o De vallei van de Prindaelbeek wordt geaccentueerd als natuurlijk lint in het 

landschap en als buffering tegen overstromingen. De beek krijgt een natuurlijke 

inrichting.  

o In het akkergebied rond Wijngaardbosstraat ligt de focus op verbetering 

landbouwrendabiliteit door herverkaveling (groepering akkerpercelen van dezelfde 

gebruiker en streven naar betere vorm); 

o De ontsluiting van het gebied rond de Wijngaardbosstraat gebeurt met 

tweesporenbeton in functie van de landbouw en met oog op landschappelijke 

inpassing; 

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

aantrekkelijker gemaakt voor akkervogels en akkerflora; 
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o Het landschap behoudt zijn historisch open karakter met verschillende vergezichten;  

o Het landschap ter hoogte van de Oplombeek wordt opnieuw aangekleed met 

haagstructuren en houtkanten, die hier vroeger zeer veel voorkwamen; 

o De landbouwwegen ter hoogte van de Oplombeek worden verbeterd en vormen 

tevens nieuwe wandel- of ruiterlussen in de omgeving van Kasteel van Saffelberg. 

De bovenstaande visie van het ruilverkavelingsplan binnen de ankerplaats wordt getoetst aan 

de visie per deelgebied die opgenomen is in het aanduidingsdossier voor de ankerplaats. De 

onderstaande visie is afkomstig uit “Voor stel tot voorlopige aanduiding als ankerplaats met 

de ruimtelijke vertaling van de landschapswaarden ‘Het Neigembos en Onze-Lieve-vrouw-

Lombeek met de valleien van de Berchembos- en de Hunselbeek’ (APV003)” (Bron: 

Onroerend Erfgoed).: 

Deelgebied 4 – De Woestijn en de vallei van de Prindaalbeek: 

o Vrijwaren van de erfgoedwaarde van het gehucht ‘De Woestijn’, met bijzondere 

aandacht voor de sfeer, de kleinschaligheid en de groene omgeving. Het 

schilderachtig entourage dient een uitgangspunt te zijn bij de afweging van nieuwe 

projecten. Verweven van de landbouwfunctie met de natuurfunctie om tot een 

visueel aantrekkelijker en natuurlijker landschap te komen door o.a. behoud, 

beheer, ontwikkeling en herstel van kleine landschapselementen; 

o De erfgoedwaarde van de Kapel van het heiligkruis en de omgeving bestendigen en 

waar nodig herstellen; 

o Holle wegen behouden en herstellen; 

o Behoud en ondersteuning van het grondgebruik en het kleinschalige 

mozaïeklandschap i.f.v. het asymmetrisch agrarisch bodemgebruik van de vallei van 

de Prindaalbeek. Behouden van dit visueel aantrekkelijk landschap; 

o Voorkomen dat door herbebossingsprojecten de visueel-landschappelijke 

kwaliteiten van het landschap en de daaraan gekoppelde vergezichten verdwijnen; 

o Herstel van de aanwezige hoogstamboomgaarden en meidoornhagen door 

heraanplantingen te stimuleren. 

Deelgebied 6 – Het agrarisch gebied tussen de Woestijn en de Flieren Oechel met inbegrip 

van de vallei van de Langerheidebeek: 

o Het behoud van vergezichten, doorgezichten, weidse panorama’s en de garanties 

van een voldoende openheid van het landschap; 

o Stimuleren en ondersteunen van het huidige grondgebruik, met als uitgangspunt de 

huidige cultuurzonatie, zodat het agrarische landschap en de ruimtelijke structuur in 

al zijn onderdelen bewaard blijft; 

o De bestaande holle wegen herstellen in de oorspronkelijke staat (verwijderen van 

de verhardingen, gestorte materiaal en onderhoud van houtkanten); 

o Een goede integratie van de bebouwing in het open landbouwgebied. Oog hebben 

voor het behouden en herstel van de aanwezige weilanden met 

hoogstamboomgaarden en meidoornhagen. Stimuleren van erfbeplanting; 

o Stimuleren maatregelen uitwerken voor de leegstaande en langzaam verkrottende 

hoeven. Het gebied vrijwaren van verdere bebouwing en versnippering zodat het 

landschap visueel aantrekkelijker wordt. 

Deelgebied 10 – Oplombeek met het omgevend agrarisch landschap 

o Het gebied vrijwaren van verdere bebouwing en versnippering met vooral oog voor 

een goede integratie van de bestaande bebouwing in het op het gewestplan 
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ingekleurde landschappelijk waardevol agrarisch gebied en het open 

landbouwgebied; 

o Beheer van het kasteeldomein van Saffelberg als samenhangend geheel waarin 

behoud en beheer van de erfgoedwaarde een uitgangspunt is. Stimuleren van de 

opmaak van een landschapsbeheerpan voor dit kasteeldomein; 

o Een integraal ecologisch beheer voeren rond de Hunselbeek door hermeandering, 

verwijderen van de harde oeverbegroeïng en aandacht voor de structuur van het 

beeksysteem, ecologisch verantwoorde ruiming. 

o Behoud en verstreken van het natte karakter van de valleigronden; 

o Behoud en ondersteuning van het grondgebruik. Het behoud van het open 

landbouwgebied met inbegrip van de aarde wegen en bermen.  

Conclusie: de maatregelen die genomen worden binnen het plan zijn in overeenstemming 

met de toekomstige visie op de ankerplaats. Een groot deel van de maatregelen zijn erop 

gericht om de landschappelijke waarde van het gebied te herstellen en te bewaren wat als 

positief beoordeeld kan worden. Binnen de aangeduide ankerplaats worden een aantal 

nieuwe trage wegen voorzien. Deze volgen niet allen de oorspronkelijke historische tracés. Er 

wordt aanbevolen contact op te nemen met de dienst Onroerend Erfgoed om na te gaan op 

welke punten het wenselijk is toch de historische tracés te volgen. 

• Aangeduide ankerplaats APV001: Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen. 

De volgende maatregelen worden binnen de aangeduide ankerplaats volgens het 

ruilverkavelingsplan voorzien: gecontroleerd bufferbekken (tegen wateroverlast in 

lagergelegen woongebied, rietveld herinrichten als bufferbekken waar beek door kan 

meanderen), functionele fietsverbinding op bestaande wegverharding.  

Dit wordt afgetoetst aan de toekomstige ruimtelijke vertaling en visie op de ankerplaats 

(Bron: Aanduidingsdossier, Onroerend Erfgoed): 

 Deelgebied 5: Westelijke zijvallei van de Bosbeek/veenbeek 

o Behoud en gericht versterken van de goed ontwikkelde cultuurzonatie: grasland met 

houtig lineair groen (populier, es, wilg) in de valleien; open akkerlandschap op 

interfluvia; hoeves in bovenlopen (grasland + boomgaard nabij hoeves); 

o Behoud van de bouwkundige, archeologische en landschappelijke waarde van de 

hoeves; 

o Vrijwaren van verdere bebouwing zodat de agrarische bebouwing en de 

cultuurzonatie tot hun recht komen; 

o Behoud van de oude tramlijn als lijnelement. Door een bomenrij (huidige toestand) 

of ander opgaand groen wordt dit als lijnelement ervaren.  

Conclusie: de voorziene maatregelen zijn niet in strijd met de visie van de ankerplaats bepaald 

in het aanduidingsdossier. Het fietspad wordt voorzien op een reeds bestaande weg, dit zal 

geen effect hebben op de cultuurhistorische waarde van het landschap. Schaalvergroting zal 

binnen dit deel van de ankerplaats niet optreden. Door de Bosbeek een meer meanderende 

loop te geven krijgt de Bosbeek een meer natuurlijke loop, dit kan beoordeeld worden als 

positief inzake erfgoedwaarde van het landschap.  

 

De volgende overige ankerplaatsen zijn gedeeltelijk gelegen in het plangebied (De wetenschappelijke 

waarden van de bovenstaande ankerplaatsen zijn in de referentietoestand besproken): 

• A24001: Steenhault. 

Binnen deze ankerplaats zijn volgende ingrepen voorzien:  
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o afschaffen juridisch tracé van wandelweg die nu ook niet zichtbaar is,  

o nieuwe trage wegverbinding,  

o aanplant fruitbomen naast wegen (kruispunt) op openbaar domein (versterken 

landschap),  

o nieuwe wandelverbinding, volgt voor grootste deel harde grens (hoge draadafsluitinjg 

langs privé-tuin, bredere grazige kruidenbermen naast bestaande wegen, 

o erosiebestrijdingsmaatregel op akker en versterken holle weg door opgaande 

begroeiïng,  

o afschaffen NZ JT TW (niet zichtbaar juridisch tracé trage weg) + aanleg nieuw tracé aan 

de rand van kasteeldomein, minder privacy-schendend dan vroegere tracé,  

o grazige bermen met gerichte aanplanting taludbegroeiing (Blijkheerstraat en 

Opperstebosstraat),  

o ankerplaats landschapsversterking, taluds opgaande begroeiïng afgewisseld met 

kruidige bermen, opgaande begroeiing beperkt houden omwille van belangrijk 

akkervogelgebied. 

Overige maatregelen die voorzien worden: op te breken asfalt-/betonweg ter hoogte van de 

Opperstebosstraat, strooksgewijze aanplant hakhout of haagstructuur ter hoogte van akkers en 

Blijkheerstraat, versterken natuurwaarden: bos of boszoom ten oosten van de 

Steenhoutmeersbeek, behoud en versterken van het valleikarakter/kleinschalige karakter van de 

Steenhoutmeersbeek,  

Beperkte schaalvergroting kan optreden binnen de ankerplaats door de uitvoering van de 

ruilverkaveling. Er worden echter verschillende maatregelen voorzien binnen de ankerplaats ter 

versterking van de landschappelijke waarde waardoor het effect hier als matig positief (+2) kan 

beoordeeld worden.  

 

• A20029: Bogaarden en Bellingen. 

Het uiterste noorden van de ankerplaats (ter hoogte van “Plussingen”) is voor een klein deel in 

het plangebied gelegen. Een beperkt aantal maatregelen worden binnen de ankerplaats voorzien:  

o ontsluitingsweg landbouw met grazige bermen,  

o afschaffing van wandelweg,  

o heropening en herlegging van juridisch tracé trage weg + haagstructuur.  

Bovenstaande ingrepen hebben geen grote impact op de historische waarde van het landschap 

binnen de ankerplaats. De landbouwweg is in het huidige landschap reeds aanwezig, door het 

voorzien van extra strooksgewijze aanplant langsheen de landbouwweg wordt een extra 

lijnelement in het landschap gecreëerd. Binnen de ankerplaats zal geen herverkaveling optreden 

waardoor er ook geen schaalvergroting zal optreden. De trage wegen die afgeschaft worden zijn 

in het huidige landschap niet meer zichtbaar. Algemeen zal het effect hier op het landschap een 

beperkt positief effect hebben, gezien een aantal extra groene lijnelementen toegevoegd worden 

in het landschap.  

Verder wordt opgemerkt dat voor alle ankerplaatsen aanbevolen wordt de aan te leggen 2-sporen 

betonwegen volgende afmetingen te geven 1m -1m -1m. 

Lijnrelicten  

Het plangebied Gooik wordt doorkruist door vier lijnrelicten:  

• L20033: De Romeinse heirbaan Bavay – Asse (de Gewestweg N285): langsheen de Romeinse 

heirbaan worden op verschillende plekken strooksgewijze aanplant van hakhout of 
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haagstructuren voorzien of de aanleg van grasstroken. Deze zorgen voor een extra 

benadrukking in het landschap waardoor een beperkt positief effect verwacht wordt.  

• L20037: Oude weg Brussel – Geraardsbergen: langsheen dit lijnelement worden op 

verschillende plekken strooksgewijze aanplant van hakhout of haagstructuren voorzien. De 

weg is tevens gelegen in de aangeduide ankerplaats APV003: Het Neigembos en Onze-Lieve-

Vrouw Lombeek met de valleien van de Berchembos- en de Hunselbeek. De voorziene 

maatregelen zorgen voor een extra benadrukking van een lijnelement in het landschap en 

kunnen beoordeeld worden als beperkt positief (+1). 

• L20078: Oud buurtspoorwegtracé: de inrichting van het lijnrelict de Oude Trambedding als 

trage weg is binnen het plan van de ruilverkaveling één van de hoofddoelstellingen. Op 

verschillende plaatsen binnen het plangebied worden maatregelen genomen om de oude 

trambedding te herstellen en open te stellen voor wandelaars, ruiters en landbouwverkeer. 

Ook een stuk van de trambedding dat nu niet toegankelijk is, wordt opengesteld voor 

wandelaars, fietsers, ruiters en landbouwverkeer (van café Simon, Ninoofsesteenweg tot 

Heerbaan). Het herstellen en opnieuw toegankelijk maken van het historische tramtracé 

binnen het landschap kan beoordeeld worden als sterk positief (+3), vanwege de historische 

waarde, het reeds ontstane medegebruik en de volledigheid van het tracé in het plangebied.  

• L20066: Anti-tankcentrum Kester: Het herstel en bewaren van de bunkers is tevens één van 

de hoofddoelstellingen in het ruilverkavelingsplan. Van de 8 bunkers rond Kester worden er 

5 heringericht: 1 bunkerrestauratie in functie van erfgoed en toerisme, 3 bunkers in te richten 

in functie van vleermuisverblijfplaatsen en 1 speelbunker in te richten in functie van 

jeugdrecreatie. De te restaureren bunker gelegen die aansluit op de archeologische zone, ifv 

het creëren van historische meerwaarde en van toegankelijkheid. . De ingrepen die voorzien 

worden om de bunkers te herstellen en te bewaren worden beoordeeld als matig positief 

(+2).  

Puntrelicten  

Binnen het plangebied zijn de volgende puntrelicten gelegen: 

• P20406: O.L.H. Kapel (in “uit te sluiten zone”): In de directe omgeving van dit puntrelict 

worden geen ingrepen voorzien die een effect genereren op de contextwaarde van het relict, 

het effect is niet significant; 

• P20407: Sint-Martinuskerk (in “uit te sluiten zone”): Er worden geen ingrepen voorzien direct 

grenzend aan het puntrelict, bijgevolg worden er geen significante effecten verwacht ten 

aanzien van het puntrelict; 

• P20358: Calvariekruis, er worden geen maatregelen voorzien ter hoogte van het calvariekruis, 

geen significant effect; 

• P20665: Kasteel van Eetvelde: zie bespreking beschermd landschap “Waterkasteel van 

Heetvelde met omgeving”; 

• P20664: Drie Egypten (in “uit te sluiten zones”): er worden geen maatregelen voor de kapel 

voorzien. In de directe omgeving van de kapel worden geen ingrepen voorzien waardoor het 

effect hier niet significant is; 

• P20663: Kapel van het Heilig Kruis van de Woestijn: er worden geen maatregelen voor de 

kapel zelf voorzien, wel worden er in de directe omgeving van de kapel ingrepen gepland ter 

herstel van een hoogstamboomgaard wat beoordeeld kan worden als matig positief (+2).  
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7.4.5.3 Effecten op landschappelijk erfgoed 

Beschermingen  

De volgende beschermde monumenten zijn gelegen in het plangebied: 

• Galmaarden (Vollezele), Gooik (Oetingen), Ninove (Denderwindeke): Kasteelstraat, 

Molenstraat: de kasteelhoeve en het domein Steenhout; 

De ingrepen die voorzien worden ter hoogte van dit beschermd monument zijn besproken bij 

de ankerplaats A24001: Steenhault. De ingrepen zijn voorzien in het oostelijk gebied van de 

beschermde zone. De voorziene ingrepen veroorzaken geen wijziging in de contextwaarde 

van het beschermde monument en het domein. Aan de rand van het kasteeldomein wordt 

een nieuw wandelpad voorzien. Gezien dit buiten het beschermd domein valt en de rand 

volgt worden er geen effecten verwacht. In het kasteeldomein zijn voornamelijk 

landschapsversterkende ingrepen voorzien die een positief effect hebben op de historische 

waarde van het landschap langsheen de Steenhoutbeek (+1). Ter hoogte van het kasteel zijn 

geen ingrepen voorzien en worden geen effecten verwacht.  

• Gooik (Oetingen): Blijkheerstraat: de oude perenboomgaard, omvattende 69 hoogstammige 

perebomen: 

Het plan voorziet geen ingrepen in de beschermde boomgaard. Langsheen de boomgaard 

loopt het juridisch tracé van twee wandelwegen die in de huidige toestand niet meer 

zichtbaar zijn. Het plan voorziet de afschaffing van deze tracés. Langsheen de boomgaard 

wordt een oude buurtweg heropend door het plan, die is een herstel van het historische 

landschap. Dit alles kan beperkt positief beoordeeld worden.  

• Goteringenstraat 31: Van Reepinghens Huizeke met waterput en meidoornhaag en 

taxushaag: 

Het plan voorziet ook hier geen ingrepen, er worden geen effecten verwacht op de 

contextwaarde.  

• Sint-Pietersplein 1: vierkanthoeve: 

Het plan voorziet geen ingrepen aan de vierkantshoeve. Ten zuiden van de vierkantshoeve 

zijn in de huidige toestand graslanden. Ook hier worden er geen effecten verwacht op de 

contextwaarde van de vierkantshoeve.  

• Kasteel van Heetvelde (waterkasteel): 

Het plan voorziet geen ingrepen op het kasteel van Heetvelde zelf. Voor de bespreking van 

de effecten op de omgeving van het kasteel kan verwezen worden naar het betreffende 

beschermde landschap.  

Onderstaande beschermde dorpsgezichten zijn gelegen in het plangebied: 

 

• Dorpsstraat: onmiddellijke omgeving Oude Kam (gedeeltelijk in het plangebied gelegen): 

Langsheen de oostelijke zijde van het beschermd dorpsgezicht wordt een nieuwe wandelweg 

met porfierverharding voorzien. Het betreft een ingreep ter herstelling van een historische 

trage weg die gedeeltelijk de Caloomeersenbeek volgt. Bijkomend wordt het herstel van de 

waterloop Caloomeersenbeek van aan de bron (ten noorden van het beschermd 

dorpsgezicht) voorzien. Daarbij wordt een oeverbeplanting met knotbomen voorzien. De 

ingrepen in de directe omgeving van het dorpsgezicht betreffen het historisch herstel van een 

valleigebied en kunnen als matig positief (+2) beoordeeld worden.  

• Dorpskern van Leerbeek (gedeeltelijk in het plangebied gelegen): 

In de historische kern van Leerbeek voorziet het plan geen ingrepen. Ook in de directe 

omgeving zijn er geen ingrepen die een wijziging van de contextwaarde van het beschermde 

dorpsgezicht kunnen veroorzaken, er worden geen significante effecten verwacht.  
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• Goteringenstraat 31: Directe omgeving Van Reepinghenshuizeke 

Ook hier worden geen ingrepen voorzien die een direct effect veroorzaken op het 

beschermde dorpsgezicht. Er worden geen significante effecten verwacht.  

 

Bouwkundig erfgoed 

De aantasting van beschermd en bouwkundig erfgoed door de ruilverkaveling is tweeërlei. Enerzijds 

kan er een rechtstreekse impact zijn op bouwkundig erfgoed binnen het ruilverkavelingsgebied, 

anderzijds kan de ruilverkaveling de contextwaarde van bouwkundig erfgoed ook buiten het 

ruilverkavelingsgebied wijzigen. 

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 (+1) effect verwacht.  

De twee kapellen die aangegeven zijn als bouwkundig erfgoed worden niet gerestaureerd, waardoor 

er hier geen effecten te verwachten zijn.  

De onderstaande kapellen worden door het ruilverkavelingsplan gerestaureerd maar zijn niet 

opgenomen als bouwkundig erfgoed: 

• Lingerenkapel wordt gerestaureerd alsook het historische wandelpad van gehucht Lingeren 

naar Oude Plaats (door de Moncebeekvallei); 

• Kapelletje Viergatenstraat wordt gerestaureerd en ingericht als picknickplaats. De 

akkerlanden errond worden verruild en ingericht om het de landbouwers gemakkelijker te 

maken. 

De restauratie van deze kapellen kan beoordeeld worden als beperkt positief.  

Het ruilverkavelingsplan voorziet geen verwijdering van het bouwkundig erfgoed waardoor geen 

effect verwacht wordt.  

Bijkomend voorziet het ruilverkavelingsplan de stimulatie van erfbeplanting voor landbouwbedrijven. 

Dit kan een matig positief effect veroorzaken voor de aanwezige hoeves binnen het gebied, indien dit 

uitgevoerd zou worden. Gezien dit een vrijwillige maatregel betreft, kan de grootte van het effect 

moeilijk ingeschat worden. 

Wandelwegen / trage wegen 

Momenteel zijn er ongeveer 36km toegankelijke trage wegen aanwezig binnen het 

ruilverkavelingsgebied. In het ruilverkavelingsgebied zijn er ongeveer een 60-tal km niet toegankelijke 

trage wegen (aangeduid in de Atlas der Buurtwegen) aanwezig.  

Na uitvoering van het ruilverkavelingsplan zal het gebied ongeveer 88km toegankelijke trage wegen 

tellen, waarvan het merendeel onverhard (maximaal grindverharding). Dit is weliswaar een afname 

van ongeveer 8km tov de juridische toestand van de Atlas der Buurtwegen, maar een toename van 52 

km aan effectief bruikbare trage wegen. 

Dit (ver)nieuwde netwerk telt bovendien ook nieuwe verbindingen, waarvan landbouwer, trage 

weggebruiker en recreant van zal kunnen gebruik maken (vele wegen zijn tevens gelegen op 

landschappelijke grenzen om leesbaarheid en begrenzing van kouters en landbouwgebieden te 

versterken tov valleigebieden en kwetsbare zones); ook de gemeente ondersteunt dit, dit betekent 

een ‘boost’ voor de trage wegen in de regio dat qua omvang weinig gezien is in Vlaanderen. 

Het behoud van bestaande landwegen wordt vanuit cultuurhistorisch oogpunt matig positief 

beoordeeld (++). Ook worden een aantal wegtracés opgebroken. Ingeval het gaat om een 
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cultuurhistorisch traject of waarbij de af te schaffen weg een historische kavelgrens weerspiegelt, 

wordt dit negatief beoordeeld. 

 

7.4.5.4 Effecten op archeologisch erfgoed 

Teneinde te kunnen voldoen aan de zorgplicht werd er via verschillende methodes van prospectie naar 

nog ongekende sites gezocht (zie beschrijving referentietoestand). Er werden ook 

verwachtingskaarten opgemaakt die een inschatting maken van waar ongekende sites te verwachten 

zijn. Deze kaarten werden gebruikt tijdens het opstellen van het RVK-plan en zullen ook als 

achtergrond dienen om een inschatting te maken van de noodzakelijke archeologische opvolging 

tijdens de uitvoering van de ruilverkavelingswerken. Basisuitgangspunt van het plan is een maximale 

zorgplicht voor het aanwezige archeologische bodemarchief (gekende en ongekende sites) met 

behoud in situ als visie. Voorts dient gestreefd te worden naar inrichting zonder diepe bodemingrepen 

(dus bijvoorbeeld niet diepploegen) en in het buitengebied naar een extensieve vorm van agrarisch 

landgebruik (bijvoorbeeld grasland). Wanneer dit niet mogelijk is, gelden er bij bodemingrepen 

verschillende ondergrenzen voor verschillende soorten gebieden en vindplaatsen. Ondergrenzen 

geven aan wanneer archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij bodemingrepen. In de onderstaande 

tabel zijn de ondergrenzen per klasse aangegeven, de klassen zijn terug te vinden op de archeologische 

beleidsadvieskaart (Bron: Landschap en archeologie in het Pajottenland: een archeologische studie in 

hetkader van de ruilverkaveling in de gemeente Gooik, RAAP).  

In het geval van overschrijding van de ondergrenzen voor reeds bekende vindplaatsen gelden, op basis 

van onderhavige studie, aanbevelingen deze te beschermen, behouden of onderzoeken. Pas nadat 

rapporten zijn goedgekeurd door een overheid, kan verdere planvorming plaatsvinden. In het geval 

van overschrijding van de ondergrenzen in gebieden buiten bekende vindplaatsen wordt geadviseerd 

om in een vroege fase van de planvorming een archeologisch bureauonderzoek en eventueel een 

veldonderzoek te laten plaatsvinden om de archeologische waarde van het gebied te bepalen en/of 

de archeologische verwachting te toetsen en aan te scherpen (Bron: Landschap en archeologie in het 

Pajottenland: een archeologische studie in hetkader van de ruilverkaveling in de gemeente Gooik, 

RAAP). 

 

Tabel 7-27 Ondergrenzen voor bodemingrepen, Bron: Landschap en archeologie in het Pajottenland: 

een archeologische studie in hetkader van de ruilverkaveling in de gemeente Gooik, RAAP. 

Algemeen gezien kan best vermeden worden te veel werken uit te voeren die een destructieve invloed 

op het archeologisch patrimonium hebben. Voornamelijk ondergrondverzet dient vermeden te 

worden. Bij de aanleg van nieuwe wegen dient een controle te gebeuren voorafgaandelijk aan de 

werken. Dit houdt in dat de afgraving van de wegkoffer gebeurt onder begeleiding van een archeoloog 
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en tot op het archeologisch niveau (door de archeoloog te bepalen). Uiteraard dient hiervoor de 

nodige tijd voorzien te worden.  

Bij werken aan de bestaande wegen is geen begeleiding nodig. Ook werken aan de bestaande grachten 

langsheen de wegen vormen geen bezwaar. Bij het trekken van nieuwe grachten geldt de 

vondstmeldingsplicht. Aangezien deze werken eerder beperkt in omvang zijn, worden enkel de 

profielen gecontroleerd door een archeoloog. 

Zowel bij werken met ondergrondverzet (bv. bij aanleg bufferbekkens of in cultuur brengen van 

weiland of bos) als eventueel diepploegen, moet de betreffende zone ruim op voorhand 

voorafgaandelijk onderzocht worden door middel van parallelle proefsleuven (onderlinge afstand van 

maximaal 15 m tussen de sleuven, één kraanbak breed) die reiken tot op het archeologisch leesbare 

niveau. Eventueel worden ook bijkomende kijkvensters (10x10 m) gegraven om een betere inschatting 

van de aangetroffen sporen te kunnen maken. De exacte methode van onderzoek kan nog afhangen 

van de te verwachten soort site zo is er voor prehistorische vindplaatsen eerder een 

proefputprospectie en booronderzoek aangewezen.  

Indien archeologisch relevante sporen worden aangetroffen, dienen de nodige tijd en middelen 

voorzien te 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. 

In hetgeen volgt worden de RVK-ingrepen geëvalueerd naar hun impact op het archeologisch erfgoed 

en wordt aangegeven binnen welke risicozone de ingreep zich bevindt. De ingrepen worden getoetst 

aan de archeologische beleidsadvieskaart opgemaakt door RAAP (zie referentiesituatie, kaart 10). Op 

deze manier werd een risico-analyse toegepast waarbij het plangebied werd ingedeeld op basis van 

het risico dat bij eventuele bodemingrepen intacte archeologische vindplaatsen worden vernietigd. 

De omgang met archeologische vindplaatsen en verwachtingszones laat zich vertalen in verschillende 

adviezen ten aanzien van bodemingrepen. Er wordt hierbij op gewezen dat bij het opmaken van het 

ruilverkavelingsplan steeds rekening gehouden werd met gekende en vermoedelijke archeologische 

waarden. Werkzaamheden met ingreep in de bodem in archeologisch gevoelige zones worden steeds 

zo beperkt mogelijk gehouden.  

De voornaamste ingrepen die in het plan voorzien worden die een mogelijke impact veroorzaken te 

aanzien van de archeologische waarde van de ondergrond zijn: aanpassingen aan het watersysteem 

en inrichting poel/vijver. Gezien deze kunnen gepaard gaan met vergraving van de bodem.  

In het onderstaande wordt telkens per deelgebied een overlay gemaakt met de geplande maatregelen 

en de kaart 10 opgemaakt door RAAP. Er is daarbij gekozen om aandacht te geven aan de maatregelen 

die een impact kunnen hebben op de bodem en bijgevolg op de archeologische waarde van de 

ondergrond.  
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Figuur 7-42 Legende figuur 10 kaart opgemaakt door RAAP, Bron: Landschap en archeologie in het 

Pajottenland, RAAP, 2011. 

 

Deelgebied 1:  

• Prindaalbeek:  

 
Op de bovenstaande figuur kan ter hoogte van de vallei een afwisseling van zones met een 

hoge en lage verwachting waargenomen worden. Binnen deze zones worden de 

onderstaande maatregelen voorzien die mogelijks een effect op archeologie kunnen 

veroorzaken:  

 

o 5: Natuurlijk overstromingsgebied (NOG) vlakje met ecologisch belang / verwijdering 

inbuizing + hermeandering prindaelbeek + oplossen vismigratieknelpunt (bij 

aansluiting neigembos).  

o 6: Natuurlijk overstromingsgebied: ecologische inrichting Prindaelbeek als NOG + 

hermeandering door deflectoren + vismigratieknelpunten wegwerken 
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o 6bis: Prindaelbeek andere bedding laten volgen (hermeandering + inrichting als 

NOG) + duiker vervangen door brug 

o 11bis: NOG, ecologische inrichting prindaelbeek (incl. hermeandering) + 

erosiebuffer ter hoogte van woestijnstraat + oplossen vismigratieknelpunt + 

oplossen lozingspunt 

 

De bovenstaande maatregelen kunnen allen graafwerkzaamheden met zich meebrengen. Bij 

alle bovenstaande maatregelen kunnen zich graafwerkzaamheden voordoen in zones die 

aangegeven zijn als hoge potentie. In deze zones wordt het effect van het uitvoeren van de 

maatregel beoordeeld als matig negatief (-2). Bij graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm 

wordt de aanwezigheid van een archeoloog tijdens de werken aanbevolen. Er kunnen zich 

eveneens graafwerkzaamheiden voordoen in de zones met lage verwachting waardoor het 

effect ten aanzien van archeologie hier beoordeeld kan worden als gering negatief (-1).  

 

• Oplombeek + zijvallei Hunselbeek:  

 
 

o 57: Vlakvormig natuurperceel met herstel natuurlijke loop waterloop. 

o 55: Inrichting poel 

 

Ook hier is een deel van de vallei aangegeven met een zone “hoge verwachting”. De ingrepen 

die graafwerkzaamheden met zich kunnen meebrengen worden voorzien in een zone “lage 

verwachting” en kunnen beoordeeld worden als gering significant negatief (-1).  
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• Vallei van de Hunselbeek:  

 
 

o 60: Openleggen waterloop Hunselbeek. 

o 61: Natuurlijke profilering noordoever 

 

Ook hier worden maatregelen voorzien die vergraving met zich kunnen meebrengen. In de 

vallei komen zones voor die aangegeven zijn als “hoge” verwachting. Graafwerkzaamheden 

die in deze zones plaatsvinden kunnen een significant effect veroorzaken ten aanzien van de 

archeologische waarde in de ondergrond en worden beoordeeld als matig significant negatief 

(-2). De aanwezigheid van een archeoloog tijdens de werkzaamheden dieper dan 30cm wordt 

aanbevolen. Het openleggen van de waterloop betreft een ingebuisde waterloop, hier kan 

ervan uitgegaan worden dat er reeds vergraving heeft plaatsgevonden. De ingreep kan ten 

aanzien van archeologie beoordeeld worden als beperkt negatief (-1).  

Deelgebied 2 

• Rozenbroekplateau:  
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o 26: (hoofdzakelijk) nieuwe ontsluitingsweg landbouw die ook dienst doet als trage 

wandelverbinding, aan zuidkant ingegroend 

De nieuwe weg wordt voorzien binnen een zone aangegeven als “hoge” potentie en “te 

beschermen vindplaats”, ingrepen in de bodem kunnen hier een significante impact 

veroorzaken. Er wordt aanbevolen om geen graafwerkaamheden dieper dan 30 cm uit te 

voeren ter hoogte van deze zone. Ook wordt aanbevolen om een archeoloog tijdens de 

werkzaamheden te voorzien.  

 

• Bergenbroekvallei:  
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o 32c: hermeandering Berg-en-broekbeek  

o 32d: bufferbekken 

Het voorzien van een bufferbekken brengt geen graafwerkzaamheden met zich mee, 

bijgevolg worden er geen significante effecten verwacht. De hermeandering kan 

graafwerkzaamden in een zone met “hoge” potentie veroorzaken. Ook hier wordt 

aanbevolen om een archeoloog te voorzien tijdens de werkzaamheden indien er 

graafwerkzaamheden voorzien worden die dieper zijn dan 30cm.  

 

• Terhagen 

 
 

o 62b: omzetten weiland naar akkerbouw 

De omzetting van weiland naar akkerbouw wordt deels voorzien ter hoogte van een zone met 

een hoge verwachting. Gezien akkerbouw slechts een beperkte ingreep in de bodem met zich 

meebrengt, wordt het effect hier beoordeld als beperkt significant (-1). 

• Zijvalleitje achter Oude Kam 
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o 11: Herstel waterloop. Caloomeersenbeek van aan de bron + (gedeeltelijk) inbuizing 

vervangen door brugconstructies. 

De maatregel wordt voorzien ter hoogte van een zone met een lage potentie, bovendien kan 

ervan uit gegaan worden dat ter hoogte van inbuizing de grond reeds vergraven is. Het effect 

wordt beoordeeld als beperkt significant negatief ( -1). 

• Arboretum 
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o 34b: herstel poel 

Ter hoogte van de bestaande poel kan verondersteld worden dat de bodem reeds vergraven 

is, de impact zal hier beperkt blijven (-1).  

 

Deelgebied 3 

Binnen dit deelgebied worden geen maatregelen voorzien die graafwerkzaamheden voorzien die een 

significante effect zouden kunnen veroorzaken op de archeologische ondergrond van het gebied.  

• Hutselenberg 

 

 
o 14b: nieuwe ontsluitingsweg landbouw met gestabiliseerde porfier 

De bovenstaande ontsluitingsweg wordt voorzien binnen een zone deels aangegeven als hoge 

en deels als lage potentie. Gezien de beperkte omvang van de ingreep kan dit beoordeeld 

worden beperkt significant negatief (-1).  

Deelgebied 4 

• Hoezenbroek 
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o 15c: vlakvormige maatregel vernatting + hermeandering beek + hegstructuur langs 

Treeveldweg 

De hermeandering van de beek kan graafwerkzaamheden met zich meebrengen in een zone 

met lage potentie. Het effect kan beoordeeld worden als beperkt significant (-1).  

• Paddenbroek 
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o 46: terug openleggen ingebuisd deel zijloop paddenbroekbeek.  

De graafwerkzaamheden voor het open leggen vinden plaats ter hoogte van een zone 

waarvan kan verondersteld worden dat er reeds vergraving is geweest bij de aanleg van de 

inbuizing. Bijgevolg kan het effect eerder als beperkt (-1) beoordeeld worden.  

Deelgebied 5 

• Monsebeekvallei 
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o 14b, nieuwe landbouwontsluiting + herstel natuurlijke beekstructuur + brede 

grazige bermen voor akkerfauna 

De maatregelen worden voorzien binnen een zone met een middelhoge potentie. Indien 

graafwerkzaamheden worden voorzien met een diepte groter dan 30cm wordt de 

aanwezigheid van een archeoloog tijdens de werkzaamheden aanbevolen.  

• Kasteelbeek  
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o 25b: Werken waterloop verbinding herstellen + aansluiting wandelpad 

o 27b: aanleg poel 

Beide worden voorzien binnen een zone met lage potentie, het effect kan beoordeeld worden 

als beperkt significant negatief (-1).  

Deelgebied 6 

• Hollandsebeek - waterblokbeek 
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o 38e: GOG 

De maatregel wordt voorzien ter hoogte van een zone met een lage potentie. Het voorzien 

van het GOG voorziet geen graafwerkzaamheden, bijgevolg worden er geen significante 

effecten verwacht.  

 

• Waterblokbeek 
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o 44a: Afschaffen trage wegverbinding + nieuwe landbouwontsluiting 

De nieuwe weg wordt grotendeels voorzien in een zone met een lage potentie, een beperkt 

deel wordt voorzien in een zone met een middelmatige potentie. Gezien de beperkte 

oppervlakte van de ingreep in een middelmatige zone kan het effect hier eerder als beperkt 

significant (-1) beoordeeld worden.  

 

Deelgebied 7 

• Daal 
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o 43b: nieuwe herverkavelingsafhankelijke landbouwontsluiting 

De nieuwe weg wordt voorzien binnen een zone met een middelmatige potentie. Indien 

tijdens de graafwerkzaamheden dieper dan 30cm wordt gegraven wordt aanbevolen een 

archeoloog tijdens de werkzaamheden te voorzien.  

 Zie ook de bespreking Kesterheide verder in deze studie.  

 

Deelgebied 8 

• Zuunbeek 
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o 19a: Poelen 

Een tweetal poelen worden voorzien ter hoogte van een zone met hoge potentie, 

graafwerkzamheden binnen deze zone kunnen beoordeeld worden als matig significant 

negatief (-2). Er wordt aanbevolen om tijdens de werkzaamheden een archeoloog te 

voorzien.  

Bijkomend voorziet het plan ten noorden van de vallei een maatregel inzake archeologie:  

o 20: Steentijdkampement onder grasland houden + taluds verstevigen, 

erosiebestrijding.  

De bovenstaande maatregel ten aanzien van de bescherming van de archeologisceh 

waarde wordt beoordeeld als matig significant positief (+2).  

Deelgebied 9 

• Leerbeek 
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o 1: Rietveld herinrichten als bufferbekken waar beek door kan meanderen. 

o 2: Beek stroomopwaarts terug open leggen in groenstrook van gemiddeld 40m 

breed.  

Indien de bovenstaande maatregelen graafwerkzaamheden dieper dan 30cm met zich 

meebrengen, wordt aanbevolen om een archeoloog tijdens de werkzaamheden te 

voorzien om significante effecten te vermijden.  

Uit het geofysisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van de VLM zijn nog een aantal extra 

beschermende maatregelen voorzien (bron: Geofysisch onderzoek op een aantal archeologische sites 

in de gemeente Gooik, uitvoering door ARON Archeologisch Projectbureau en Target Archeological 

Geophysics, 2014). In het onderstaande volgt een oplijsting van de aanbevelingen die uit het 

onderzoek van ARON voortvloeien en de maatregelen die het ruilverkavelingsplan voorziet: 

• Gooik-Rozenbroek: voor deze site kunnen geen adviezen naar bescherming en beheer van de 

site geformuleerd worden. Hoewel het mogelijk is dat hier prehistorische sites en/of een 

inheems-Romeinse nederzetting voorkomt, lijkt deze tot nu toe niet te identificeren op basis 

van de gehanteerde methodes. De erosiekaart voor het gebied, alsook de vaststellingen op 

het terrein, spreken bovendien niet van sterke achteruitgang van de bewaringstoestand van 

de bodem boven op de helling. Er wordt geadviseerd om voor dit terrein een aanvullend 

onderzoek uit te voeren door middel van kijkvensters of proefsleuven (Bron: Geofysisch 

onderzoek op een aantal archeologische sites in de gemeente Gooik, uitvoering door ARON 

Archeologisch Projectbureau en Target Archeological Geophysics, 2014).  
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Figuur 7-43 Combinatie van RVK maatregelen, archeologische verwachtingskaart en CAI ter hoogte 

van Rozenbroek Bron: Eigen verwerking. 

Met het RVK-plan wil men de site behouden door erosiebestrijdingsmaatregelen en duiding 

door middel van infopunt en landmark die de relatie met de site van Lombergveld duidelijk 

maakt. Het RVK plan voorziet in erosiebestrijding o.a. door aangepaste perceelsvorm 

(vermijden ploegen dwars op de hoogtelijnen). De mogelijkheid wordt voorzien om een 

visuele link te creëren met de Romeinse site Lombergveld d.m.v. een landmark met 

educatieve duiding.  

Maatregelen opgenomen in het plan ter hoogte van Rozenbroek: strooksgewijze aanplant 

hakhout of haagstructuur, onverharde wandelweg: juridsich tracé dat opnieuw wordt 

opengesteld, op te breken losweg, af te schaffen juridsich tracé van wandelweg die nu ook 

niet zichtbaar is, ruilverkaveling, belangrijke archeologische zone: bewarende maatregelen 

nader te bepalen. 

Beoordeling: Gezien het plan reeds voldoende maatregelen voorziet ten aanzien van de 

archeologische waarde van het gebied worden er geen significante effecten verwacht. 
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• Gooik-Lombergveld: voor dit gebied wordt geadviseerd om binnen de grens van het 

villadomein een bewaring onder permanent grasland, in combinatie met een vorm van niet 

kerende teelt. Grasland biedt niet alleen bescherming tegen natuurlijke en mechanische 

erosie, het zorgt ook voor minder chemische erosie door het bufferen van landbouwnitraten 

en een verkleining van het gehalte aan zuurstof in de bodem. Zuurstof komt voornamelijk 

voor in het losgewoelde deel van de bodem. Alle organische stoffen en de meeste metalen 

kunnen onder invloed van zuurstof degraderen. Wanneer het gas zuurstof afwezig is, kunnen 

ook andere oxiderende stoffen zoals nitraat, sulfaat en ijzer- en mangaanoxiden een rol 

spelen bij de oxidatie van archeologische materialen. De nitraten komen onder de vorm van 

(drijf)mest en/of kunstmest op de akkers terecht. Vanuit de ploegvoor sijpelen de nitraten 

met het regenwater naar beneden in de bodem, waar ze zowel het natuurlijk bodemleven als 

de onderliggende archeologie aantasten. Permanent grasland is bovendien veel minder 

interessant voor liefhebbers van metaaldetectie. Voor het omliggend gebied dat aansluit bij 

de buitengrens van het domein wordt een bewaring van de bodem door niet-kerende teelt 

geadviseerd. Er kan in de directe nabijheid van het domein uitgegaan worden van de 

aanwezigheid van het bijhorende cultuurlandschap, met kleine landschapselementen en de 

sporen van allerhande off-site activiteiten in relatie tot de Gallo-Romeinse landbouw (Bron 

Geofysisch onderzoek op een aantal archeologische sites in de gemeente Gooik, uitvoering 

door ARON Archeologisch Projectbureau en Target Archeological Geophysics, 2014).  

 

Figuur 7-44 Combinatie van RVK maatregelen, archeologische verwachtingskaart en CAI ter hoogte 

van Lombergveld, Bron: Eigen verwerking. 

Het RVK plan voorziet een aangepaste herverkaveling die maximaal inzet op erosiebestrijding 

door een doordachte perceelindeling maar ook een fysieke bescherming van de site door ze 

onder permanent grasland te leggen en bijgevolg uit landbouweigendom te nemen. Een 

educatieve landmark moet de site terug beleefbaar maken. Een zichtlijn met de site 
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Rozenbroek toont de landschappelijke relatie (zie deelgebied 4 maatregel 24b). Een mogelijke 

win-win met nabijgelegen natuurgebied wordt niet uitgesloten maar randvoorwaarden 

archeologie zijn bovengeschikt. 

Beoordeling: Gezien het plan voldoende maatregelen voorziet ten aanzien van de 

archeologische waarde van het gebied kan dit beoordeeld worden als significant positief (+2). 

 

• Gooik-Kester: Voor het gebied waarin duidelijk de sporen van de vicus-bebouwing gezien 

kunnen worden, met de achterliggende erven, wordt eveneens een bewaring onder 

permanent grasland geadviseerd. Ook hier kan in de directe omgeving van de vicus uitgegaan 

worden van het voorkomen van meer verspreide archeologische sporen die in relatie staan 

tot het cultuurlandschap, en te maken hebben met activiteiten die buiten de bebouwing van 

de vicus werden ondernomen. Dit kan in geval van een vicus gaan over sporen van 

landbouwactiviteiten, religieuze activiteiten, het wegennet of artisinale activiteiten. Ook hier 

wordt geadviseerd om de periferie van de vicus (die ruimer is dan het onderzoeksgebied) met 

voorzichtigheid te benaderen, en te beschermen  door niet-kerende teelt toe te passen (Bron 

Geofysisch onderzoek op een aantal archeologische sites in de gemeente Gooik, uitvoering 

door ARON Archeologisch Projectbureau en Target Archeological Geophysics, 2014).  

 

Figuur 7-45 Combinatie van RVK maatregelen, archeologische verwachtingskaart en CAI ter hoogte 

van Kester, Bron: Eigen verwerking. 

Het oostelijk deel van de site is gelegen in de uitgesloten zones van het verkavelinsgplan. De 

site Kester is momenteel het voorwerp van een beschermingsprocedure die de site een 

wettelijke beschermd statuut moet bieden.Het ruilverkavelingsplan voorziet de ‘fysieke’ 

bescherming van het westelijk deel van de Romeinse vicus Kester door structurele 
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erosiebestrijdende maatregelen o.a. door aangepaste herverkaveling. Het plan voorziet ter 

hoogte van de site Kester een oppervlakte van ca. 5,39ha permanent grasland (incl. 

bunkersite).  

Beoordeling: In het plan wordt voor de zone te Kester voldaan aan de bovenstaande 

aanbevelingen. In het RVKplan wordt immers aanbevolen de archeologische zone om te 

vormen tot permanent grasland met nulbemesting en minimale bodembewerking, waardoor 

de archeologische relicten in situ kunnen bewaard blijven, bijgevolg wordt dit beoordeeld als 

significant positief (+2). Echter zo lang de percelen niet uit landbouweigendom genomen 

worden, is er in principe geen zekerheid over de toekomstige teelt ter hoogte van deze 

percelen. Vanwege het grote archeologische belang van deze zone wordt daarom aanbevolen 

deze site uit landbouweigendom te nemen zodat er zekerheid is over het toekomstige 

teeltgebruik die de archeologische relicten afdoende kunnen beschermen. Het gebruik van 

deze percelen door een landbouwer is hierbij niet uitgesloten (vb. graasweiden voor 

veeteelt), maar dit dient dan onder strikte randvoorwaarden te gebeuren, vb. onder de vorm 

van een beheersovereenkomst of erfdienstbaarheden opgenome in in de akte. 

Met de RVK wordt een nieuwe functie voor de site vooropgesteld gekoppeld aan de fysieke 

bescherming bv. als strooiweide (relatie met grafplaats, heiligdom, etc…) op die manier kan 

grasland verzekerd worden. Er wordt gezocht naar een functie die enerzijds de site beleefbaar 

moet maken en anderzijds voor de gemeente een meerwaarde kan bieden, dit kan ook als 

toerisch-educatieve trekpleister die deels recreatief-educatief is ingevuld. Hierbij zou de 

aanwezige bunker ook kunnen worden ingepast in de inrichting. Er wordt aanbevolen voor 

de site een inrichtingsvisie te laten opmaken voor deze zone. Vanuit de plan-MER wordt, 

naast het voorstel om de stie in te richten als strooiweide, ook gedacht aan zachte recreatie 

(wandelzonde, speeltoestellen, blote voetenpad,…). In ieder geval kunnen maatregelen met 

(diepe) vergravinging niet toegelaten worden in deze zone.  Er wordt in het RVK-plan voor 

deze zone een oppervlakte van ca. 5,39ha voorzien (incl. bunkersite).   

 

• Gooik-Kesterheide: Voor dit projectgebied konden geen archeologische vaststellingen 

gedaan worden met geofysische methoden. Het gebied lijkt zwaar te zijn aangetast door 

moderne bodemingrepen, die ieder beeld op mogelijk overblijvende resten van archeologie 

belemmeren. Dit wil echter niet zeggen dat delen van de Kesterheide die niet beschadigd 

werden door bouwwerken, groeveactiviteit, parkaanleg, aanleg van pijpleidingen, of de 

aanleg van het motorcross-circuit geen archeologische sporen meer kunnen bevatten. De 

kans hiertoe is juist vrij groot, gezien de ligging op een hoogte in het landschap, en de 

aanzienlijke hoeveelheid prehistorische en Ijzertijdvondsten voor deze omgeving gemeld 

staan in de CAI (Bron Geofysisch onderzoek op een aantal archeologische sites in de 

gemeente Gooik, uitvoering door ARON Archeologisch Projectbureau en Target Archeological 

Geophysics, 2014). .  



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 311 van 407 

 

Figuur 7-46 Combinatie van RVK maatregelen, archeologische verwachtingskaart en CAI ter hoogte 

van Kesterheide, Bron: Eigen verwerking. 

Maatregelen: Ter hoogte van de site van Kersterheide kan de aanleg van de uitkijktoren 

mogelijk vergraving met zich meebrengen en bijgevolg een kans op verstoring van de 

aanwezige archeologie. Ter hoogte van de CAI locatie 20504 voorziet het RVK plan bewarende 

maatregelen ten aanzien van het archeologisch erfgoed. De site is tevens aangegeven als een 

belangrijke archeologische zone: bewarende maatregelen nader te bepalen.  

Ten noordoosten van de Kesterheide voorziet het plan nog de bescherming van een 

prehistorische siet die momenteel onderhevig is aan sterke bodemerosie (Locatie 152729-

152730 deeluitmakend van locatie 118). Er wordt voorzien om de site onder heideschraal 

grasland te leggen met nulbemesting en minimale bodembewerking met aan de rand 

hoogstamfruitbomen zodat de site niet verder kan eroderen (maatregel 57, deelgebied) 7).  

Beoordeling: Gezien het plan reeds voldoende maatregelen voorziet ten aanzien van de 

archeologische waarde van het gebied kan dit beoordeeld worden als significant positief (+2). 

 

7.4.5.5 Landschapsstructuur 

Basisuitgangspunt van het plan is respect voor het typische gevarieerde kleinschalige Pajotse 

landschap (zie bespreking referentietoestand). De ruilverkaveling is een moeilijke evenwichtsoefening 

tussen het behoud en de ontwikkeling van dit waardevolle kleinschalige landschap en het werken aan 

een duurzame toekomstgerichte landbouw, onder meer door perceelsvergroting.  

Belangrijke ontwerpprincipes die gebruikt werden en die een structureel effect kunnen veroorzaken 

op het landschap: 

• Landbouw is de landschapstructurerende sector voor het gebied. De landbouw geeft vorm 

aan het grootste deel van de oppervlakte open ruimte in het plangebied. Structurele waarde 



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 312 van 407 

wordt gehecht aan het onderscheid tussen akkergebieden (veelal kouters en flanken) en 

graslandgebieden (veelal valleien en steile flanken).  

Bij herverkaveling van de landbouwgronden in het plangebied kan een grootschaliger 

landschap ontstaat, wat negatief wordt beoordeeld. Door herverkaveling kunnen de 

kavelvormen wijzigen, ook kunnen kleine landschapselementen verdwijnen.  

• Beekdalen: In de beekdalen wordt het behoud van het valleikarakter vooropgesteld. Dit is 

een maximaal behoud van weiden en het eerder gesloten landschap van opgaande perceel 

afscheidingen. De herverkaveling wordt hierop afgestemd. In deze zones worden bij 

herverkaveling de percelen geruild zonder kavelwerken. Er wordt dus niet geraakt aan de 

landschaps-ecologische infrastructuur (grachten, graslanden, ruigten, houtkanten, 

poelen,…). Waterbuffering in de valleien gebeurt waar mogelijk met ecologische herstel en 

ecologische nevenfunctie.  

In het huidige landschap vormen de valleigebieden in het landschap reeds een belangrijk 

structurerend element. De maatregelen die voorzien worden in het plan zorgen voor een 

versterking van deze structurerende gebieden in het landschap, wat beoordeeld wordt als 

matig positief (+2).  

• Waterlopen: Waterlopen kunnen beschouwd worden als belangrijke structurerende 

elementen in het landschap. Waar nodig worden maatregelen voorzien om de 

structuurkwaliteit en landschappelijke waarde van de waterloop te verbeteren via 

natuurtechnische oeverinrichting, hermeandering, aanleg van bufferstroken en/of het 

aanplanten van beekbegeleidende houtkanten. Zo worden de waterlopen versterkt in hun 

landschapsvormende rol.  

Algemeen kan dit beoordeeld worden als een matig positief effect (+2), gezien het een 

versterking van een reeds bestaande structuur in het landschap betreft. 

• Lijnvormige elementen: Trage wegen, houtkanten, hagen en taluds worden waar mogelijk 

gebundeld, waardoor hun multifunctionaliteit toeneemt en ze robuustere structuren gaan 

vormen. Lineaire elementen worden zo veel mogelijk aangelegd op de scheiding van 

eigendom, gebruikers of tussen verschillende types bodem gebruiken zodat ze de landbouw 

niet hinderen en meest kans hebben om bewaard te blijven. Omgekeerd worden bij de 

herverkaveling vaste lineaire elementen zoals een talud of een beek, als scheiding tussen 

twee gebruikers gebruikt. De multifunctionaliteit van lineaire elementen wordt geval per 

geval afgewogen: trage wegen op de rand van een vallei bijvoorbeeld vormen zo de scheiding 

tussen grasland in de vallei en het hoger gelegen akkerland. Een haag of knotbomenrij langs 

een trage weg scheidt de trage weg van het landbouwgebruik en beschermt hem tegen 

omploegen.  

Algemeen kan dit beoordeeld worden als een matig positief effect (+2). 

• Boomgaarden: Een aantal decennia geleden stonden in Gooik overal in het landschap 

hoogstamboomgaarden. Met het ruilverkavelingsproject wordt getracht weer meer 

hoogstamboomgaarden in het landschap te krijgen.  

Algemeen kan dit beoordeeld worden als een matig positief effect (+2). 

Hierna wordt per deelgebied een meer gedetailleerde oplijsting van de bepalende structurele 

ingrepen in het landschap gegeven.  

 

Deelgebied 1: Ankerplaats Neigembos/olv-Lombeek 

• Schaalvergroting door ruilverkaveling landbouwgebieden (matig negatief, -2). Verspreid over 

het deelgebied 1 worden verschillende zones aangegeven als ruilverkavelingszones, het 

betreft steeds in huidige situatie blokken van landbouwpercelen met verschillende 

afmetingen. Na de ruilverkavelingswerken hebben de kavels een regelmatige vorm en zijn ze 

ploegbaar parallel aan de helling.  
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• Versterken valleistructuur Prindaalbeek, Hunselbeek, Oplombeek (beperkt positief, +1) 

• Verwijderen van het juridisch tracé van niet meer zichtbare trage wegen (niet significant) 

• Aanleg van landbouwontsluiting in tweesporenbeton, ontsluitingsweg landbouw 

gestabiliseerde steenslag porfier, ontsluitingsweg landbouw steenslag porfier: Binnen het 

deelgebied 1 betreft dit bestaande landbouwontsluitingen (onverharde landwegen) of 

bestaande wegen. Het effect kan hier beoordeeld worden als niet significant gezien geen 

nieuwe structurerende elementen in het landschap ontstaan.  

• Nieuwe onverharde wandelwegen: binnen het deelgebied 1 worden een drietal nieuwe 

wandelwegen voorzien (ter hoogte van de vallei van de Prindaalbeek, ten oosten van de kapel 

woestijn, oostelijk deel ter hoogte van Holleweg ). De wandelweg ter hoogte van de 

Prindaalbeek is een nieuwe structuur in het landschap die de huidige valleiranden zal volgen 

(niet significant, 0). De overige twee wandelwegen volgen de perceelsranden die in het 

huidige landschap aanwezig zijn (niet significant, 0).  

• Afschaffen bestaande trage weg die zichtbaar is in het landschap: dit betreft een beperkt deel 

van een trage weg in het oostelijk deel van het deelgebied. De structuur blijft behouden 

gezien het een wandelweg is die een scheiding vormt tussen de woonpercelen en 

akkerpercelen (effect is niet significant, 0).  

• Strooksgewijze aanplant hakhout of haagstructuur, aanplant knotbomen, aanplant 

fruitbomen, grazige berm, erosiestrook,… : Deze lijnvormige elementen worden grotendeels 

voorzien langsheen bestaande structuren in het landschap (kavels, wegen, waterlopen,…), 

het betreft hier een versterking van de aanwezige typische landschapskenmerken. Bijgevolg 

kan het effect op de landschapsstructuur beoordeeld worden als sterk positief (+3). 

• Herstel van hoogstamboomgaarden: Op verschillende plekken binnen deelgebied 1 wordt het 

herstel van hoogstamboomgaarden voorzien. Dit zorgt voor het herstel van een groen 

structurerend element in het landschap (matig positief, +2).  

Deelgebied 2: Gooik/molenbeekvallei 

• Schaalvergroting door ruilverkaveling landbouwgebieden (matig negatief, -2).  

• Gecontroleerd bufferbekken en waterbufferings- en infiltratiegebied met ecologische 

nevenfunctie: Het betreft steeds nieuwe structuren ter hoogte van de vallei van de 

Molenbeek. Deze nieuwe structuren zorgen voor een versterking van de valleistructuur, dit 

kan beoordeeld worden als beperkt positief. Het betreft hier het accentueren van een 

natuurlijk lint in het landschap.  

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

van Gooik, nieuwe wandelmogelijkheden langsheen de landschappen van Bergenbroek en 

Ekelendries. Binnen het deelgebied worden verschillende nieuwe wandelwegen voorzien die 

steeds de huidige perceelranden volgen. Vaak worden deze nieuwe wandelwegen voorzien 

aan de overgang tussen akkergebied en valleigebied. Het voorzien van deze nieuwe 

structuren kan als neutraal beoordeeld worden.  

• Nieuwe fietsverbinding van Strijland naar Gooik: De fietsverbinding wordt grotendeels 

voorzien langsheen bestaande lijnvormige structuren in het landschap: langsheen de rand 

van de vallei van de Molenbeek, bestaande perceelsranden, bestaande landbouwwegen. Met 

uitzondering de start van de fietsverbinding ter hoogte van de Strijlandstraat waarbij de 

fietsverbinding dwars door een perceel loopt. Ten oosten wordt een deel van de 

landbouwweg verwijderd. De fietsverbinding volgt vervolgens een bestaande landbouwweg 

richting de vallei van de Molenbeek. Algemeen kan de nieuwe fietsverbinding als nieuwe 

structuur in het landschap beoordeeld worden als beperkt negatief.  

• De voetbalvelden aan de Lindestraat worden geleidelijk verplaatst naar de nieuwe 

sportinfrastructuur in Strijland en maken opnieuw plaats voor een valleilandschap met 
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weides. Het verwijderen van deze infrastructurele structuur in het landschap kan beoordeeld 

worden als sterk positief (+3), gezien de valleistructuur van de Molenbeek versterkt wordt.  

• Aanplant knotbomen, strooksgewijze aanplant van hakhout of haagstructuur: centraal in het 

gebied ter verstreking van de structuur van de Molenbeek, Hoezenbroekbeek, 

Caloomeersenbeek, Papenmeersbeek, Bergenbroek. Het betreft hier de versterking van een 

bestaande natuurlijke structuur in het landschap: beperkt positief.  

• Herstel waterloop Caloomeersenbeek van aan de bron: herstel van een natuurlijke structuur 

in het landschap, matig positief.  

• Landbouwontsluiting in tweesporenbeton: het betreft steeds bestaande landbouwwegen in 

het deelgebied, neutraal effect.  

Deelgebied 3: Hutselenberg 

• Schaalvergroting door ruilverkaveling landbouwgebieden (matig negatief, -2). 

• Aanplant fruitbomen langsheen een bestaande structuur in het landschap (beperkt positief, 

+1) 

• Grazige strook voor akkerfauna, erosiestrook, strooksgewijze aanplant hakhout of 

haagstructuur, grazige berm: nieuwe lijnelementen die steeds bestaande structuren in het 

landschap volgen, beperkt positief (+1). 

• Nieuwe wandelweg met porfierverharding: het betreft een nieuwe wandelweg die de 

bestaande kavelvormen in het landschap zal volgen. De wandelweg is gelegen op de grens 

tussen de akkers en de woonkavels, het effect kan neutraal beoordeeld worden.  

Deelgebied 4: Lomberg / Strijland 

• Schaalvergroting door ruilverkaveling landbouwgebieden (matig negatief, -2). 

• Fietsverbindingen: Binnen dit deelgebied betreft dit fietsverbindingen langsheen bestaande 

wegen, het effect is niet significant.  

• Bevorderen recreatie: In het deelgebied 4 is een zone aangegeven waarbinnen de 

ontwikkeling van recreatie voorzien wordt. Dit zorgt voor het ontstaan van een nieuwe 

infrastructurele structuur in het landschap. Gezien de recreatie zone gekoppeld is aan een 

zone waar reeds een sporthal aanwezig is kan het effect hier als neutraal beoordeeld worden.  

• Aanplant knotbomen, bomenrij, aanplant fruitbomen, strooksgewijze aanplant hakhout of 

haagstructuur, erosiestrook, erosiebuffer, grazige berm: nieuwe lijnelementen die steeds 

bestaande structuren in het landschap volgen, beperkt positief (+1). 

• Oude trambedding als fiets-, wandel-, landbouwverbinding : De oude trambedding is een 

reeds aanwezige groene structuur in het landschap. De herstelling van de bedding als fiets-, 

wandel- en landbouwverbinding zal de structuur alleen maar versterken en kan beoordeeld 

worden als sterk positief effect.  

• Gecontroleerd bufferbekken, waterbufferings- en infiltratiegebied met ecologische 

nevenfunctie: ingrepen die zorgen voor de versterking van de valleistructuur (vallei van de 

Hoezenbroek), beperkt positief. 

• Nieuwe wandelweg met porfierverharding: de nieuwe wandelwegen volgen grotendeels de 

perceelsranden van de bestaande percelen en sluiten vaak aan op bestaande wandelpaden, 

het effect van deze nieuwe structuren in het landschap kan beoordeeld worden als neutraal.  

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

landschapselementen, beperkt positief.  

Deelgebied 5: Lingeren/Waterkasteel/Ankerplaats Steenhout 

• Schaalvergroting door ruilverkaveling landbouwgebieden (matig negatief, -2). 
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• Op te breken losweg: Binnen dit deelgebied worden een aantal loswegen afgeschaft die 

gelegen zijn ter hoogte van akkers waar ruilverkaveling zal optreden. Dit zal zorgen voor het 

verdwijnen van een bepaalde lijnstructuur in het landschap en het effect van de 

schaalvergroting versterken (neutraal).  

• Gecontroleerd bufferbekken, waterbufferings- en infiltratiegebied met ecologische 

nevenfunctie: ingrepen die zorgen voor de versterken van de valleistructuur (vallei van de 

Papenmeersbeek), beperkt positief. 

• Accentuering van de Hoevebeek in het landschap als een groen lint: beperkt positief.  

• Herstel trambedding: herstel van een bestaande groene structuur in het landschap: sterk 

positief.  

Deelgebied 6: Hellebos/Bonte Veld/ Goteringen 

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

krijgen de beken hun natuurlijke functie van waterbuffering terug: valleistructuur 

versterkende ingrepen, beperkt positief. 

• Schaalvergroting door ruilverkaveling landbouwgebieden (matig negatief, -2). 

• Verschillende lijnvormige ingrepen in het landschap: aanplant knotbomen, grazige berm, 

strooksgewijze aanplant hakhout of haagstructuur, erosieberm met op regelmatige afstand 

een hoogstamboom als landschapselement, struiken,…: het betreft grotendeels de 

versterking van natuurlijke structuren in het landschap, daarbij wordt getracht om zo veel 

mogelijk bestaande structuren in het landschap te volgen (beperkt positief).   

• Nieuwe wandelweg ter hoogte van Kaubeek en Waterblokbeek: Het betreft steeds 

wandelingen met porfierverharding. De wandeling ter hoogte van de Kaubeek is een nieuwe 

lijnstructuur die dwars door het landschap loopt, daarbij wordt deels een zijbeek van de 

Kaubeek gevolgd. De wandeling ter hoogte van de Waterblokbeek volgt de lijnstructuur van 

de waterloop. Beide nieuwe structuren kunnen beoordeeld worden als neutraal.  

Deelgebied 7: Kesterheide/Berghom/Bovenloop Zuun 

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

en ingericht als natuurlijke buffering tegen overstromingen, matig positief.  

• Schaalvergroting door ruilverkaveling landbouwgebieden (matig negatief, -2). 

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

het Pajottenland tot Brussel mogelijk is. Het betreft een nieuwe infrastructurele structuur in 

het landschap, die een bestaande structuur in het landschap accentueert. Gezien hier nog 

geen kennis van de architectuur is wordt er aangeraden om de kijktoren maximaal in het 

landschap te integreren door bijvoorbeeld gebruik te maken van hout, groene elementen,… 

Indien dit het geval is kan het effect van deze kijktoren als nieuwe structuur in het landschap 

beoordeeld worden als neutraal. 

• Onverharde weg, nieuw tracé: Hoezenbroekbeek en Kesterheide, Zuunbeek 

(Bruggeplasbeek). De wandelweg langsheen de vallei van de Hoezenbroek volgt de waterloop 

om vervolgens omheen de Kesterheide te lopen (neutraal). De wandeling ter hoogte van de 

Bruggeplasbeek wordt voorzien langsheen de vallei van de Bruggeplasbeek en volgt op die 

manier de aanwezige natuurlijk structuur, neutraal.  

• Buffering van de NAVO-site te Berghom: een groene lijnvormige buffering wordt voorzien 

(beperkt positief).  

• Verschillende lijnvormige ingrepen in het landschap: aanplant bomenrij, strooksgewijze 

aanplant hakhout of haagstructuur,…: nieuwe groene lijnelementen die bepaalde structuren 

in het landschap volgen en accentueren (beperkt positief).  
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Deelgebied 8: Leerbeek zuid/Kester/Middenloop Zuun 

• Schaalvergroting door ruilverkaveling landbouwgebieden (matig negatief, -2). 

• Fietsverbinding tussen de velden van Kester naar Leerbeek: een deel van deze verbinding is 

volledig nieuw, een ander deel volgt reeds bestaande wegen in het landschap. Beperkt 

negatief.  

• Fietsverbinding tussen de Morrestraat en de Patattestraat die evenwijdig loopt met de 

Rasbeek, die tevens dienst doet als landbouwweg: neutraal.  

• Aan het Hof Ter Molleken wordt de vallei van de Zuunbeek ingericht als groot bufferbekken 

tegen overstromingen stroomafwaarts. Dit bufferbekken zal ingericht worden als een grote 

brok natuur met poelen en een meanderende beek: Herstel en accentuering van een 

natuurlijke structuur in het landschap: matig positief.  

• Een aantal nieuwe wandelwegen worden voorzien in het deelgebied. Hierbij wordt zo veel 

mogelijk de vorm van de perceelsranden gevolgd of de randen van de valleigebieden (vallei 

van de Zuunbeek). neutraal .  

• Verschillende lijnvormige ingrepen in het landschap: aanplant bomenrij, strooksgewijze 

aanplant hakhout of haagstructuur, … : nieuwe groene lijnelementen die bepaalde structuren 

in het landschap volgen en accentueren (beperkt positief).  

Deelgebied 9: Leerbeek 

• Fietsverbinding: Fietsverbinding op een bestaande verharde wegverharding, het effect is niet 

significant.  

• Bosbeek stroomopwaarts terug open leggen in groenstrook van gemiddeld 40m breed 

(bodemkaart), rietveld herinrichten als bufferbekken waar beek door kan meanderen: 

structurele ingrepen ter versterking van het valleigebied van de Bosbeek, beperkt positief.  

7.4.5.6 Effecten op perceptieve kenmerken 

Na uitvoering van het plan zal het landschapsbeeld permanent gewijzigd zijn ten gevolge van de 

kavelruil. De inrichtingsmaatregelen bij de ruilverkaveling (kavelvergroting, kavelruil) zullen het 

landschapsbeeld wijzigen. De precieze percelering na herverkaveling is nog niet op het 

ruilverkavelingsplan aangegeven. 

Het landschapsbeeld kan mogelijks 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 teweeg brengen. De meest significante negatieve effecten zijn te 

verwachten waar weilanden zouden worden omgezet in akkerland na ruiling.  

De ruilverkaveling is een moeilijke evenwichtsoefening tussen het behoud en de ontwikkeling van het 

waardevol kleinschalig landschap en het werken aan een duurzame toekomstgerichte landbouw, 

onder meer door perceelsvergroting. Om dit in de praktijk te brengen wordt een robuuste 

landschappelijke structuur gecreëerd als raamwerk waarbinnen de landbouw maximale 

ontwikkelingskansen krijgt. De structuur wordt ontworpen op basis van de typische Pajotse 

landschapskenmerken, met oog voor multifunctionaliteit en met erkenning van de landbouw als 

landschapsvormer en beheerder. Het raamwerk bestaat in hoofdzaak uit de bossen en beekvalleien 

met vooral weides en opgaande perceelsrandbegroeiing. De open gebieden, de historische kouters, 

zijn de historische landbouwlandschappen en worden gevrijwaard voor landbouw. In het 

landbouwgebied bestaat het raamwerk uit een doordacht netwerk van erosiestroken, verbrede 

bermen langs landbouwwegen en voetwegen, taluds, hagen,… 

Structurele waarde wordt gehecht aan het onderscheid tussen akkergebieden (veelal kouters en 

zachte flanken) en graslandgebieden (veelal valleien en steile flanken). In het plan zijn gebieden 

aangeduid waar bij voorkeur graslandgebruikers naar worden toebedeeld, m.n. valleien, steilere of 

zuidgerichte valleiflanken en historische graslanden. Ook historische boomgaarden zijn aangeduid om 
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in samenspraak met eigenaars te herstellen. In de beekdalen wordt het behoud van het valleikarakter 

voorop gesteld. De waterlopen worden gezien als belangrijke landschapsecologische verbindingsassen 

voor de migratie van dieren en planten. Waar nodig worden maatregelen voorzien om de 

structuurkwaliteit en landschappelijke waarde van de waterloop te verbeteren via natuurtechnische 

oeverinrichting, hermeandering, aanleg van bufferstroken of het aanplanten van beek geleide 

houtkanten. Lijnvormige elementen zoals trage wegen, houtkanten, hagen, taluds, worden waar 

mogelijk gebundeld, waardoor hun multifunctionaliteite toeneemt en ze robuustere structuren gaan 

vormen. Erfgoedelementen worden geherwaardeerd en landschappelijk ingepast met oog voor 

historische eigenheid (bv: oude trambaan).  

Belangrijk is tevens dat de ruilverkaveling voornamelijk inzet op het behoud en verstreken van lineaire 

landschapselementen zoals bomenrijen en houtkanten. Dit wordt sterk positief beoordeeld.  

Voor de aanleg van nieuwe wegen worden de wegen die voorzien worden met betonverharding 

beschouwd als het meest ingrijpende in het landschapsbeeld. De voornaamste, gelegen in  

waardevolle landschappelijke gebieden, worden hierna besproken: 

• Landbouwontsluitingen in tweesporenbeton in het noordelijk deel van het plangebied 

(vastgestelde ankerplaats APV003). Het betreft hier steeds de verharding van reeds 

bestaande onverharde wegen in het landschap. Het aanbrengen van beton in een agarisch 

landschap dat bovendien in een vastgestelde ankerplaats gelegen is wordt ervaren als 

negatief. Verharding met betonsporen geniet vanuit landschapsbeeld de voorkeur boven 

enkelvoudige beton, het effect kan op die manier beoordeeld worden als beperkt negatief. 

Er wordt aanbevolen de breedte van de verharde stroken zo minimaal mogelijk te houden 

(1m – 1m – 1m). 

• Nieuwe fietsverbinding in beton ter hoogte van deelgebied 2, Vallei van de Molenbeek. Deels 

volgt de fietsverbinding een bestaande onverharde weg, deels  zal langsheen de Vallei van de 

Molenbeek een nieuwe fietsverbinding in beton aangelegd worden. Gezien het hier een 

fietsverbinding met een beperkte breedte (2,5m), er bepaalde structuren in het landschap 

gevold worden (perceelsvormen, de vallei,…) en het geen specifiek aangeduid gebied betreft 

kan dit als beperkt negatief beoordeeld worden.  

• Deelgebied 5: Aanleg van 2 nieuwe landbouwontsluitingen in tweesporenbeton. De wegen 

worden deels aangelegd ter hoogte van een bestaande onverharde weg en zijn deels  volledig 

nieuw in het landschap. Gezien het hier een open landbouwlandschap betreft en er geen 

waardevolle landschappelijke aanduidingen in de omgeving aanwezig zijn kan dit als beperkt 

negatief beoordeeld worden inzake landschapsbeeld.  

• Deelgebied 7: De voorziene landbouwontsluitingen in tweesporenbeton worden hier 

voorzien ter hoogte van huidige onverharde wegen. Het betreft hier tevens een open 

landbouwgebied zonder de aanwezigheid van vastgesteld landschappelijke waardevolle 

elementen. Het effect is hier eerder beperkt negatief.  

• Deelgebied 8: Binnen dit deelgebied wordt een nieuwe landbouwontsluitingsweg in 2 sporen 

beton voorzien die tevens als fietsverbinding wordt aangegeven. De verbinding volgt deels 

een bestaande onverharde weg in het landschap. Het effect kan hier beoordeeld worden als 

matig negatief gezien een groot deel van de verbinding nieuw is in het landschapsbeeld. In 

het uiterste zuiden van dit deelgebied wordt een nieuwe fietsverbinding voorzien. Ook hier 

volgt het tracé van de fietsverbinding deels bestaande onverharde wegen in het landschap. 

Het andere deel is nieuwe in het landschap. Dit kan beoordeeld worden als beperkt negatief.  

Ingrepen die een positieve invloed hebben op het landschapsbeeld: 

• Herstellen boomgaarden; 

• Herstel en aanleg van verschillende trage wegen; 

• De herwaardering van het Lombergveld; 

• De dreefaanplanting thv de ‘Groene Jager’; 
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• De omgeving van de Monsebeek en de verbinding met Strijland; 

• De buffering van de sporttereinen te Gooik, te Strijland en te Oetingen 

• Accentuering van de valleigebieden: vallei van de Prindaelbeek, Molenbeekvallei, Vallei van 

de Hoezenbroekbeek, Valleigebied Zuunbeek, Hoevebeek, Vallei van de Bontebeek en de 

Waterblokbeek;  

• Akkergebied rond Wijngaardbosstraat: door landschap zal hier zijn historische open karakter 

behouden met vergezichten; 

• Oplombeek: landschap opnieuw aankleden met haagstructuren en houtkanten 

• Verwijderen voetbalvelden 

• De herinrichting van de Oude Trambaan; 

• De herinrichting van de Oude Geraardse Baan  

• De herinrichting van het anti-tankcentrum te Kester 

Ingrepen die een negatieve invloed hebben op het landschapsbeeld: 

• Ruilverkaveling (schaalvergroting + verdwijnen van KLE’s); 

• Nieuwe verharde landbouwwegen (2 betonsporen); 

• Uitkijktoren (indien geen architecturale ingrepen voorzien worden die voor een 

landschappelijke inpassing zorgen). 

Algemeen kan 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.  

7.4.6 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 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. 

 

7.4.7 Milderende maatregelen, aanbevelingen en monitoring 

o Algemeen geldt volgens de huidige regelgeving inzake archeologie: Zolang eventuele 

grondwerken zich beperken tot de teelaarde (met minimaal behoud van 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 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 (10x10 
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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 vier belangrijke archeologische zones (Rozenbroek, Lombergveld, Kester en Kesterheid) 

voorziet het plan verschillende maatregelen ter fysieke bescherming en bewaring van de 

zones alsook voor een educatieve duiding.  

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 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  

7.4.8 Leemten in de kennis 

Er zijn een aantal elementen die ervoor zorgen dat sommige effecten in deze fase onvolledig of niet 

konden begroot en/of beoordeeld worden.  

In het bijzonder geldt dat van verschillende maatregelen (zoals b.v. kavelwerken) de precieze 

uitvoering en/of locatie nog niet gekend is. Tevens wordt ruimte gelaten om sommige maatregelen 

bijkomend of op andere plaatsen uit te voeren dan aangegeven op het ruilverkavelingsplan. 
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7.4.9 Conclusie 

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 het herstellen en opnieuw toegankelijk maken van het historische tramtracé, 

ingrepen die voorzien worden om de bunkers te herstellen en te bewaren, de ingrepen in de directe 

omgeving van het dorpsgezicht, de herwaardering van de omgeving van de oude watermolen van 

Terhagen, de stimulatie van erfbeplanting. Voornaamste negatieve effecten op de erfgoedwaarde van 

het landschap worden verwacht door de schaalvergroting (en dus het verdwijnen van de 

perceelsranden). Toch worden er steeds een aantal maatregelen voorzien binnen de ruilverkaveling 

die het negatief effect deels compenseren.  

Het ruilverkavelingsplan voorziet geen verwijdering van het bouwkundig erfgoed waardoor een 

neutraal effect verwacht wordt. Bijkomend voorziet het ruilverkavelingsplan de stimulatie van 

erfbeplanting voor landbouwbedrijven. Dit kan een matig positief effect veroorzaken voor de 

aanwezige hoeves binnen het gebied, indien dit uitgevoerd zou worden. Gezien dit een vrijwillige 

maatregel betreft, kan de grootte van het effect moeilijk ingeschat worden. 

Algemeen worden (matig) positieve effecten verwacht op de voorkomende beschermde 

monumenten, beschermde landschappen en beschermde dorpsgezichten. Voornamelijk het oplossen 

van vismigratieknelpunten en de aanpassing van het watersysteem binnen de beschermde 

landschappen zijn in strijd met het beschermingsbesluit. In de verdere uitvoering van het plan dient 

de uitwerking van de voorziene maatregelen binnen het beschermd landschap in overleg met de 

dienst onroerend erfgoed te gebeuren. 

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. 

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. 

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 
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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.  

Beide alternatieven worden als gelijkwaardig beoordeeld aan het basisplan wat betreft de discipline 

landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.  

Algemeen kan gesteld worden dat het plan en ook de alternatieven haalbaar zijn vanuit de discipline 

landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. 
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7.5 Mens 

7.5.1 Afbakening van het studiegebied 

De milieueffecten ten gevolge van de uitvoering van het ruilverkavelingsplan op de mens en zijn 

leefomgeving zullen geanalyseerd worden. Voornamelijk de ruimtelijke aspecten zijn gezien de aard 

van het plan van belang. Ten aanzien van de discipline Mens zullen de effecten van het plan op de 

landbouw, de recreatie en het verkeer in het ruilverkavelingsgebied onderzocht worden. 

Het studiegebied voor de discipline mens omvat het plangebied en de (ruime) omgeving. Inzake 

ruimtelijke aspecten beperkt het studiegebied zich tot het plangebied en de directe omgeving. Wat 

betreft hinderaspecten wordt het studiegebied uitgebreid tot de nog relevante zone waar zich 

effecten voor de mens kunnen voordoen (b.v. door geluidshinder, fijn stof hinder, landschapsbeeld, 

…). Deze uitbreiding van het studiegebied zal dus het gevolg zijn van de resultaten van de 

effectbepalingen voor de andere disciplines. 

7.5.2 Juridische en beleidsmatige context 

Voor de discipline Mens – ruimtelijke aspecten en mobiliteit zijn als beleidsmatige context vooral het 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) en het mobiliteitsplan van de betrokken gemeente van 

belang. Qua juridische bestemmingen zijn het gewestplan, de HAG, BPA en de RUP’s relevant. Inzake 

gebruikswaarde en functies kan de ligging van de SBZ's en de vooropgestelde IHD’s van belang zijn. 

7.5.3 Methodologie 

7.5.3.1 Methodiek gedetailleerde beschrijving van de bestaande situatie 

In de discipline Mens worden m.b.t. de bestaande toestand volgende aspecten beschouwd: 

• Bestemming: compatibiliteit van de bestaande functies met de geldende juridische 

bestemmingen en de beleidsvisie(s); 

• Gebruikswaarde: aanwezige economische functies; het functioneren van de activiteiten in en 

rond het plangebied;  

Voor het deelaspect landbouw zal de bestaande landbouwsituatie beschreven worden 

(bedrijfs- en perceelskenmerken, het huidig grondgebruik, de huidige knelpunten inzake 

landbouw, …) uitgaande van de ter beschikking gestelde landbouwstudie (2009-2010).  

Het deelaspect recreatie zal een overzicht en beschrijving geven van de verschillende vormen 

van recreatie die momenteel voorkomen in het ruilverkavelingsgebied (o.a. streekgebonden 

en routegebonden recreatie, toeristische bezienswaardigheden, …). 

• Beeld- en belevingswaarde: perceptieve kenmerken van de omgeving; o.b.v. de 

beeldkwaliteit uit de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

• Leefbaarheid: bewoning; tewerkstelling en voorzieningen; actuele omgevingskwaliteit 

(geluid, geur, stof, licht); veiligheidsaspecten0 

• Bereikbaarheid en doorstroming 

Wat het aspect mobiliteit betreft zal de hoofdwegenstructuur en het plattelandswegennet 

beschreven worden in functie van de verschillende gebruikers (landbouwverkeer, gewoon 

autoverkeer, recreatief verkeer, …) en zullen de huidige knelpunten aangegeven worden. De 

beschrijving zal gebeuren a.h.v. bestaande informatie en tellingen m.b.t. sluipverkeer 

uitgevoerd door de gemeente, er worden geen verkeerstellingen voorzien.  

• Verkeersveiligheid: huidige knelpunten in functie van de verschillende gebruikers 

(autoverkeer – langzaam verkeer) 

 



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 323 van 407 

7.5.3.2 Methodiek beschrijving van de effecten 

Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline mens kunnen nooit volledig uit kwantitatieve 

grootheden bestaan door de complexiteit en het holistisch karakter van het studieobject. De 

beoordeling in de verschillende effectengroepen zal daarom enerzijds steunen op objectieve 

criteriawaarden en anderzijds steunen op onderzoek met betrekking tot invloed op 

omgevingsfactoren, perceptie en gedrag. 

Gebruikswaarde en functionele aspecten 

In de eerste plaats zijn er de functionele aspecten die betrekking hebben op de invloed van de 

gewijzigde infrastructuur op het ruimtelijk functioneren, op de relaties tussen de verschillende 

functies en de mate waarin ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd of ontnomen worden. Gezien de 

aard van het plan zal de nadruk hierbij vooral liggen op de invloed van het plan op vlak van 

herverkaveling, aanpassing van bestaande wegen en nieuwe ontsluitingen, recreatiemogelijkheden 

(fiets- en wandelroutes, sportterreinen). Functiewijzigingen en wijzigingen in bodemgebruik zullen 

vooral een impact hebben op landbouwers, inwoners en recreanten. Wat betreft landbouw zal vooral 

rekening gehouden worden met de effecten die de ingrepen zullen hebben op het landbouwareaal en 

zijn uitbatingsmogelijkheden. Voor het deelaspect recreatie zal een beschrijving worden gegeven van 

de toe- of afname van de recreatieve (mede)gebruiksmogelijkheden. 

Beeld- en belevingswaarde 

Daarnaast bestaat een deel van het onderzoek uit het inschatten van de effecten met betrekking tot 

beleving van de ruimte zoals visuele impact of hinder, esthetische meerwaarde of oriënterend 

vermogen. Ook mogelijke hinder van stof, geur, geluid, enz. wordt tot de belevingsaspecten gerekend. 

Deze hindervormen spelen voornamelijk een rol in de aanlegfase en zijn dus van tijdelijke aard. 

Daarom zijn ze op planniveau niet onderscheidend als afwegingscriterium en komen ze enkel zeer 

globaal aan bod. Eventuele effecten op landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie in de omgeving 

beïnvloeden de beleving ervan. 

In hoofdzaak wordt hier uitgegaan van de perceptuele kenmerken omdat deze objectief kunnen 

beschreven worden. Belevingskwaliteiten hangen immers nauw samen met een waardering en 

interpretatie van de situatie en deze kunnen sterk verschillen afhankelijk van de invalshoek van 

waaruit men een gebied bekijkt.  

Mobiliteitsaspecten 

De verkeerssituatie zal wijzigingen ondergaan ten gevolge van de ontsluitingsingrepen, de 

maatregelen m.b.t. de trage wegen en oversteekplaatsen. 

De effecten van het plan op de verkeerssituatie (zowel autoverkeer als traag verkeer) zullen 

aangegeven worden: enkel permanente gevolgen van de ruilverkaveling op de verkeersafwikkeling en 

de verkeersveiligheid.  

De beoordelingscriteria voor de discipline mens worden samengevat in Tabel 7-28. 
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Tabel 7-28: Beoordelingscriteria en significantiekader voor de milieudiscipline mens 

Effecten  Criterium Methodiek Significantie 

Gebruikswaarde en functionele aspecten 

Bestemming 

 

Compatibiliteit functies met bestemming 

volgens bestemmingsplan en beleidsvisie(s) 

Kwalitatieve aftoetsing 

Indien relevant kwantitatieve afweging (ruimtebalans) 

Compatibel met bestemming (ja/nee) 

Graad van eventuele zonevreemdheid 

Gebruikswaarde Winst / verlies aan economische functies 

Wijziging landbouwwaardering 

Wijziging woonkwaliteit (privacy) 

Functioneren activiteiten rond plangebied 

(zoals recreatie) 

Kwantitatieve afweging (ruimtebalans, milieuaspecten van 

de landbouwwaardering) 

Kwalitatieve beschrijving 

Toename / afname aan waardering economische 

functies/landbouwwaardering/woonkwaliteit 

Beeld- en belevingswaarde 

Beeld- en 

belevingswaarde 

Wijziging van de perceptieve kenmerken 

door de realisatie van het plan en bijgevolg 

wijziging van de belevingswaarde 

Kwalitatieve beschrijving van de wijzigingen in de omgeving 

die leiden tot een visuele impact + beschrijving hoe 

hierdoor de belevingswaarden kunnen wijzigen 

Mate van visuele impact (beeldbepalende elementen, 

open/geslotenheid van de omgeving, visuele barrières,…), 

mate waarin de waarnemings- en waarderingskenmerken 

worden beïnvloed 

Leefbaarheid Hinderbeleving 

Veiligheidsaspecten  

Kwalitatieve beschrijving Omvang van sociale en economische effecten: impact op 

woningen, voorzieningen en tewerkstelling 

Omvang van potentiële hinder (stof, geur, geluid) t.h.v. 

bewoning, vnl. tijdens de aanlegfase 

 

Mobiliteitsaspecten 

Bereikbaarheid en 

doorstroming 

Wijziging bereikbaarheid voor landbouwers, 

inwoners en recreanten 

Wijziging doorstroming wandelaars, fietsers 

en auto’s (incl. sluipverkeer en recreatie) 

Kwalitatieve bespreking o.b.v. aantal, ligging en inrichting 

wegen die aangepast of nieuw aangelegd worden i.k.v. het 

plan 

Mate waarin de doorstroming/bereikbaarheid wijzigt 

Verkeersveiligheid (Opheffing van) conflicten tussen 

verschillende weggebruikers (in het 

bijzonder autoverkeer – langzaam verkeer) 

Barrièrewerking / oversteekbaarheid 

Kwalitatieve beoordeling onveilige situaties, 

oversteekbaarheid en fiets- en voetgangerscomfort 
Ongevalrisico, comfortniveau, oversteekbaarheid (kwalitatief) 
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7.5.4 Referentiesituatie 

7.5.4.1 Gebruikswaarde en functionele aspecten 

Landbouw (gebaseerd op de landbouwstudie ruilverkaveling Gooik, VLM) 

In 2009-2010 werd een uitgebreide landbouwstudie uitgevoerd. Landbouw bestreek toen een 

oppervlakte van 2560 ha binnen de perimeter, verdeeld over 2144 percelen. In 2008 waren zo’n 273 

landbouwers actief. Hiervan werden er in een enquête 182 ondervraagd. Van deze bedrijven zijn er 

118 die in hoofdberoep worden uitgebaat. De anderen zijn bedrijven in nevenberoep of 

hobbybedrijven. 140 bedrijven hebben ook hun bedrijfszetel in het studiegebied.  

Weilanden komen voornamelijk voor in de valleien en op de steile hellingen die voor akkerbouw 

minder gunstig zijn. Akkers bevinden zich hoofdzakelijk op relatief kleine plateaus en hun zachte 

hellende uitlopers. 

Begin 2016 werd een beperkte actualisatie van de studie van 2009 gedaan op basis van cijfers van 

2015. Hieruit blijkt dat de totale geregistreerde oppervlakte in de periode van 2009 tot 2015 toenam 

van 2.560 ha naar 2.575 ha. Er komen nu gronden voor die toen wel geregistreerd werden en nu niet 

meer, maar ook omgekeerd. In vergelijking met 7 jaar geleden, wordt er nu dus zo’n 15 ha méér 

landbouwgrond geregistreerd op een totaal van 2560 ha. Dit betekent niet noodzakelijk dat er méér 

percelen in landbouwgebruik zijn of dat de hobbyboer plots beroepslandbouwer geworden is. Men is 

pas registratieplichtig vanaf 2 ha. Door familiale omstandigheden of bij bedrijfsovernames kan het ook 

gebeuren dat de percelen van een bepaald bedrijf een jaar niet voorkomen in de verzamelaanvraag.  

Bodemgebruik  

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). Hobbylandbouw en grote tuinen nemen de overige vrije ruimte in.   

Op het gewestplan is binnen het plangebied (inclusief uitgesloten zones) ongeveer 3.260 ha (97 %) 

ingekleurd als agrarisch gebied. Hiervan is 2.179 ha (65 %) ingekleurd als zuiver agrarisch gebied, en 

1.081 ha (32 %) als landschappelijk waardevol gebied. Deze oppervlakte is echter niet volledig in 

landbouwgebruik.  

Ongeveer 2.553 ha (ca. 76%) van het plangebied (inclusief uitgesloten zones) is aangeduid als HAG. 

Volgende HAG-gebieden komen voor binnen het plangebied: 

• Deelruimte 3: Dender en Mark: Landbouwgebied van Lieferinge zuid 

• Deelruimte 6: Zuidelijk Pajottenland: 

o Landbouwgebied Spieringen-Oetingen 

o Landbouwgebied OLV-Lombeek – Lennik – Schepdaal 

o Landbouwgebied Elingen-Oudenaken 

o Landbouwgebied Oetingen-Gooik-Leerbeek-Kester 

o Landbouwgebied Herfelingen-Bongaarden-Bellingen-Pepingen-Beert 

De onderstaande tabel geeft het agrarisch grondgebruik in het gebied in 2008 weer: 

Tabel 7-29 Agrarische bodemgebruik in het gebied in 2008 (Bron: Landbouwstudie Gooik) 

Teeltgroep 

Oppervlakte (ha) Percentage van de totale 

oppervlakte (%) 

Gebouwen 33,94 1,5 

Blijvend grasland 973,57 38,0 

Tijdelijk grasland 80,92 3,2 

Granen 384,00 15,0 
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Korrelmaïs   329,36 12,9 

Silomaïs 509,82 19,9 

Voederbieten 20,75 0,8 

Suikerbieten 60,09 2,3 

Aardappelen 82,84 3,2 

Meerjarig fruit + aardbeien 29,26 1,1 

Andere 50,64 2,0 

Eindtotaal 2560,25 100 

 

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 wergeving vanaf 2017, zie 

§ 6.4.2.4. 

In vergelijking met 2006 (agenderingsnota) zijn de arealen blijvend grasland en granen echter 

afgenomen (-1,5%, resp. -3,9%) ten voordele van maïs (silomaïs +3%, korrelmaïs +2,7%). De 

suikerbieten daalden met 0,8% terwijl het aardappelareaal met 0,9% steeg. 

Merk op dat dit slechts een momentopname is. Er moet rekening gehouden worden met teeltrotaties 

van jaar tot jaar.  

Uit de actualisatienota van 2016 blijkt dat blijvend en tijdelijk grasland sinds 2015 op een andere 

manier van elkaar onderscheiden worden in vergelijking met 2009. De huidige manier van registreren 

is niet meer vergelijkbaar met die van toen. Samen beslaan ze nog steeds ongeveer evenveel van het 

areaal, namelijk ca. 42 % en is er naar absolute oppervlakte een lichte stijging (28 ha).  

De oppervlakte van de percelen met  gebouwen is ook wat toegenomen, wat overeenkomt met de 

beperkte toename van het aantal bedrijven. 

De totale hoeveelheid maïs, en dan zowel korrel- als silomaïs, is drastisch afgenomen ten voordele van 

granen. Dit heeft soms te maken de weersomstandigheden in het najaar, met het vroeg of laat kunnen 

oogsten van de maïs, waardoor er wel of geen wintergraan meer ingezaaid kan worden. 

Het areaal voederbieten is vrij constant gebleven. De suikerbieten zijn wat afgenomen, vermoedelijk 

door afschaffing van de bietenquota, waarbij bedrijven dicht bij de suikerfabriek geneigd zijn om méér 

suikerbieten te zetten en een aantal verder gelegen bedrijven afhaken.  Het aardappelareaal is ook 

licht gestegen.  

Het aantal hectaren met meerjarig fruit (vnl. laagstam) en aardbeien nam beperkt toe.  

Er zijn wel een aantal percelen waarvan de teeltregistratie nog onbekend was, en verder nog wat 

percelen met (gras)klaver, luzerne en koolzaad, erwten, zonnebloempitten, houtkanten en poelen, 

braak. De opgelegde vergroening is mogelijk verantwoordelijk voor deze verschuiving naar 

eiwithoudende gewassen.  

 

Bedrijfskenmerken  

Bedrijfstype 

Over het algemeen komen in Gooik en omstreken heel wat gemengde bedrijven voor, met als hoofdtak 

rundvee. De bedrijfstypes zijn ook zo uiteenlopend, dat het moeilijk is om categorieën op te stellen. 

Tal van combinaties van hoofdzakelijk akkerbouw en veelal grondgebonden veeteelt komen er voor. 

Daarnaast vindt men er ook een aantal tuinbouw-, sierteelt, boomkweek- en fruitteeltbedrijven en 
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niet grond gebonden bedrijven zoals vleeskippen en varkenshouderijen. Heel wat bedrijven hebben 2 

tot 3 volwaardige bedrijfstakken. Er valt op te merken dat er naast melkvee en zoogkoeien ook tamelijk 

wat paardenhouderijen en bedrijven met kleinhoevigen (schapen) voorkomen. 

Er komen geen dieren voor bij 18,3 % van de bedrijven, hetgeen overeenkomt met 9,6 % van de 

geregistreerde landbouwoppervlakte (245,54 ha). Het projectgebied kan dus bestempeld worden als 

een gevarieerd veeteeltgebied. 

Een bedrijf kan beschouwd worden als “gespecialiseerd‟ of “gemengd‟ naargelang de 

productierichting met het hoogste BSS (bruto standaard saldo) respectievelijk meer of minder dan 70 

% van het totale BSS inneemt. Uit de enquêtes kwam naar voor dat 62 % van de bevraagde bedrijven 

zichzelf als gemengd ziet, en 26% als gespecialiseerd. Voor de overige 12% bleef dit onbepaald.  

Tabel 7-30: Specialisatiegraad van de bedrijven (Bron: Landbouweconomische databank 2009, VLM) 

 Aantal bedrijven 

Oppervlakte gebruik in 

plangebied(ha) 

% van de totale 

oppervlakte 

Gespecialiseerd 84 941,88 36,8 

Gemengd 106 1305,02 51,0 

Kleine productieomvang 64 227,54 8,9 

Kleine 

productiepomvang met 

paarden 8 28,44 1,1 

Geen productie 2 0,65 0,0 

Geen data 9 56,49 2,2 

 

Uit de typologie volgens grondbehoefte blijkt dat de grootste akkerlandbehoefte zich momenteel 

situeert in en rond de ruimere Molenbeekvallei en in Kester. De bedrijven met graasdieren hebben 

hun gronden momenteel liggen langs weerszijden van de Assesteenweg met een cluster in het 

noorden van de gemeente en een cluster in het zuiden, te Kester. De bedrijven met een noodzaak tot 

huiskavel en zonder uitgesproken nevenrichtingen, situeren zich grotendeels in het noordwesten 

(woestijn) en in het zuiden van het projectgebied. Het merendeel van de percelen behoort echter tot 

bedrijven met enerzijds een noodzakelijke huiskavel en anderzijds ook akkerland en weiland in functie 

van hun akkerbouw of graasdieren als neven- of hoofdrichting. Deze zones kunnen dus flexibel benut 

worden als akker of weiland van zodra de huiskavel voor deze bedrijven afgebakend is en rekening 

houdend met de bodemgeschiktheid (Bron: Landbouwstudie Gooik). 

 

Bedrijfssociologie 

Uit onderstaande figuur kan afgeleid worden dat er na 2000 nog 31 bedrijfsleiders gestart zijn, 

waarvan het merendeel het bedrijf heeft overgenomen (hoofdzakelijk van de naaste familie). De 

meeste starters zijn begonnen in de jaren ‘80 en ’90 (Bron: Landbouwstudie Gooik). 
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Figuur 7-47: Verdeling van de bedrijven volgens startjaar en startwijze (Bron: enquête 2009, VLM) 

De uitbollingsgraad is een indicator voor de mate waarin een bedrijf mogelijk uitbollend is. Deze 

indicator wordt berekend op basis van twee parameters, namelijk de leeftijd van de bedrijfsleider en 

de productieomvang van het bedrijf. Bedrijven met een hoge productieomvang (klasse 4 of 5) of 

waarvan de bedrijfsleider jonger is dan 50 jaar, worden als niet uitbollend beschouwd (0%). Bedrijven 

zonder (noemenswaardige) productie of met een pensioengerechtigde bedrijfsleider worden als 100 

% uitbollend gezien. 

Uit analyse van de gegevens van de landbouweconomische databank blijkt dat bij 12,3% verwacht kan 

worden dat ze zeker uitbollend zijn. Het geeft aan dat de landbouwsector in deze regio nog helemaal 

niet uitdovend is. 

Uit de actualisatienota blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders die in eigen naam boeren 

(dus zonder de vennootschappen, welke vaak jongere bedrijfsleiders hebben) en waarvan de leeftijd 

gekend is, 194 van de 289, 56 jaar bedraagt in 2013. De geënquêteerde bedrijven in 2009 waren 

gemiddeld 53,6 jaar. Hierin waren ook de zaakvoerders van de vennootschappen inbegrepen, dus dit 

kan een vertekend beeld geven. In elk geval is de landbouwbevolking in Gooik en omgeving iets ouder 

dan de gemiddelde Vlaamse boer 

Economische productieomvang 

De productieomvang wordt berekend op basis van de bruto standaard saldi (BSS) van de verschillende 

teelten en dieren op het bedrijf. Op basis hiervan werden de bedrijven ingedeeld in 5 klassen, 

variërend van een zeer lage tot een zeer hoge productie. Voor een aantal bedrijven zijn er geen data 

beschikbaar of was er dat jaar geen productie genoteerd (kan te maken hebben met 

bedrijfsovername). 

Tabel 7-31: Productieomvangklasse van de bedrijven (Bron: Landbouweconomische databank 2008-

2009, VLM) 

Economische productie-omvang aantal bedrijven 

Oppervlakte (ha) in 

RVK 

% van de totale 

oppervlakte 

Zeer laag 101 513,16 20,0 

Laag 26 201,62 7,9 

Matig 23 270,34 10,6 



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 329 van 407 

Hoog 23 242,71 9,5 

Zeer hoog 79 1256,85 49,1 

Geen data of geen productie 17 75,57 3,0 

TOTAAL 269 2560,25 100 

 

Van alle geregistreerde bedrijven (269) heeft bijna de helft (127) een lage tot zeer lage 

productieomvang. Zij vertegenwoordigen iets meer dan een kwart van de landbouwoppervlakte. Deze 

bedrijven zijn hoofdzakelijk gelegen in de ruimere Molenbeekvallei, in het uiterste zuidwesten en 

zuidoosten van het projectgebied (Bron: Landbouwstudie Gooik). 

Bij 102 bedrijven is de productieomvang hoog tot zeer hoog. Zij beslaan 58,6 % van de oppervlakte. 

Deze situeren zich grotendeels in 3 clusters, namelijk in het centrale noorden van het projectgebied, 

in centrale westen en in het centrale zuiden (Bron: Landbouwstudie Gooik). 

De tabel moet wel met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Er wordt hier bijvoorbeeld 

geen rekening gehouden met eventuele schuldenlast van de bedrijven. Bruto Standaard Saldi zeggen 

dan ook niets over het netto-inkomen. Grotere bedrijven zijn ook niet altijd beter leefbaar dan 

kleinere. Een bedrijf dat in bijberoep wordt uitgebaat kan bijvoorbeeld veel stabieler zijn, omdat de 

betrokken landbouwer voor zijn inkomen niet volledig afhankelijk is van de schommelingen in de 

markt (Bron: Landbouwstudie Gooik).  

Totale bedrijfsoppervlakte 

De geënquêteerde bedrijven hebben een gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 34,45 ha. In Vlaanderen 

lag het gemiddelde in 2009 op 21ha voor alle bedrijfstypes en 28ha voor de gemengde bedrijven. De 

gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de geënquêteerde bedrijven ligt dus een stuk hoger dan het 

Vlaamse gemiddelde (Bron: Landbouwstudie Gooik). 

 

Figuur 7-48: Verdeling van het aantal bedrijven volgens hun bedrijfsoppervlakte (Bron: enquête 

2009, VLM) 

Er waren in 2009 drie bedrijven actief binnen het gebied met een totale bedrijfsoppervlakte tussen 

100 en 300 ha.  

Uit de actualisatienota van 2016 blijkt dat het aantal bedrijven dat actief is in Gooik is toegenomen 

van 273 naar 289. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte nam beperkt af, namelijk van 34,45 ha naar  

31,62  ha. Verklaringen zijn enerzijds dat boeren met grotere bedrijven van verder komen om in Gooik 

percelen te bewerken en anderzijds dat er een aantal kleinere veeleer hobbybedrijven bijgekomen 

zijn.  
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Wat de economische productieomvang betreft, behoren de meeste percelen in Gooik nog steeds tot 

bedrijven met een hoge tot zeer hoge productieomvang. In een tijdspanne van vijf jaar zijn het aantal 

in Gooik actieve bedrijven met een matig tot hoge productieomvang toegenomen in aantal 

(verdubbeld) en in areaal  (stijging van 50%) ten koste van de kleinste bedrijven en enkele bedrijven 

met een zeer hoge productieomvang. 

 

Perceels- en kavelstructuren 

Perceelsoppervlakte 

Een perceel wordt gedefinieerd als een landbouwperceel met één gebruiker en één teelt. Het 

plangebied telt 2144 percelen. Twee percelen van eenzelfde gebruiker die aan elkaar grenzen vormen 

een kavel. Een kavel is dus een gebruikerscluster van percelen.  

De perceelsgrootte in ruilverkaveling Gooik bedraagt gemiddeld 1,26 ha (excl. percelen met 

gebouwen). De gemiddelde perceelsgrootte voor akkerland bedraagt 1,17 ha en voor blijvend grasland 

1,52 ha. De gemiddelde perceelsgrootte (exclusief gebouwen, poelen en houtkanten), daalde volgens 

de actualisatienota tussen 2009 en 2015  van 1,26 ha naar  1,21 ha. 

De gemiddelde kavelgrootte bedraagt dan 1,60 ha. Er zijn heel wat percelen groter dan 5 ha. Dit zijn 

vaak de huiskavels.  

Uit de actualisatienota blijkt dat de gemiddelde kavelgrootte tussen 2009 en 2015 daalde naar 1,54 

ha. Dit betekent globaal genomen dat de autonome evolutie niet gaat in de richting van grotere 

percelen tgv stoppende boeren waarvan de percelen overgenomen worden door de aanpalende 

gebruikers.  Het aantal landbouwers dat actief is in Gooik is immers toegenomen. Dit kan komen door 

een toename van het aantal hobbylandbouwers, maar ook doordat boeren van verder komen op zoek 

naar grond. De versnippering van de bedrijfsarealen is in elk geval groter geworden. 

Perceelsvorm 

Van de 1644 percelen werden er tijdens de enquêtes 151 vermeld met een ongunstige vorm. Op zich 

is het al dan niet slecht van vorm zijn relatief, in functie van het gebruik van het perceel. Als graasweide 

is het al iets minder belangrijk om mooie evenwijdige perceelsgrenzen te hebben, maar vaak 

impliceert een hoekige vorm voor een weiland ook een ongunstige vorm voor een aanpalend 

akkerperceel. Bovendien vergt een onregelmatige vorm meer afspanningsdraad – en palen en heeft 

men minder de mogelijkheid om het weiland om de zoveel jaar eens te scheuren en te herinzaaien. 

Een beperkte herverkaveling in bepaalde deelgebieden (bv. valleien) kan ook bestaan in het aanpassen 

van de perceelsvorm, zonder de percelen effectief te verplaatsen of te ruilen. 

Perceelsontsluiting 

Globaal genomen zijn de gebruikspercelen vrij goed ontsloten. In het algemeen zijn de toegangswegen 

naar de percelen wel aan de smalle kant, ondermeer door tal van holle wegen of reliëfverschillen. Er 

komen ook heel wat onverharde of halfverharde loswegen voor die eigenlijk gelegen zijn op de 

scheiding tussen twee of meer private percelen. In principe zijn deze percelen ontsloten, maar in het 

kader van een ruilverkaveling is het gangbaar om deze in het openbaar domein op te nemen, zodat de 

nieuwe aangelanden ook hun volledige perceelsoppervlakte toebedeeld krijgen langs een openbare 

weg. 

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. Over de erfdienstbaarheden van de eigenaars is in deze fase nog geen 

duidelijkheid vermits de eigenaars nog niet bekend zijn.  

Trage wegen kunnen ook een knelpunt vormen, en volgende problemen en knelpunten werden 

aangekaart door de landbouwers (Bron: Landbouwstudie Gooik, VLM):  
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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; 

o Trage wegen waar overheen gebouwen opgetrokken werden, waardoor het traject 

onderbroken is en er officieel geen omleidingsweg bestaat. 

Figuur 7-49 geeft een overzicht van de in de enquête vermelde percelen met (potentiële) knelpunten 

inzake trage wegen. 

 

Figuur 7-49: Knelpunten trage wegen (Bron: Landbouwstudie Gooik, VLM) 

 

Afstand van de percelen tot de bedrijfszetel 

De huidige bedrijfsafstanden zijn vrij groot. Er zijn heel wat bedrijven met percelen die verspreid liggen 

van noord tot zuid. 
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Herbevestigd Agrarisch Gebied 

Met uitzondering van de omgeving van bestaande natuur- en bosgebieden en de belangrijkste 

beekvalleien is nagenoeg het volledige plangebied aangeduid als Herbevestigd Agrarisch Gebied. In 

totaal werd in Gooik ongeveer 1926 ha of 75,2% van de 2560 ha geregistreerde landbouwgrond 

herbevestigd. De ruilverkaveling omvat volgende 4 HAG-gebieden: 

o Landbouwgebied Spieringen - Oetingen (deelruimte Zuidelijk Pajottenland) 

o Landbouwgebied Oetingen – Gooik – Leerbeek – Kester (deelruimte Zuidelijk Pajottenland) 

o Landbouwgebied Herfelingen – Bogaarden – Bellingen – Pepingen – Beert (deelruimte 

Zuidelijk Pajottenland) 

o Landbouwgebied Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek – Lennik – Schepdaal (deelruimte Zuidelijk 

Pajottenland) 

Daarnaast grenst het plangebied in het westen nog aan het landbouwgebied van Lieferinge zuid 

(deelruimte Dender en Mark). 

Recreatie 

Het toerisme en de recreatie in Gooik zijn toegespitst op enerzijds het landelijke Pajottenland, en 

anderzijds de volksmuziek. 

Het glooiende landschap, toegankelijk via landelijke en trage wegen en de verschillende 

bezienswaardigheden in dit landschap worden bezocht door wandelaars, fietsers en ruiters. In Vlaams-

Brabant is ca. 650 km ruiter- en menroutes aanwezig. Het Pajottenland en de Zennevallei beschikken 

over 410 km fietsroutes bestaande uit 70 knooppunten. Het wandelnetwerk in het Pajottenland bevat 

760 km aan trage wegen. In het plangebied zelf zijn ook verschillende wandel- en fietsroutes, 

mountainbikeroutes en paardenroutes uitgestippeld (zie kaart 8c). Het fietsenknoopnetwerk binnen 

en in de omgeving van het plangebied wordt weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 

Volgende bewegwijzerde wandel- en fietsroutes zijn aanwezig op het grondgebied van Gooik, naast 

het fiets- en wandelknooppuntennetwerk: 
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o  ‘Koornmolen fietsroute’, een fietsroute van 35 km.  

o ‘Lustoordroute voor fietsers en handbikers’. Dit is een fietsroute met specifieke 

aandacht voor personen met een beperking. De route bestaat uit 2 lussen: een 

zuidelijke lus van een 15-tal kilometer en een noordelijke lus van ongeveer 10 

kilometer doorheen het glooiende Gooikse Pajottenland. 

o ‘Valleitjesroute’. De route start in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, waar de dorpskerk 

een schitterend 16de-eeuws retabel bezit en voert je met behoorlijk wat klimmen 

en dalen doorheen de valleien van de Grote Molenbeek, de Hunselbeek, de 

Moeliebeek, de lombeek, de Prundaalbeek en de Hollandbeek, langs Vollezele, 

Oetingen en Gooik. De afstand bedraagt 31 km. 

o ‘Gooikse Mountainbikeroute’. In samenwerking met de gemeenten en Bloso zijn in 

Vlaanderen een aantal permanente mountainbikeroutes uitgestippeld en 

bewegwijzerd. Deze route te Gooik heeft drie vertrekplaatsen en heeft een lengte 

van 41 km. 

o Themawandeling ‘Thematocht door 5000 jaar landschap van het pajottenland’, 

georganiseerd door Regionaal Landschap Pajottenland Zennevallei. De wandeling 

start op de parking van natuureducatief centrum Paddenbroek of ter hoogte van de 

busstelplaats van de Lijn in Leerbeek.  

o Themawandeling ‘Woestijnwandeling’.  

o Plattelandspad ‘De Houteman’. Dankzij dit Plattelandspad kunnen wandelaars 

kennismaken met de landbouw van vandaag. Deze “leerwandeling” is 5 km lang en 

brengt je langs landelijke gebieden met enkele landbouwbedrijven. De landbouw 

vervult in deze streek immers nog steeds een belangrijke rol. Langs dit pad staan 

zeven borden opgesteld. Ieder bord vertelt een stukje van het verhaal van de streek, 

zodat je niet alleen heel wat te weten komt over de landbouw, maar ook over milieu, 

landschap en plaatselijke geschiedenis. De wandeling is 5 km lang. 

o Themawandeling ‘Vleermuizenwandeling Kester’. Vier van de acht bunkers rond 

Kester uit de Tweede Wereldoorlog werden ingericht als winterverblijfplaats voor 

vleermuizen. Er is een wandeling van 5 km of eentje van 8 km. 

 

Het kasteel van Heetvelde (in de volksmond Waterkasteel genoemd), Kasteel Saffelberg, de 

Woestijnkapel, de Cam, het Repingenhuisje en de verschillende kerken vormen bezienswaardigheden 

langs de routes. Voor verblijfsrecreatie zijn ook 2 hoevehotels (het Warandehof en hoevehotel 

Petronilla). Daarnaast heeft Gooik nog een aantal beschermde dorpsgezichten, monumenten en 

landschappen zoals de dorpskern van Leerbeek, Neigembos, het domein Steenhout, de oude 

perenboomgaard en een vierkantshoeve. Ook zijn er aantal aangeduide ankerplaatsen zoals Onze-

Lieve-Vrouw Lombeek met de valleien van de Berchembos- en de Hunselbeek en de Gaasbeek, Sint-

Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen. Een kaart met de locaties van het beschermd erfgoed 

(beschermde monumenten, beschermde landschappen, beschermde dorpsgezichten en aangeduide 

ankerplaatsen) is terug te vinden in de discipline landschap (§ 7.4).  

De bezienswaardigheden te Gooik worden verder uitgelegd in Tabel 7-32 en de locaties zijn 

weergegeven op Figuur 7-50. 

De getuigenheuvel van Kesterheide/Lombergveld heeft zowel geschiedkundige, ecologische als 

landschappelijke waarde. De top van deze heuvel biedt uitzicht op zowel het Pajotse landschap als 

Brussel. Verder vind je er o.a. het geodetisch punt “IJzeren Man”, een meetpunt dat diende als 

oriëntatiereferenties bij hoogte- en plaatsbepalingen voor de Belgische cartografie, waterreservoirs 

en de radarmast voor satellietcommunicatie met de NAVO. Op de Kesterheide ligt ook de Pervivo site, 

een ingetogen herdenkingsplaats voor kinderen overleden aan stofwisselingsziekten. 

Een 2e speerpunt in Gooik is de volksmuziek met de jaarlijkse internationale stage en een 

volksmuziekfestival. 
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Tabel 7-32: Bezienswaardigheden in de gemeente Gooik13 

 

De Cam 

 Baron Lancelot de Gottignies liet hier dit woonhuis 

optrekken als zomerverblijf. Boven de deur hangt het 

wapenschild met de drie beukhamers en het jaartal 1742. 

Het gebouw dat de binnenkoer afsluit was waarschijnlijk 

dienstig als brouwerij. Ook daar is het wapenschild in 

blauwe hardsteen terug te vinden. De naam ‘Cam’ is 

afgeleid van ‘Cambe’, wat brouwerij betekent. 

 Aan de andere zijde liggen nog de gebouwen die dienst 

deden als paardenstallen. Hier vinden we het jaartal 1755 

terug.                                                              

 De oude Cam werd in 1992 opgekocht door het 

gemeentebestuur en doet tegenwoordig dienst als 

gemeenschapscentrum.  In dit gebouwencomplex bevindt 

zich een gezellig landelijk volkscafé met oude volksspelen, 

een geuzestekerij, een volksinstrumentenmuseum, 

vergaderlokalen en de Cultuurschuur. Je kan er ook een 

dag op uittrekken met de huifkar. De sportievelingen 

onder ons kunnen er mountainbiken. 

 

Natuur Educatief Centrum Paddenbroek 

Aan de voet van de Kesterheide in Gooik, langs de oude 

trambedding, ligt de hoeve van De Paddenbroek met een 

hoogstamboomgaard van een 200-tal bomen, een poel, 

een ecologische moestuin, een bakoven en een bijenhal. 

Op deze locatie wordt al enkele jaren stevig getimmerd 

aan een Educatief Centrum voor het hele Pajottenland 

waar platteland- en natuurontwikkeling hand in hand 

gaan. In het educatief centrum wordt de klemtoon gelegd 

tussen natuur en landbouw want het Pajots landschap is 

voor een groot stuk landbouwnatuur waarin we 

fruitbomen, hagen en vele kleine landschapselementen 

terugvinden. Het Educatief Centrum werd onlangs 

gekocht door de VLM ikv het ruilverkavelinsproject en 

doorverkocht aan de gemeente. 

 

Kesterheide 

De Kesterheide is een getuigeheuvel en één der oudste 

woonsites in het Pajottenland. Met zijn 111,86 meter is 

deze heuvel het hoogste punt van Zuid-West-Brabant. 

Vanaf de afgevlakte top van deze heuvel heb je een 

uitzicht op de omgeving en kan je bij helder weer, naast 

de silhouetten van appartementsgebouwen, ook de 

koepel zien van de basiliek van Koekelberg en de bollen 

van het Atomium. 

Op de top van de Kesterheide bevinden zich nog een 

aantal monumenten: 

o Cavaleriekruis 

o PERVIVO 

o De IJzeren Man 

                                                                 
13 Bron: http://www.gooik.be/vrije-tijd/toerisme/bezienswaardigheden 
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Kasteel van Saffelberge 

Het kasteel van Saffelberg, ook wel kasteel van 

Oplombeek genoemd, is een gebouw in neobarokstijl. Het 

kasteel werd voor het eerst vermeld in het begin van de 

18de eeuw en werd toen bewoond door de familie 

Wouters. Op 17 januari 1843 werd erfgenaam Karel-Jozef 

Wouters door koning Leopold I tot burgemeester van 

Gooik benoemd, een ambt die hij gedurende 35 jaar zou 

waarmaken. 

In 1906 ging het kasteel testamentair over naar baron 

Filips van Oldeneel tot Oldenzeel. Hij brak het kasteel af 

en trok er de huidige gebouwen in Franse renaissancestijl 

op. Het kasteel werd lange tijd bewoond door baron 

Etienne van oldeneel tot Oldenzeel en zijn zuster, barones 

Marie. 

Sedert 2006 is Saffelberg Investments gehuisvest in het 

kasteel. 

Kasteel van Heetvelde 

Het kasteel van Heetvelde, in de volksmond  “Het 

Waterkasteel” genoemd, is een oude waterburcht die past 

als schakel in de verdedigingsgordel van versterkte 

kastelen die werden opgebouwd door de graven van 

Henegouwen. De oudste delen van het kasteel, de 

funderingen en laagste bouwlagen dateren uit circa 1600. 

Het huidige complex, opgetrokken in Brabantse 

renaissancestijl, werd gebouwd in opdracht van Pieter 

Collins, heer van Heetvelde.  

Het kasteel bestaat uit een vierkante donjon (woontoren), 

een ronde toren, een kapel en een ronde 

verdedigingstoren aan de westkant. De schietgaten 

duiden op de verdedigingsbestemming die het kasteel 

vroeger moet gehad hebben. Het omliggend landschap 

beslaat ongeveer drie hectaren oppervlakte. 

Het kasteel en zijn dichte omgeving werd in 1969 als 

monument en landschap geklasseerd. De familie Claeys-

Bouaert uit Gent liet het kasteel restaureren. 

 

Van Reepinghenhuisje 

Het Van Reepinghenhuisje (Goteringenstraat 31, Kester) is 

een lemen huisje genoemd naar de laatste bewoner die 

het verliet omstreeks 1975. Het is zowat het enige huisje 

uit lang vervlogen tijden dat hier nog te vinden is. Het 

staat in zijn oorspronkelijke omgeving, met originele 

beplanting er omheen. Het is een langgerekt vakbouwhuis 

uit 1977. Vakwerkbouw is een bouwwijze waarbij een 

geraamte van balken en stijlen wordt opgevuld met 

metselwerk en bestreken met leem.  Het dak van het 

huisje is in stro met onderaan een strook dakpannen. 

Binnenin is de indeling zoals altijd in dergelijke kleine 

boerderijtjes: inkom met bergruimte,woonplaats met 

open haard, 2 kleine slaapruimten, klein plaatsje voor het 

keukengerei, en de schuur voor het vee. Deze laatste zit 

onder hetzelfde dak ingebouwd. 
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De Drie Egypten 

Deze voormalige hoeveafspanning ligt sedert 1642 langs 

de Drie Egyptenbaan, de weg die Geraardsbergen en 

Ninove met Brussel verbindt. Vroeger was de “drij gypten” 

een rustplaats waar vermoeide reizigers lafenis konden 

vinden of waar bedevaarders een plaats vonden voor de 

nacht. 

Het is waarschijnlijk aan de bedevaart naar de 

Woestijnkapel dat dit huis zijn welvaart en expansie te 

danken heeft gehad.   

Het hoofdgebouw is opgetrokken in Vlaamse 

Renaissancestijl en de mooie trapgevels verwijzen naar de 

periode van Breughel. 

 

Terhaegenmolen 

De watermolen Terhaegen (Terhaegenstraat 10, Gooik) 

was zowat de enige watermolen op grondgebied Gooik, 

aangezien Gooik zelf op de waterscheidingslijn tussen 

Dender en Zennebekken is gelegen en de beekjes 

zodoende niet al te waterrijk zijn. 

Alhoewel de Terhaegenmolen reeds geruime tijd buiten 

gebruik is, en het binnenwerk met waterrad reeds lang 

werden gedemonteerd, zijn nog duidelijk de spaarvijver 

met sluiswerk waar te nemen. 

De molen is gebouwd boven de Molenbeek die hier ook 

het water van de Haesenbroeckbeek ontvangt. Op de 

gevel van het molenaarshuis staat nog het jaartal 1732. 

 

Oude Plaats Oetingen 

De Oude Plaats is de voormalige middeleeuwse dorpskern 

van Oetingen. Hier zijn nog voldoende sporen 

overgebleven van de oude dorspkern. Er is de oude 

pastorie, een bakstenen gebouw met ingangspoort waar 

bovenop nog de titel ‘Ecole paroissiale’ is te lezen. 

Op nummer negen was de kapelanie gevestigd. 

Tegenover de kapelanie staat nog de oude lindeboom, de 

trefplaats voor de dorpelingen. Aan de andere zijde, de 

Lennikse straat, staat nog het pachthof Claes.  

 In de schuurgevel staat nog de melding in zwarte 

baksteen : ‘P.J.C. 1837’. Tegenover de boerderij vinden we  

het kapelletje van de H. Drievuldigheid met de vermelding 

‘P.J. Claes – 187 L. De Dobbeleer’. De kapel kwam er na het 

verdwijnen van de parochiekerk, en wordt nog elk jaar als 

rustpunt gebruikt bij de jaarlijkse paardenprocessie 

‘Kesterweg’ die doorgaat op Drievuldigheidszondag.  

Hier bevond zich ook de burcht waar de heren van 

Oetingen verblijf hielden tot 1749. 
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Oude tramstatie Leerbeek 

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd 

Leerbeek het centrum voor de buurtspoorwegen Halle-

Ninove, Edingen-Brussel. Het stationsgebouw op de 

Edingsesteenweg in Leerbeek uit 1906 is representatief 

voor de stations-architectuur van toen. Het complex 

bestaat uit het lokettenhuis en stalplaats voor de trams.  

Het gebruik van baksteen en het aanbrengen van 

speklagen in zwarte steen wijzen onmiskenbaar op de 

invloed van de art nouveau die rond de eeuwwisseling de 

burgerlijke bouwkunst beheerste. Mits enige aanpassing 

(nieuwe daken) zijn de gebouwen nog steeds nuttig als 

busstation. Dankzij de toenmalige N.M.V.B.Q  kreeg het 

Pajottenland verbindingen met Brussel en andere 

belangrijke centra. Brussel-Edingen was de tweede lijn die 

de hoofdstad met de provincie verbond.  

Op 22 september 1888 werd de eerste lijn geopend, toen 

nog met stoom. Op 14 april 1906 reed het 

stoomtrammetje tot Oetingen, en op 22 mei 1907 was de 

verbinding verzekerd tot Ninove. De boeren konden hun 

producten kwijt op de verschillende markten in de stad. 

 

Hof Ter Molleken 

In de vochtige beekvallei van de Bruggeplasbeek ligt het 

oud hof ter Molleken (Ter Mollekenstraat 8, Kester). Het 

is een bakstenen kwadraathoeve met arduinen lijstwerk. 

Boven de hoofdingang zit nog de sluitsteen die ons het 

jaartal 1368 opgeeft. De langschuur dateert uit 1869. 

De voormalige eigenaars waren zoals op de meeste 

belangrijke grote hofsteden overtuigde Stevenisten. 

 

Woestijnkapel 

De Woestijnkapel (Woestijnstraat, Gooik) kwam er in de 

13e eeuw, toen de honden van een schaapsherder bij het 

omwoelen van de grond een geel koperen kruisbeeld 

vonden. Het kruis, dat in circa 1280 moet zijn vervaardigd, 

werd al snel het onderwerp van verering. Zo komt de 

woestijnkapel ook aan zijn tweede naam : de kapel van het 

Heilig Kruis.  De naam ‘woestijn’ komt van ‘wastijn’, een 

onbebouwde woestenij, zoals deze streek er destijds 

uitzag.  

De woestijnkapel is gelegen op de voormalige 

bedevaartsroute van Compostella en genoot in de 

dertiende eeuw grote faam bij bedevaarders wegens de 

aflaat die paus Bonifatius VIII verleende aan iedereen die 

hier op bedevaart kwam.  

Reeds in 1514 werden hier wekelijks twee missen 

opgedragen, maar het was pas in 1600 dat de huidige 

kapel er kwam. Een eeuw later werd een eerste grondige 

verandering aangebracht. In 1758 werd het huidige gewelf 

aangebracht. 

Bouwmaterialen zijn handgemaakte bakstenen en 

Lembeekse (groene) zandsteen. Binnenin staat een barok 

portiekaltaar uit 1635 met 2 Corinthische zuiltjes. Nog 

steeds wordt er elke zondag de Heilige Eucharistieviering 
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verzorgd door de pastoor van de parochie Strijland-Gooik. 

De woestijnkapel is, samen met de onmiddellijke 

omgeving, sedert meer dan vijftig jaar geklasseerd. 

Ze komt voor op enkele wandelroutes en is ook het 

vertrekpunt van een geotoeristische 

landschapswandeling. 

 

Stevenistenkapel 

Pastoor Filippus Winnepennings was de centrale figuur 

van het extreme Stevenisme dat in het Pajottenland 

ontstond eind 18e eeuw, begin 19e eeuw. De Stevenisten 

waren volgelingen van Cornelius Stevens (1747-1828), 

vicaris-generaal in het bisdom Namen. Deze theoloog 

verzette zich hevig tegen de Franse godsdienstpolitiek 

waarbij de staat de controle verwierf over de kerk.  

Op de plaats waar de huidige kapel uit 1918 staat, stond 

een ouder bedeoord dat er was opgericht ter ere van 

pastoor Winnepennings. Hier stond de woning waar de 

pastoor zijn laatste levensdagen doorbracht en er 

overleed op 29 december 1840.  

De kapel is een eenvoudig neogotisch gebouw met 

ingebouwd portaal. Zes spitsboogramen verlichten het 

eenvoudige interieur waar talrijke heiligenbeelden staan 

opgesteld. 
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Figuur 7-50: Locaties van de bezienswaardigheden en hoevehotels te Gooik 

 

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’ (zie Figuur 

7-51).  

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. 
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Figuur 7-51: Gewestplanbestemmingen met betrekking tot wonen in het plangebied (exclusief 

uitgesloten zones) 

7.5.4.2 Beeld- en belevingswaarde 

Hierbij kan verwezen worden naar de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.  

7.5.4.3 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 (Figuur 7-52). 
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Figuur 7-52: Geluidshinder ter hoogte van de gemeente Gooik (Bron: Geopunt) 

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. 

Voor de beschrijving van de luchtkwaliteit werd het geoloket van de VMM geraadpleegd (zie 

onderstaande figuren). Hieruit blijkt dat ter hoogte van het plangebied het daggemiddelde van 

50µg/m³ concentratie PM10 16 tot 18 keer per jaar werd overschreden. De norm (35 keer per jaar) 

wordt dus niet overschreden. 

N28 

N285 
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Figuur 1-7-53: aantal overschrijdingen norm PM10 daggemiddelde (2010 tot 2012, bron VMM) 

Op onderstaande kaart is de jaargemiddelde concentratie van PM10 weergegeven. Vanaf een 

jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m² is de norm overschreden. De gemiddelde jaarconcentratie 

in het plangebied bedraagt 23 tot 24 µg/m². De norm wordt dus nergens binnen het plangebied 

overschreden. 

 

Figuur 7-54: PM10 jaargemiddelde (2010-2012, bron VMM) 

Onderstaande kaart visualiseert de jaargemiddelde concentratie van NO2. Vanaf een jaargemiddelde 

concentratie van 40 µg/m³ is de norm overschreden. De NO2-concentratie in het plangebied bedraagt 

16 tot 22 µg/m³. De normoverschrijding komt dus niet voor binnen het plangebied. 
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Figuur 7-55: NO2 jaargemiddelde (2010, 2012, bron VMM) 

Onderstaande kaart toont de hoogste index per roostercel van de bovenste 3 lagen. Hieruit blijkt dat 

de luchtkwaliteit in het plangebied als ‘vrij goed aangeduid wordt.  

 

Figuur 7-56: Totale index (gemiddelde 2010-2012, bron VMM) 

7.5.4.4 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. De Edingsesteenweg (N285) verbindt Ternat met 

Edingen (noord-zuid) en de Ninoofsesteenweg (N28) verbindt Halle met Ninove (oost-west). Deze 2 

wegen vormen de grootste barrière in het gebied wat betreft oversteekbaarheid. Er zijn geen 

hoofdwegen, secundaire wegen of primaire wegen van 1e categorie geselecteerd.  

De andere belangrijke wegen volgen in hoofdzaak het reliëf en lopen eveneens oost-west: de 

Stuivenbergstraat / drie Egyptebaan in het noorden, de Terlostraat/Strijlandstraat centraal in Gooik 

vertrekkend vanuit de dorpskern van Gooik, de Lennikstraat/Vollezelestraat naar Oetingen en de 

Langestraat begrenst het plangebied in het zuiden. De as Terlostraat/Strijlandstraat is de belangrijkste 

voor lokale ontsluiting omdat ze de verschillende voorzieningen het dorpscentrum en Strijland 

verbindt. De veiligheid, vooral voor zwakke weggebruikers is hier niet optimaal.  
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De overige wegen zijn lokale wegen, en worden onderverdeeld in 3 types. De N272 (Langestraat) en 

de N282 (Sint-Kwintenbaan) zijn lokale verbindingswegen (lokale weg type 1). De Wijngaardstraat, 

Koekoekstraat, Terlostraat, Strijlandstraat, Lenniksestraat, Kerkstraat, Kloosterstraat, Vollezelestraat, 

Molenstraat en Kleine Hollandstraat fungeren als lokale ontsluitingswegen (lokale weg type 2). De 

overige wegen (centrumstraten, winkelstraten, woonstraten en landelijke wegen) doen dienst als 

erftoegangswegen (lokale weg type 3). Binnen het studiegebied van de ruilverkaveling zijn bijna alle 

wegen (met uitzondering van het uitgesloten gebied) van het type Lokale weg type III B. Dit zijn 

erftoegangswegen in het buitengebied, met als voornaamste functie het toegang geven tot de 

aanpalende percelen en het ontsluiten van het buitengebied voor recreatief fietsverkeer.  

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. De toegang tot een 

landbouwperceel is niet zomaar op elke plaats langs de weg mogelijk. Niet elk eigendomsperceel in 

één landbouwgebruiksperceel is bijgevolg ontsloten.  

Binnen het plangebied zijn een aantal wegen opgenomen in het functionele fietsroutenetwerk: 

o Functionele fietsroute: Ninoofsesteenweg, Zwartschaapstraat, Paddenbroekstraat, 

Koekoekstraat, Monsegneur A. straat, Kerkhofstraat, Lenniksestraat, Vollezelestraat, 

Edingsesteenweg, Assesteenweg, Sint-Kwintenbaan, Stuivenbergstraat;  

o Alternatieve functionele fietsroute: Wolvenstraat, Terhagenstraat, Gotestraat, 

Vlierbergenstraat, Kesterweg, Bruneaustraat, Molenstraat, Zwaantje. 

Voor de gemeente Gooik werd een functionele verplaatsingsanalyse opgemaakt door de provincie in 

samenwerking met de gemeente met als doel het functionele trage netwerk in de ruilverkaveling te 

integreren met eerder aandacht naar recreatieve verbindingen. Hierbij wordt voorgesteld om de 

volgende functionele buurt- en voetwegen binnen de ruilverkaveling Gooik op te nemen: 

o Trage wegverbinding ten zuiden van de dorpskern van Gooik als alternatief voor de 

Wijngaardstraat en als functionele verbinding tussen de N285 en het dorpscentrum van 

Gooik; 

o Verbinding Okkerij – Zijpstraat (trage weg in woonuitbreidingsgebied); 

o Trage wegverbinding ten noorden van De Cam; 

o Fietsverbinding Gooik – Strijland; 

o Verbinding Strijland – sportterreinen; 

o Buurtweg nr. 22 – verbinding Strijland – Lingeren; 

o Buurtweg nr. 22 en voetweg nr.65 – verbinding Lingeren – Trambaan – Oude Plaats; 

o Fietsverbinding Leerbeek; 

o Verbinding tussen het centrum van Kester en de N28 om vervolgens aan te takken op een 

voorgestelde bovenlokale fietsroute richting Leerbeek; 

o Een aantakking op de voorgestelde bovenlokale functionele fietsroute tussen Kester en 

Leerbeek; 

o Verbinding van de verkaveling naar de dorpskom en school; 

o Doorsteken tussen het centrum van Kester en de voorgestelde bovenlokale functionele 

fietsroute; 

o Voorstel om als bovenlokale functionele fietsroute op te nemen als verbinding tussen het 

Zwaantje (vanuit Bellingen – Pepingen) naar Kester en Leerbeek; 

o Verbinding tussen het dorpscentrum van Kester en de woongebieden; 
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Gevaarlijke punten14 

Volgens de kaart van het ongevallenGIS komen er in Gooik geen gevaarlijke punten voor (dit zijn 

punten waar vaak zware tot dodelijke ongevallen voorkomen). Toch zijn er een aantal kruispunten 

onveilig. Het betreft volgende kruispunten: 

o N285 – Stuivenbergstraat/N282; 

o N285 – Wijngaardstraat; 

o N285 – Zijpstraat; 

o N285 – N28 (heringericht, maar toch nog problemen); 

o N285 – Bruneaustraat; 

o N285 – Kesterweg; 

o N285 – N272; 

o N28 – Hoevestraat/Strijlandstraat; 

o N28 – Lenniksestraat. 

Bijna al deze punten bevinden zich (net) buiten het plangebied of binnen de uitgesloten zone.Ook in 

de dorpskern van Gooik komen enkele kruispunten voor die een zeker gevaar inhouden. Ook deze 

kruispunten maken geen deel uit van het plangebied. 

Wat de veiligheid voor fietsers betreft, kan er vermeld worden dat er in de gemeente weinig 

fietspaden aanwezig zijn, waardoor de fietser zich soms onveilig voelt en het jammer genoeg ook soms 

is. De gemeente werkt echter aan concrete projecten om dit te verbeteren. In het mobiliteitsplan 

daterend van 2002 kwamen volgende gevaarlijke kruispunten naar voren: 

o kruispunt N285 met N28; 

o kruispunt N285 met Stuivenbergstraat; 

o kruispunt N28 met Lenniksestraat; 

o kruispunt N285 met N272. 

Maar deze kruispunten werden niet specifiek vermeld als gevaarlijk punt noch als opgeloste 

knelpunten in de versie van het mobiliteitsplan in 2012. Ook bovenstaande kruispunten bevinden zich 

net buiten of op de grens van het plangebied van de ruilverkaveling. 

De problemen omtrent het comfort en de veiligheid van het voetgangersverkeer zijn gelinkt aan de 

schoolomgeving, te smalle en slecht onderhouden voetpaden, een te hoge snelheid van het 

autoverkeer en de oversteekbaarheid van de N285, N28 en N282. In de meeste straten werden 

ondertussen wel voetpaden aangelegd. 

Soms zijn er conflicten tussen wandelaars en het autoverkeer langs landelijke wegen. 

In Figuur 7-57 worden de huidige problemen m.b.t. verkeer weergegeven. Het grootste probleem is 

overdreven snelheid, en dit hoofdzakelijk op de gewestwegen en grotere verbindingswegen. Verder 

wordt ook een probleem met vrachtwagens aangekaart tussen Oetingen en de N272 (ter hoogte van 

de Kasteelstraat/Kleine Hollandstraat). Verder bevat de kaart de hoger aangehaalde gevaarlijke 

oversteken voor fietsers, enkele aandachtspunten, schoolomgevingen en een indicatie van 

sluipverkeer. Het gebrek aan kwalitatieve fietsvoorzieningen is ten slotte een aandachtspunt voor de 

verschillende belangrijkere wegen. 

                                                                 
14 Bron: Mobiliteitsplan gemeente Gooik (2002) en update (2012) 
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Figuur 7-57: Probleemstelling verkeer (Bron: Mobiliteitsplan Gooik) 
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Trage wegen 

De fiets-, wandel- en ruiterroutes zijn beschreven in het deel ‘recreatie’. 

Het gebied heeft nog heel wat ‘trage wegen’. Hieronder verstaan we alle openbare wegen en 

publiekrechterlijke erfdienstbaarheden van doorgang die uitsluitend of grotendeels gebruikt worden 

door niet-gemotoriseerd verkeer. Verder verstaan we er ook de verschillende trage wegen onder die 

onder een andere wetgeving dan deze van de buurtwegen vallen: bv. wandelwegen in bossen 

(bosdecreet), in natuurgebieden (natuurdecreet), vroegere trein- of trambeddingen… Tot slot zijn er 

ook de spontaan ontstane trage wegen, zij hebben geen enkel juridisch statuut. Trage wegen zijn dus 

alle buurt- en voetwegen, holle wegen, veldwegen, kerkwegels, de oude trambedding,… die in 

hoofdzaak kunnen worden gebruikt door wandelaars en eventueel ruiters, eventueel fietsers en 

landbouwverkeer. 

Omwille van het kleinschalige landschap zijn er zeer veel historische tracés van trage wegen in Gooik. 

De Atlas der buurwegen vermeldt maar liefst 93 kilometer buurt- en voetwegen. Hiervan zijn er echter 

nog slechts 36 kilometer effectief in gebruik, wat betekent dat 2/3 van de trage wegen niet waar te 

nemen zijn op het terrein. Veelal lopen de tracés door de velden en zijn ze in cultuur genomen, 

sommige zijn zelfs bebouwd. Dit zorgt voor grote rechtsonzekerheid voor de eigenaars en gebruikers 

waar deze trage wegen (juridisch) gelegen zijn. 

Er dient hierbij opgemerkt te worden dat het aantal km aan buurt- en voetwegen uit de Atlas der 

buurtwegen niet overeenstemt met het aantal km trage wegen. Sommige van die wegen hebben 

namelijk wel “het statuut” van trage weg, maar zijn op het terrein geasfalteerd en worden gebruikt 

door autoverkeer. 
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Figuur 7-58: aanduiding van het plangebied op de atlas der buurtwegen (bron: http://geo.api.agiv.be + VLM) 
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Openbaar vervoer 

Het grondgebied van de gemeente Gooik wordt bediend door zowel reguliere lijnen als belbuslijnen. 

Volgende reguliere lijnen bedienen de gemeente Gooik:  

o Lijn 140 (Leerbeek - Brussel): ontsluiting via de N285 en vervolgens de N8; 

o Lijn 141 (Leerbeek - Brussel): ontsluiting via de N285 en vervolgens de N282 richting Lennik; 

o Lijn 142 (Leerbeek – Brussel): ontsluiting via de N285 en vervolgens lokale wegen; 

o Lijn 144 (Leerbeek – Brussel): deze lijn vertrekt in Leerbeek en gaat via lokale wegen richting 

Sint-Pieters-Leeuw; 

o Lijn 153 (Ninove – Drogenbos – Anderlecht): deze lijn verbindt Halle met Ninovo via de N28 

en doet lokale wegen aan in Gooik-centrum; 

o Lijn 160 (Edingen – Leerbeek): deze lijn verbindt Leerbeek met Herne via de N285; 

o Lijn 161 (Leerbeek – Geraardsbergen): ontsluiting via de N285 en N272 richting het 

zuidoosten; 

o Lijn 162 (Leerbeek – Ninove): deze lijn maakt bijna uitsluitend gebruik van lokale wegen en 

ontsluit in noordwestelijke richting; 

o Lijn 164 (Leerbeek – Halle): deze lijn ontsluit via de N285 richting het zuiden, en neemt 

vervolgens lokale wegen tot de N28 richting Halle. 

 

Belbus 732 (Belbus Pajottenland) doet volgende haltepunten aan in de gemeente Gooik: 

o In deelgemeente Gooik zwart schaap.  

o In deelgemeente Kester: heide, in’t jagershof, Kesterbrugge, oud station, plaats en Utveld. 

o In deelgemeente Leerbeek: Kesterberg, kruispunt Hogenberg, Sint-Pietersplein en stelplaats 

kaai 5. 

o In deelgemeente Oetingen: gracht, hazelaarswijk, kerk, Kervijn, Lenniksestraat 55, oude 

plaats, Vollezelelaan en Warandestraat. 

 



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 350 van 407 

 
Figuur 7-59: Netplan De Lijn (Bron: www.delijn.be) 

Sluipverkeer 

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 (Bron: Ruimtelijk structuurplan provincie Vlaams-Brabant). 

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 (zie Figuur 7-57). 

Door de gemeente werden tellingen aangeleverd voor de Kattestraat. Om een indicatie te krijgen van 

het aandeel sluipverkeer werden er intensiteits- en snelheidsmetingen uitgevoerd. Deze tellingen 

gebeurden tussen 04/06/2015 en 15/06/2015. Om een zicht te krijgen op het percentage sluipverkeer, 

wordt er gekeken naar het aantal woningen op de Kattestraat. Op basis van algemeen geldende 

kencijfers wordt de verkeersgeneratie die deze woningen genereren bepaald. Een vergelijking van de 

gemeten intensiteiten en het te verwachtten aantal verplaatsingen geeft een indicatie van het 

percentage sluipverkeer op deze weg. Volgende kencijfers werden in beschouwing genomen: 

- Gemiddelde huishoudgrootte: 2,5515 personen (Gemeentelijke profielschets Gooik (najaar 

2014)); 

- Gemiddelde Aantal Verplaatsingen Per Persoon Per Dag (GAVPPPD): 2,30 verplaatsingen/ dag 

(OVG Vlaanderen 4.4 (sept. 2011 – sept. 2012)); 

- Gemiddelde aantal bezoekers per dag: 0,3 bezoekers/ wooneenheid (CROW 2012); 

- Gemiddelde Modal Split: 51,81% autobestuurders, 16,88% autopassagier (OVG Vlaanderen 

4.4 (sept. 2011 – sept. 2012)); 

- Dagverdeling verkeer op een significante dag (OVG Vlaanderen 4.1 (sept. 2008-sept. 2009)): 

o Ochtendspits (8-9u): 8,97% 

                                                                 
15 9198 inwoners / 3608 gezinnen = 2,55 personen per gezin 
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o Avondspits (17-18u): 9,48%.  

In de Kattestraat is ook het kerkhof van Leerbeek gelegen. Deze functie trekt ook verkeer aan en deze 

verkeersgeneratie wordt berekend op basis van het volgende kencijfer:  

- Stedelijkheidsgraad: niet stedelijk 

- Ligging t.o.v. het centrum: rest bebouwde kom 

- Gemiddelde verkeersgeneratie per plechtigheid: 44,416 (CROW: Kencijfers parkeren en 

verkeersgeneratie publicatie 317) 

- Gemiddeld aantal overlijdens per jaar: 81 (Gemeentelijke profielschets Gooik (najaar 2014)) 

Aan de hand van bovenstaande kencijfers kan gesteld worden dat de 18 woningen in de Kattestraat 

gemiddeld 57 verplaatsingen per dag genereren (waarvan 5 tijdens de ochtend- en 5 tijdens de 

avondspits). De begraafplaats genereerd gemiddeld 10 verplaatsingen per dag, waardoor het totaal 

aantal verplaatsingen op 67 per dag komt te liggen.  

Tijdens de intensiteits- en snelheidsmeting op de Kattestraat werden er gemiddeld 156 voertuigen per 

dag gemeten. Hiervan verplaatsten zich 5,14% of 8 voertuigen zich tijdens de ochtendspits (8:00-9:00) 

en 10,29% of 16 voertuigen tijdens de avondspits (17:00-18:00). Onderstaande tabel geeft het aandeel 

sluipverkeer weer op basis van deze cijfers:  

Kattestraat 

Aantal verwachte verplaatsingen  67 5 5 

Aantal geregistreerde verplaatsingen 156 8 16 

Percentage sluipverkeer 57% 36% 66% 

 

Uit deze berekeningen blijkt dat het aandeel sluipverkeer op de Kattestraat met 57% relatief hoog is. 

Het probleem van het sluipverkeer op deze weg is dus wel degelijk aanwezig.  

 

7.5.5 Effectvoorspelling en –beoordeling 

7.5.5.1 Bestemming  

Het ruilverkavelingsgebied is volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gesitueerd in het 

buitengebied. Het ruimtelijk beleid in het buitengebied moet gericht zijn op het vrijwaren van functies 

en activiteiten zoals landbouw, bos en natuur die kenmerkend zijn voor het buitengebied. 

Versnippering dient te worden tegengegaan.  

Verschillende gebieden zijn aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied (zie § 7.5.4.1). 

Binnen het provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt de gemeente Gooik gerekend tot de deelruimte 

‘Landelijke Kamer West’. Binnen deze deelruimte beoogt het ruimtelijk structuurplan een maximaal 

behoud van het landelijke karakter, het richten van hoogdynamische ontwikkelingen naar de randen 

van het gebied en het landelijk wonen mogelijk houden, maar toch aansturen op goed ontsloten 

geselecteerde kernen. De gemeente Gooik behoort volgens het provinciaal structuurplan tot een 

gebied gereserveerd voor productielandbouw. Het kleinschalig landschap van het Pajottenland is een 

geselecteerde landschapsentiteit in Vlaams-Brabant, waar landbouw de belangrijkste vormgever van 

de open ruimte is. Gooik maakt ten slotte ook deel uit van het toeristisch-recreatief netwerk van de 

Landelijke Kamer West. Het ontwikkelen van een laagdynamische vorm van toerisme en recreatie is 

hier prioritair. De toeristisch-recreatieve potenties zijn vooral gelinkt aan het waardevolle en 

gevarieerde landschap. 

                                                                 
16 Max. verkeersgeneratie = 51,4 – min. Verkeersgeneratie = 37,4 
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Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan streeft de gemeente Gooik naar “een evenwichtige 

ontwikkeling van een dynamische plattelandsgemeente”. De gewenste ruimtelijke structuur van de 

gemeente is de volgende: 

• Open agrarisch areaal als rustpunt in een dynamische gemeente; 

• Gedifferentieerde beken met een gedifferentieerde aanpak; 

• Clustering van de verschillende bosfragmenten; 

• Verkeersstructuur van het bovengemeentelijke netwerk; 

• Bestaande nederzettingsstructuur als uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen. 

De geplande maatregelen zijn hoofdzakelijk compatibel met de bestemmingen volgens het 

gewestplan. Het gebied is op het gewestplan grotendeels aangegeven als agrarisch gebied en 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Maatregelen zoals het waterbufferings- en 

infiltratiegebied met ecologische nevenfunctie, het versterken van natuurwaarden, … vinden deels 

plaats in ‘groene’ bestemmingen op het gewestplan, maar ook in zones met een agrarische 

bestemming. Voor beide bestemmingen geldt dat voormelde maatregelen compatibel zijn met de 

huidige bestemming. De ecologische functie binnen ‘groene’ bestemmingen zal het best tot 

ontwikkeling komen bij goed beheer. Hierbij kan als aandachtspunt meegegeven worden dat dit 

beheer verwacht wordt indien de percelen in het beheer komen van de overheid of van een 

natuurorganisatie. 

7.5.5.2 Gebruikswaarde  

Landbouw 

Landbouwsituatie 

Eén van de voornaamste doelstellingen van een ruilverkaveling is de verbetering van de 

landbouweconomische situatie. De fase van de herverkaveling tracht voor de gebruikers zo groot 

mogelijke kavels te maken. Het is aan de landbouwer om deze nadien al dan niet op te splitsen in 

meerder percelen, in functie van de teeltrotatie of de bodemgeschiktheid. 

In een ruilverkaveling zal de gemiddelde kavelgrootte uiteraard toenemen, maar in een reliëfrijk en 

sterk versneden gebied als Gooik, is deze winst beperkter dan bijvoorbeeld in grote open 

landbouwplateaus. 

Een ruilverkaveling heeft verder tot doel om elk perceel goed te ontsluiten en dus zo veel mogelijk 

erfdienstbaarheden af te schaffen, wat voor landbouw matig positief beoordeeld wordt (+2). 

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. 

Eén van de landbouweconomische baten van een ruilverkaveling bestaat ook in het verminderen van 

de bedrijfsafstanden, dwz de totale som van de afstanden van het bedrijf tot elk perceel, welke 

uiteraard meermaals per jaar en afhankelijk van de teelt afgelegd moeten worden. Doordat de 

percelen gegroepeerd worden én dichter bij de bedrijfszetel gebracht worden, wordt de totale 

bedrijfsafstand gereduceerd. Dit is in elke ruilverakveling het geval, maar de mate waarin is evenredig 

met het potentieel tot kavelvergroting. Deze oefening wordt best in een situatie vóór en ná 

ruilverkaveling gemaakt, op het moment van de herverkaveling. Om de autonome evolutie te bekijken 

is het interessant deze berekening ook nu te maken en te vergelijken met het moment net vóór en 

ook na de in gebruikname van de nieuwe percelen. 

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, geen enkel perceel 

zal (nog) een toegang hebben via of over een ander perceel, wat positief (+2) beoordeeld wordt.  
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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, 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. 

Tweesporenwegen worden meestal aangelegd ter hoogte van huidige onverharde wegen. Algemeen 

geldt dat ze moeten dienen voor een goede ontsluiting van de landbouwpercelen. Voor deze wegen 

ter hoogte van grote aaneengesloten landbouwzones geldt bijgevolg vanuit landbouwoogpunt dat de 

betonstroken minstens 1m breed moeten zijn en bijvoorkeur 1,1m of 1,2m. Korte stukken betonspoor 

die aansluiten op bestaande wegen hebben vooral als doel de wielen van de tractoren schoon te 

rijden. Deze kunnen ook volgende afmetingen hebben: 1m – 1m - 1m. 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. Gezien deze strook overgaat in 

een porfierverharding en onverharde wandelweg, wordt hierdoor geen bijkomend sluipverkeer 

verwacht. 

Bij het bespreken van de effecten op landbouw, is het ook belangrijk om na te gaan of de 

vooropgestelde visie voor de verschillende zones in het plangebied strookt met de 

bodemgeschiktheid van de grond in die zone. Uit de algemene beschrijving van het 

ruilverkavelingsplan blijkt dat voor de verschillende deelgebieden volgende landbouwvisies worden 

voorzien: 

• Woestijn: maximaal behoud of het omzetten naar weiland; 

• Wijngaardbosstraat: akkerbouw; 

• Oplombeek: geen specifieke landbouwdoelstellingen vermeld; 

• Gooik dorp – vallei Molenbeek: akkerbouw; 

• Hutselenberg: akker; 

• Lombergveld – Kesterheide – vallei Hoezenberg: geen specifieke landbouwdoelstellingen 

vermeld; 

• Paepenmeersenbeek – Lingeren – Kasteelveld – Steenhoutbos – Oetingen: akker; 

• Kester: akkerbouw. 

Uit de bodembeschiktheidskaarten blijkt dat deelgebied Woestijn zeer geschikt is voor grasland. De 

overige deelgebieden zijn geschikt tot zeer geschikt voor akkerbouw, met uitzondering van de 

beekvalleien die ongeschikt tot matig geschikt zijn. Hieruit blijkt bijgevolg dat er in de visie van het 

RVKplan maximaal rekening gehouden is met de bodemgeschiktheid, wat positief beoordeeld wordt. 

Het ruilverkavelingsplan voorziet ook een aantal maatregelen (bv: aanleg nieuwe wegen/paden, nieuw 

te bebossen percelen, aan te leggen wildakkers, grasstroken, KLE’s, te versterken natuurwaarden,…) 

die ervoor zorgen dat landbouwgrond zal verdwijnen. Volgens de nota horende bij het RVKplan gaat 

het in totaal om ca. 142 ha, waarvan ca. 93 ha momenteel in landbouwgebruik is. Verlies van 

landbouwgrond wordt beperkt negatief beoordeeld. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat in het 

ruilverkavelingsplan voldoende maatregelen voorzien zijn die de bewerkbaarheid en de 

bereikbaarheid van de percelen verbeteren, wat positief beoordeeld wordt.  

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. 

Herbevestigd Agrarisch Gebied 

Een groot deel van het plangebied valt binnen Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG). Ook binnen het 

HAG worden maatregelen (aanleg van bufferstroken, KLE’s, (fiets)paden,…) voorzien. Deze 

maatregelen gaan gepaard met een (beperkt) oppervlakteverlies, echter deze hebben geen invloed op 
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de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur. Er treedt evenmin een 

bestemmingswijziging op ter hoogte van deze geplande maatregelen. Er worden bijgevolg geen 

significant negatieve effecten verwacht op het HAG. Compensatie van HAG door uitvoering van de 

ruilverkaveling is bijgevolg niet noodzakelijk. 

Instandhoudingsdoelstellingen 

Een aantal van de huidige akkers zijn gelegen in de zoekzones voor de realisatie van 

instandhoudingsdoelstellingen (zie discipline Fauna en Flora en passende beoordeling in bijlage 6). In 

de toekomst is het dus mogelijk dat men verplicht wordt om binnen deze zoekzones (huidige akkers) 

natuur te realiseren. Echter, gezien er binnen de SBZ’s geen kavelwerken voorzien worden, is dit aspect 

niet relevant voor de RVK van Gooik.  

Verder kan niet uitgesloten worden dat landbouwbedrijven die dichtbij Natura 2000-gebied gelegen 

zijn mogelijke effecten hebben op de vooropgestelde IHD’s van deze gebieden. Een mogelijke 

herlocalisatie van deze bedrijven kan aangewezen zijn. Het PAS-beleid staat echter in principe volledig 

los van de ruilverkaveling. Vanuit de PAS werd voor ieder landbouwbedrijf berekend welke bijdrage ze 

leveren tot de doelhabitats (binnen Natura 2000-gebied) in de buurt. Deze gegevens zijn echter niet 

concreet beschikbaar, waardoor hierover momenteel geen uitspraken kunnen gedaan worden. Bij de 

concrete uitvoering van het plan kan hier nog altijd op ingespeeld worden. Uit de actualisatienota 

landbouw bljikt wel dat er volgens de huidige berekeningen slechts enkele bedrijven gelegen zijn met 

een eerder beperkte overschrijdingswaarde ten opzichte van de kritische depositiewaarde van het 

meest kritische doelhabitat. Structurele wijzigingen in de bedrijfsvoering zijn bijgevolg niet meteen 

aan de orde. 

Wonen 

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, wat voor sommige bewoners als negatief ervaren wordt. Om 

dit effect te beperken kan een (dichte) houtkant aangelegd worden tussen het pad en de bestaande 

woningen. 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. Trage 

wegen verbeteren daarnaast ook de woonkwaliteit (mogelijkheid om een wandeling te maken in 

lusvorm vertrekkend bij de woning, bijkomende moglijkheid om zich veilig te verplaatsen in het 

verkeer,…), wat dan ook positief beoordeeld wordt. 

Verder wordt opgemerkt dat de nieuw aan te leggen / te verbeteren wegen, geen ‘goed uitgeruste’ 

wegen zijn in kader van bewoning. Inzake de woonfunctie wordt dit als niet significant beoordeeld, 

omdat deze wegen momenteel niet aanwezig zijn, of niet zorgen voor de (enige) onsluiting van 

woningen. 

De verschillende voorziene erosie- en waterbergingsmaatregelen worden positief beoordeeld 

aangezien ze de water- en modderoverlast zullen beperken, waardoor er ook minder problemen te 

verwachten zijn ter hoogte van woningen (zie disciplines water en bodem). 

De aanleg van bijkomende groenelementen maakt het gebied aantrekkelijker voor de bewoners. De 

woonomgeving zelf wordt met andere woorden aantrekkelijker. Studies tonen aan dat het verhogen 

van de kwaliteit van de woonomgeving één van de belangrijke factoren is om de leefbaarheid van een 

dorp of gebied te vergroten.  

Recreatie  

Het ruilverkavelingsplan heeft verschillende maatregelen genomen ter bevordering van de recreatie, 

zowel voor de bewoners als voor toeristen, wat matig tot sterk positief (+2 / +3) beoordeeld wordt: 

o Aanleg en heraanleg van trage wegen; 
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o Aanpassingen aan het watersysteem waardoor de waterlopen een natuurlijker 

uitzicht krijgen, hetgeen een positieve invloed heeft voor wandelaars en fietsers; 

o Gebruik  en heraanleg van de oude trambedding als fiets- en wandelpad; 

o Aanleg van een uitkijktoren, wandelbrug en ecopassage die toegankelijk is voor 

wandelaars, fietsers en ruiters op Kesterheide; 

o Aanleg van een avonturenpark/speeltuin; 

o Aanleg van mountainbike paden en galopzones voor ruiters; 

o Opwaarderen erfgoed met recreatieve waarde; 

o Archeologische sites (recreatief en educatieve inrichting); 

o Versterken van natuurwaarden, wat positief is voor wandelaars en fietsers. 

Tweesporenwegen worden meestal aangelegd ter hoogte van huidige onverharde wegen. Algemeen 

geldt dat ze moeten dienen voor een goede ontsluiting van de landbouwpercelen. Daarnaast hebben 

ze veelal ook een recreatieve functie voor wandelaars en fietsers. De tweesporenwegen die 

samenvallen met een functionele fietsroute kunnen het best aangelegd worden met volgende 

afmetingen: 1,2m – 0,6m – 1,2m om het fietscomfort te verhogen en vb. fietskarren toe te laten. Het 

is niet wenselijjk dat 2-sporenwegen ook gebruikt worden als sluipwegen voor autoverkeer. Als een 

groter ontradend effect voor het sluipverkeer wenselijk is, kan een iets bredere middenstrook worden 

voorzien, terwijl de minimale breedte van beide rijsporen (100 cm) behouden blijft of dienen 

tractorsluizen aangebracht te worden. 

 

De ruilverkaveling zal bijgevolg globaal een positief effect hebben op de recreatie in het 

ruilverkavelingsgebied en de onmiddellijke omgeving. De geplande activiteiten kunnen echter ook 

lichte hinder met zich meebrengen zoals zwerfvuil, inkijk vanaf de trage wegen naar woningen, 

verhoogde geluidsdruk. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf ‘Leefbaarheid’ en ‘wonen’.  

 

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 (aangeduid op het ruilverkavelingsplan als ‘bevorderen recreatie / 

cultuurhistorie / educatie’) is gelegen tussen de Wolvenstraat en de Processiestraat. Deze locatie 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. 

 

7.5.5.3 Beeld- en belevingswaarde 

Hierbij kan verwezen worden naar de bespreking landschapsbeeld bij de discipline landschap, 

bouwkundig erfgoed en archeologie.  Verder wordt opgemerkt dat de inrichting van archeologische 

sites ten goede zal komen aan de belevingswaarde ervan. 

7.5.5.4 Leefbaarheid 

De aanwezigheid van recreatie in de directe omgeving van woningen kan geluidshinder met zich 

meebrengen. Er wordt wel benadrukt dat de speeltuin en de avonturenparken enkel zachte recreatie 

met zich meebrengen. 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. Tijdens de werken is er wel tijdelijke geluidsoverlast mogelijk. 

De nieuwe wandel- en fietspaden zullen in de toekomst gebruikt worden door recreanten. Ter hoogte 

van woningen / tuinen kan dit leiden tot een beperkte toename van het geluid, waardoor er beperkte 

effecten van rustverstoring kunnen optreden, welke beperkt negatief worden beoordeeld. 
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Nieuwe (fiets)paden in de nabije omgeving van bestaande bewoning kan echter ook een verminderde 

privacy voor deze woningen betekenen, wat voor sommige bewoners als negatief ervaren wordt. Om 

dit effect te beperken kan een (dichte) houtkant aangelegd worden tussen het pad en de bestaande 

woningen. 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. Trage 

wegen verbeteren daarnaast ook de woonkwaliteit (mogelijkheid om een wandeling te maken in 

lusvorm vertrekkend bij de woning, bijkomende moglijkheid om zich veilig te verplaatsen in het 

verkeer,…), wat dan ook positief beoordeeld wordt. 

De ingrepen die voorzien worden in het ruilverkavelingsplan zal, na uitvoering, een beperkt positief 

effect veroorzaken op de huidige luchtkwaliteit. Gezien het aantal gereden landbouwkilometers ten 

gevolge van de perceelsgroepering dichter bij het bedrijf sterk zal afnemen, kan immers een 

verminderde uitstoot van emissies afkomstig van het landbouwverkeer verwacht worden. Tijdens de 

aanlegfase is stofhinder niet uit te sluiten. 

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. Dit kan hinderlijk zijn ter hoogte van woningen en ter 

hoogte van landbouwpercelen waar het zwerfvuil in de machines en eventueel in de magen van de 

dieren kan terechtkomen. Dit wordt als een beperkt negatief effect (score -1) beoordeeld.  

7.5.5.5 Bereikbaarheid en doorstroming 

Binnen het ruilverkavelingsplan worden verspreid over het plangebied een aantal nieuw aan te leggen 

(trage) wegen en paden voorzien (zie ruilverkavelingsplan). Het gaat om ontsluitingswegen voor de 

landbouw en nieuwe of te verleggen wandel- en fietspaden (zowel verhard als onverhard). Een aantal 

wegen en paden zullen ook verbeterd worden. Zo zullen een aantal wegen heraangelegd worden met 

een fietspad en zullen andere wegen aangepast of verhard worden: 

o Nieuwe wandelwegen: ca. 40 km (waarvan ca. 9,5 km bestaat uit juridische tracés die 

opnieuw worden opengesteld); 

o Te verbeteren wandelwegen: ca. 1,1 km; 

o Te verbeteren landbouwwegen: ca. 33,5 km; 

o Functionele fietsverbindingen + landbouwontsluiting: ca. 3,5 km; 

o Fietswegen: ca. 3km; 

o Fietswegen op bestaande wegen: ca. 2,6 km; 

o Oude trambedding als fiets-/ wandel- en landbouwweg: ca. 6km. 

De nieuw aan te leggen wegen sluiten aan op bestaande tracés: nieuwe wandelwegen sluiten veelal 

aan op reeds bestaande onverharde wandelwegen en ook nieuwe of te verbeteren landbouwwegen 

sluiten aan op te behouden landbouwwegen of op het openbaar domein. De nieuw aan te leggen 

(trage) wegen volgen ook hoofdzakelijk de wegen zoals aangeduid op de Atlas der buurtwegen. 

Sommige van de (her) aan te leggen trage wegen stoppen op de grens van het plangebied (welke kan 

samen vallen met de gemeentegrens). De (nieuwe of terug open te maken / te verbeteren) trage 

wegen zijn echter meestal zo gekozen dat ze kunnen aantakken op bestaande juridische tracés buiten 

het plangebied. Als flankerende maatregel wordt daarom opgenomen dat de buurgemeenten hun 

trage wegen ook terug kunnen openen daar waar trage wegen op de grens van het plangebied 

stoppen. Zo wordt er vanuit het plangebied ook een verbinding naar naastgelegen woonkernen 

gerealiseerd. 

 

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. 
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Het (her)aanleggen van juridische tracés van trage wegen heeft positieve effecten wat betreft de 

rechtszekerheid van deze trage wegen. Momenteel is er dikwijls onduidelijkheid over 

eigendommen/recht van doorgang van (juridische tracés van) trage wegen. Doordat ze na de RVK 

zullen overgedragen worden aan het openbaar domein, wordt deze onduidelijkheid weggewerkt, wat 

positief beoordeeld wordt.Hierdoor bestaat er ook meer garantie dat ze effectief zullen blijven 

bestaan op het terrein, wat bijgevolg ook positief beoordeeld wordt inzake bereikbaarheid en 

doorstroming. 

Een aantal wegen zullen ook verdwijnen. Concreet zal er één asfaltweg opgebroken worden. Een 

gedeelte van de Opperstebosstraat zal verdwijnen, maar bereikbaarheid en doorstroming blijft 

gegarandeerd. Ook een 14-tal loswegen en een 13-tal trage wegen zullen opgebroken of afgeschaft 

worden. Verder zullen ook een aantal juridische tracés die momenteel niet zichtbaar zijn, worden 

afgeschaft.  

o Af te schaffen bestaande trage weg: ca. 3 km; 

o Op te breken losweg: ca. 4 km; 

o Op te breken asfalt-/betonweg: ca. 250m; 

o Af te schaffen juridisch tracé van wandelweg die nu ook niet zichtbaar is: 62 km. 

Op basis van bovenstaande kan besloten worden dat er na de ruilverkaveling geen aanzienlijke 

effecten verwacht worden 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 noordelijk en zuidelijk deel van de verbinding van de Gooikeveldstraat 

en de Bosstraat wordt momenteel voorzien als een 3m brede betonweg en het tussensdeel als een 

functionele fietsverbinding van 2,5 m beton. Om de bereikbaarheid van de naastliggende 

landbouwpercelen te garanderen wordt aanbevolen het tussendeel te voorzien in 2-sporenbeton (in 

totaal 3m breed) in plaats van 2,5m beton. 

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. 

Er worden geen werken voorzien ter hoogte van de grotere ontsluitings- en / of verbindingswegen. 

Op deze wegen worden na de ruilverkaveling dan ook geen significante effecten verwacht inzake 

bereikbaarheid en doorstroming. 

De lokale wegen binnen het plangebied hebben als functie om woningen, (landbouw)bedrijven, 

landbouwpercelen te ontsluiten. Eveneens hebben ze een functie om de recreatieve verbindingen te 

verzorgen. Al deze functies komen al dan niet samen voor op een landelijke weg. Bijgevolg is het 

mogelijk dat een weg voor een specifieke functie kan uitgerust worden of moet uitgerust worden om 

meerdere functies toe te laten.  

Het is daarom belangrijk om na te gaan of de aan te leggen en / of te verbeteren wegen en paden zoals 

voorzien in het ruilverkavelingsplan oneigenlijk gebruik van de landelijke wegen in de hand werken 

en of de geplande werken stroken met de gewenste functie van de landelijke wegen. 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, oa. ter hoogte van: 

o De Oude Geraardsbergse baan en de Holleweg (2-sporen); 

o Monseigneur Abbelosstraat en de Kerkhofstraat (steenslag); 
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o Heerbaan en Hoevestraat (deels 2-sporen en deels gestabiliseerde steenslag porfier); 

o Paddenbroekstraat en Bosstraat (steenslag); 

o Terlotstraat en Paddenbroekstraat (steenslag); 

o Lingerenstraat en Heerbaan (deels 2-sporen en deels steenslag); 

o Edingsesteenweg/Utveldstraat en Ninoofsesteenweg (deels 2-sporen en deels gestabilseerde 

steenslag porfier); 

o Ninoofsesteenweg en Molenstraat (2-sporen); 

o Strijlandstraat en Lindestraat (beton); 

o Populierenstraat en Stuivenbergstraat (gestabilseerde steenslag porfier); 

o Wijngaardbosstraat (2-sporen); 

o Kasteelstraat en Frankrijkstraat (steenslag). 
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Figuur 7-60: aanduiding van de nieuwe of te verbeteren landbouwwegen met een mogelijk risico op sluipverkeer 
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Veelal betreft het wegen die na de ruilverkaveling zullen bestaan uit (gestabiliseerde) steenslag 

porfier. Enkel indien de gebruikelijke verbinding tussen de twee wegen voor problemen inzake 

doorstroming zorgen of als de omrijafstand significant kleiner is, bestaat een kans dat deze als 

sluipwegen gebruikt zullen worden voor autoverkeer. Op basis van die argumenten bestaat het 

meeste risico op sluipverkeer ter hoogte van de bovenstaande cursief gedrukte verbindingen, met 

name tussen de Paddenbroekstraat en Bosstraat, tussen de Lingerenstraat en Heerbaan en ter hoogte 

van de Wijngaardbosstraat. Enkel de Wijngaardbosstraat bestaat volledig uit 2-sporen beton. Er wordt 

hier dus aanbevolen de verharde delen zo smal mogelijk te houden en de tussenliggende niet verharde 

strook zo breed mogelijk te houden. Om sluipverkeer verder af te remmen kunnen bijkomende 

maatregelen genomen worden zoals het aanleggen van kasseistroken aan kruispunten. Voor de 

verbindingen die niet volledig uit tweesporenbeton bestaan, wordt niet verwacht dat zij voor een 

significant aandeel aan sluipverkeer zullen zorgen, vanwege het voorkomen van ongebetonneerde 

stroken die zorgen voor een afname van de snelheid. 

Er kan altijd na het uitvoeren van de ruilverkaveling nagegaan worden of bepaalde van bovenstaande 

wegen significante problemen 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. 

Door het aanleggen en verbeteren van wegen worden globaal positieve effecten verwacht op de 

bereikbaarheid van landbouwpercelen en (meer afgelegen) woningen. Ook door het aanleggen van 

extra (fiets)paden worden bijkomende goed toegankelijke doorsteken onder de vorm van trage wegen 

gerealiseerd, waardoor ook de bereikbaarheid tussen verschillende zones voor de zwakke 

weggebruikers zal verbeteren. Ook dit wordt positief beoordeeld. 

Met uitzondering van de heraanleg met fietspad van de Wolvenstraat/Processiestraat worden geen 

maatregelen getroffen die de gekende bestaande sluipwegen (zie referentiesituatie) 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. Ter 

hoogte van de Gooikeveldstraat / Zijpstraat worden er vb. een tractorsluizen voorzien, waardoor er 

door de bijkomend aan te leggen verharde stroken ten zuiden van deze maatregelen geen sluipverkeer 

wordt verwacht op de Zijpstraat / Bosstraat / Gooikeveldstraat. 

 

Sommige wegen binnen het ruilverkavelingsplan behoren tot het functioneel fietsroutenetwerk. In 

de ruilverkaveling worden ter hoogte van deze wegen geen specifieke maatregelen voorzien, 

waardoor er geen effecten te verwachten zijn op dit netwerk. Zoals reeds eerder aangehaald worden 

binnen de ruilverkaveling (en dus ook ter hoogte van het fietsroutenetwerk) een groot aantal trage 

wegen (her)aangelegd. Fietsers zullen bijgevolg de mogelijkheid hebben om zich via deze wegen te 

verplaatsen, waardoor positieve effecten kunnen verwacht worden inzake veiligheid, gezien 

gemotoriseerd verkeer verboden is op deze wegen. 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. 

In het plangebied zijn een aantal lijnen van de Lijn met bijhorende haltes gelegen. Ter hoogte van de 

vaste routes van de Lijn binnen het plangebied worden over het algemeen geen werken uitgevoerd 

aan de wegen. De uitvoering van de werken zoals voorzien binnen de ruilverkaveling zal bijgevolg geen 

significant effect hebben op de bereikbaarheid en doorstroming van het openbaar vervoer van De Lijn. 

Binnen het ruilverkavelingsplan worden een aantal bijkomende lijnvormige groenelementen voorzien. 

Er wordt opgemerkt dat bij de aanleg van deze elementen dient rekening gehouden te worden met 

de bereikbaarheid van de landbouwpercelen. Lijnvormige groenelementen dienen bijgevolg op een 

voldoende afstand van de perceelstoegang aangelegd te worden om de bereikbaarheid met (grote) 

machines te verzekeren. 
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7.5.5.6 Verkeersveiligheid 

Uit de referentiesituatie komen een aantal gevaarlijke kruisingen voor fietsers en automobilisten naar 

voren. Gezien de meeste van deze punten buiten het plangebied gelegen zijn, worden in het 

ruilverkavelingsplan geen maatregelen genomen om deze punten weg te werken of de veiligheid er te 

verhogen. Ten opzichte van de huidige situatie dient het effect als neutraal beoordeeld te worden. 

Uit de referentiesituatie blijkt ook dat de N285 en de Ninoofsesteenweg (N28) moeilijk oversteekbaar 

zijn voor voetgangers. 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, met name een voetgangersbrug en een ecotunnel 

(met doorgang voor wandelaars). Dit zijn punten waar wandelwegen en een mountainbike route de 

N28 kruisen. Beide planvoornemens worden als sterk positief beoordeeld (score +3). 

Echter ter hoogte van de meeste nieuwe trage wegen die verbinding maken met de N28, N272 (de 

Langestraat) en de N285 worden geen maatregelen die een veilige oversteek bevorderen voorzien, 

ook niet ter hoogte van de kruising van de N28 met de oude trambedding. De ecotunnel en de 

voetgangersbrug bevinden zich van hieruit op respectievelijk 650 m en 1.200 m afstand. Gezien het 

opwaarderen van de oude trambedding als wandel- en fietsroute één van de hoofddoelstellingen van 

het plan is, worden de effecten inzake verkeersveiligheid op dit punt als matig tot sterk negatief 

beoordeeld (score -2/-3). Hier dient dan ook een bijkomende maatregel voorzien te worden op het 

oversteken van de N28 voor fietsers of wandelaars verkeersveiliger te laten verlopen.  

Op Figuur 7-61 worden de locaties aangegeven waar de ruilverkaveling nieuwe of te verbeteren wegen 

voorziet waarbij een verhoogd recreatief medegebruik te verwachten is en die aantakken op de N28, 

N272 of de N285. Er wordt aanbevolen oversteekbewegingen hier zo maximaal veilig te laten 

verlopen. Om het fietsverkeer af te remmen ter hoogte van deze 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 Langestraat is een fietspadenproject gepland door AWV. 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. 

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. In het kader van veiligheid is ook een parallelpad specifiek voor 

mountainbikers voorzien. 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. 

Ter hoogte van nieuwe of verbeterde wegen met een risico op (bijkomend) sluipverkeer, kunnen 

onveilige situaties ontstaan tussen recreatief verkeer en gemotoriseerd verkeer. Het 

ruilverkavelingsplan heeft hier reeds zo veel mogelijk rekening mee gehouden, door landbouwwegen 

zo weinig mogelijk te betoneren en wegen ook onverhard aan te leggen of tweesorenbeton te voorzien 

en zo sluipverkeer te ontraden. Daar waar toch een risco bestaat op sluipverkeer (Wijgaardbosstraat) 

wordt aanbevolen de betonstroken zo beperkt mogelijk te houden om het sluipverkeer zo veel 

mogelijk te beperken en eventueel bijkomende maatregelen te nemen zoals het aanleggen van 

kasseistroken aan kruispunten. 

Als laatste kan opgemerkt worden dat de kavelruil zelf ook positieve effecten zal hebben op de 

verkeersveiligheid. 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 
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moeten afleggen om hun percelen te bereiken. Hierdoor zullen in principe ook minder conflictsituaties 

ontstaan tussen zwakke weggebruikers en landbouwverkeer, zoals minder auto-achter-tractorfiles, 

minder kruisingen (op smalle wegen) en minder hinder tussen fietsers, wandelaars en tractoren. 
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Figuur 7-61: Effectenkaart verkeersveiligheid 
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7.5.6 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. 

7.5.7 Milderende maatregelen, 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 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 
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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. 

 

7.5.8 Conclusie 

De geplande maatregelen zijn compatibel met de bestemmingen volgens het gewestplan. 

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 van de leefbaarheid van 

de bedrijven betekent, en dus ook positief beoordeeld wordt. 

Bij het verleggen van (juridisch bestaande) trage wegen werd zo veel mogelijk rekening gehouden met 

de (toekomstige) perceelsgrenzen om de landbouwers meer rechtszekerheid te geven.  

De grondinname ten gevolge van de ruilverkaveling wordt beperkt negatief ingeschat. De voorziene 

maatregelen met een erosiewerend effect zullen ervoor zorgen dat de afspoelinge van de vruchtbare  

bovenste toplaag beperkt wordt, wat positief beoordeeld wordt.  

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. De passage van deze 
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trage wegen langs woningen, tuinen en boerderijen kan echter de privacy van de bewoners verstoren, 

wat negatief 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. Trage wegen verbeteren daarnaast ook de woonkwaliteit (mogelijkheid om een 

wandeling te maken in lusvorm vertrekkend bij de woning, bijkomende moglijkheid om zich veilig te 

verplaatsen in het verkeer,…), wat dan ook positief beoordeeld wordt. 

Ten aanzien van recreatie zijn verschillende maatregelen genomen ter bevordering van de recreatie, 

zowel voor de bewoners als voor (lokale) recreanten/toeristen, wat positief beoordeeld wordt. De 

geplande activiteiten kunnen echter ook lichte hinder zich meebrengen (zwerfvuil, inkijk vanaf de 

trage wegen, verhoogde geluidsdruk).  

De ruilverkaveling leidt tot een sterke opwaardering van de woonomgeving en maakt het gebied 

aantrekkelijker voor recreatie voor de inwoners (of de toeristen). 

 

Verkeer 

Binnen het ruilverkavelingsplan worden verspreid over het plangebied een aantal nieuw aan te leggen 

wegen en paden voorzien, zullen een aantal wegen en paden verbeterd worden en zullen een aantal 

wegen verdwijnen. Doorstroming en bereikbaarheid blijft wel gegarandeerd. Door het aanleggen en 

verbeteren van wegen worden enkel positieve effecten verwacht op de bereikbaarheid van 

landbouwpercelen en (meer afgelegen) woningen.  

Inzake verkeersveiligheid wordt de kruising van de N28 door middel van een voetgangersbrug en 

ecotunnel positief beoordeeld ter hoogte van de Kesterheide. Bijkomend dient er een veilige 

oversteekplaats gecreëerd te worden ter hoogte van de kruising van de oude trambedding met de 

N28. 

Vanwege de mogelijke beperkt negatieve effecten bij het volgen van het basistracé ten opzichte van 

alternatief 1 inzake geluids- en rustverstoring en sluikstorten en zwerfvuil, wordt alternatief 1 beperkt 

positiever beoordeeld dan het basistracé wat betreft de discipline Mens. Alternatief 2 wordt als 

gelijkwaardig aan het basistracé beoordeeld. 

Algemeen kan gesteld worden dat het plan en ook de alternatieven haalbaar zijn vanuit de discipline 

Mens. 
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8 Algemene leemten in de kennis 

De leemten in de kennis kunnen zich manifesteren op drie verschillende niveaus: 

• leemten in de informatie 

• leemten in de voorspellingsmethode 

• leemten in het inzicht 

 

8.1 Leemten in de informatie 

Bij de beschrijving van de effecten is er van uitgegaan dat de maatregelen worden uitgevoerd zoals ze 

werden beschreven. Van verschillende maatregelen (zoals b.v. kavelwerken) is de precieze uitvoering 

en/of locatie nog niet gekend, gezien de locatie van sommige maatregelen afhangt van onder meer de 

toestand van het terrein, van het gebruik en eigendom op het moment van de uitvoeringsfase van de 

werken, of van knelpunten die op dat moment pas gekend zijn of nieuw ontstaan. Tevens wordt ruimte 

gelaten – om dezelfde redenen - om sommige maatregelen bijkomend of op andere plaatsen uit te 

voeren dan aangegeven op het ruilverkavelingsplan. Wanneer de ontwerpen definitief worden 

uitgewerkt, zal hierover meer informatie beschikbaar zijn. Wanneer de kavelinrichtingswerken en 

eventueel nog bijkomende maatregelen gekend zijn, dienen de effecten hiervan aangegeven te 

worden in het ‘verzoek tot ontheffing van de project-MER-plicht’ (indien van toepassing) of (indien 

nodig geacht) het project-MER van deze ruilverkaveling. Deze maatregelen a posteriori dienen in de 

mate van het mogelijke een milieuvriendelijk karakter te hebben. 

8.2 Leemten in de voorspellings- en beoordelingsmethode 

De beoordeling van de effecten is vaak de minst objectieve stap in het hele effectbeoordelingsproces. 

Vele van de gebruikte methodes beschikken niet over objectieve waardeschalen. De afweging van het 

belang binnen een discipline en tussen de verschillende disciplines, is evenzeer subjectief en vaak 

belanggebonden. 

8.3 Leemten in het inzicht 

Algemeen kan vastgesteld worden dat nog onduidelijkheid bestaat over de toekomstige 

ontwikkelingen op langere termijn. Bovendien heerst er nog onzekerheid betreffende de concrete 

realisatie van verschillende beleidsplannen en/of beleidsinitiatieven, waaronder ook de 

ruilverkaveling zelf. 

De teeltkeuze na het uitvoeren van de RVK kan niet opgelegd worden. In de RVK kan enkel sturend 

gewerkt worden bij de herverkaveling. Door bijvoorbeeld percelen die zich bodemkundig ideaal lenen 

om als grasland te gebruiken toe te bedelen aan landbouwers met grasland in hun teeltrotatie, kan 

verwacht worden dat de toekomstige gebruiker deze percelen ook als grasland zal gebruiken. Echter, 

de teeltkeuze kan niet opgelegd worden en is bijgevolg te beschouwen als een leemte in de kennis. 
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9 Samenvatting van effecten t.g.v. wijziging van het 

watersysteem als bijdrage van het oordeelkundig 

uitvoeren van de watertoets 

Dit MER levert de informatie aan die het de overheid mogelijk maakt om de watertoets uit te voeren. 

Het decreet betreffende het Integraal Waterbeleid (IWB) voorziet via de “watertoets” dat 

waterbelangen inhoudelijk en procedureel een expliciete plaats wordt gegeven in de totstandkoming 

van plannen, programma’s en vergunningsbesluiten. Via de watertoets wordt aldus uitvoering 

gegeven aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de planvorming en 

vergunningverlening die plaats vindt in het kader van andere beleidsdomeinen. 

Het decreet IWB voorziet dat alle genoodzaakte elementen en informatie ten behoeve van het 

uitvoeren van de watertoets in geval van MER-plichtige plannen/projecten in het MER dienen 

gesynthetiseerd te zijn. Dit MER moet met andere woorden alle gegevens vermelden die de 

watertoets mogelijk maken.  

De watertoets op zich is een beoordeling die gebeurt door de vergunningverlenende overheid en niet 

door de MER-deskundige water of in het kader van de m.e.r.-procedure. Hierna zullen de “elementen 

ter beoordeling van effecten op het watersysteem ten behoeve van de watertoets” worden 

geïntegreerd en volgt er  een synthese van de belangrijkste effecten die in het kader van het onderzoek 

op het watersysteem naar voren komen.  

Ondertussen is een uitvoeringsbesluit watertoets goedgekeurd (B.S. 14/11/2011). Dit besluit geeft de 

lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor 

de toepassing van de watertoets. De bijlagen bij het besluit bevatten inhoudelijke richtlijnen voor 

vergunningverleners en bijhorende 'watertoetskaarten'. 

De effecten waarnaar wordt gerefereerd in het kader van de watertoets hebben betrekking op: 

• Grondwater (waterhuishouding, stroming, kwaliteit) 

• Oppervlaktewater (huishouding, kwaliteit, structuur, waterberging- en buffering) 

• Vegetatie en fauna – waterhuishouding 

Hiervoor wordt verwezen naar de algemene synthese, conclusie en aanbevelingen in § 10. 
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10 Synthese, conclusie en aanbevelingen 

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 zijn / haar 

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  bieden 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) te worden opgemaakt, 

omwille van het feit dat het plan uitvoering kan geven aan een ruilverkavelingsproject en omwille van 

de mogelijke geplande waterbeheersingsprojecten / wachtbekkens, die gelegen zijn in of een 

aanzienlijke invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied. Het plan-MER betreft 

voorliggend document. In het plan-MER worden de disciplines bodem, water, fauna en flora, 

landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en mens behandeld door een erkend MER-

deskundige. In dit plan-MER worden enkel de effecten van de ruilverkaveling an sich onderzocht. Een 

ruilverkaveling heeft immers geen invloed op het gebruik (in het bijzonder de teeltkeuze) van de 

percelen door de landbouwer na de ruilverkaveling. In een latere fase wanneer de ruilverkaveling 

nuttig is verklaard en de herverkaveling en andere maatregelen meer concreet zijn uitgewerkt, dient 

een verzoek tot ontheffing van de project-MER-plicht of project-MER te worden opgemaakt.  

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. In het kader van het plan-MER worden nog 2 alternatieven weerhouden om te 

onderzoeken buiten het voorgenomen plan. Enerzijds wordt de beperkte verlegging van een nieuwe 

wandelweg onderzocht en anderzijds het doortrekken van voorgestelde erosiemaatregelen tot aan 

een hoeve. 

Voor de discipline bodem zijn maximaal beperkt negatieve effecten inzake profielvernietiging te 

verwachten, gezien er binnen het plangebied enkel bodems voorkomen, zonder profielontwikkeling 

(p), een niet bepaalde profielontwikkeling (x) een profiel welke matig gevoelig is voor profielverstoring 

(a). Inzake bodemverdichting zijn er voor het merendeel van de kavelwerken en andere maatregelen 

geen significante effecten te verwachten. Verdichting dient tijdens de werken zo veel mogelijk 

vermeden te worden of na de werken ongedaan gemaakt te worden. Hoofdzakelijk de valleigebieden 

zijn sterk tot uiterst gevoelig voor verdichting. Bepaalde geplande werkzaamheden kunnen dan ook 

een sterk negatief effect hebben wat betreft bodemverdichting. Echter, tijdens de aanlegfase kunnen 

maatregelen genomen worden om deze effecten te beperken. Algemeen is het ook van belang dat de 

veenbodems niet verder verdrogen. Inzake bodemkwaliteit wordt erop gewezen dat de landbouwers 
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zich steeds aan de geldende bemestingsnormen moeten houden. Qua bodemverontreiniging zijn 

verschillende percelen in het studiegebied opgenomen in een bodemonderzoek waarbij er dus 

mogelijk verontreiniging werd vastgesteld. Risico’s zijn mogelijk te verwachten daar waar 

(wegen)werken gepland zijn ter hoogte van of nabij een perceel waar reeds een bodemonderzoek 

werd uitgevoerd. Nieuwe wegen en paden kunnen ook aanleiding geven tot zwerfvuil wat beperkt 

negatief wordt beoordeeld. Er wordt geen significant effect op het globale reliëf van het studiegebied 

verwacht. Kavelwerken kunnen wel een negatieve impact hebben op microreliëf. Een aantal van de 

voorgestelde maatregelen uit het ruilverkavelingsplan overlappen met voorgestelde maatregelen uit 

het erosiebestrijdingsplan. Op sommige plaatsen worden in het ruilverkavelingsplan zelfs bijkomende 

maatregelen voorzien, wat positief beoordeeld wordt. Gezien er binnen het plangebied nog geen 

maatregelen gerealiseerd werden door middel van een dossier van erosiebestrijdingswerken, zullen 

er ook geen dergelijke maatregelen verdwijnen door het ruilverkavelingsplan. Het is echter wel 

mogelijk dat landbouwers zelf kleinschalige maatregelen gerealiseerd hebben op het terrein, al dan 

niet via een BO. Toekomstige gebruikers zijn niet verplicht deze over te nemen. In ieder geval geldt 

wel dat het realiseren van passende erosiebestrijdings-maatregelen na uitvoeren van de geplande 

maatregelen binnen het ruilverkavelingsplan mogelijk blijft, waardoor dan ook geen aanzienlijk 

negatieve effecten te verwachten zijn. 

 

Voor de discipline water wordt de aandacht gevestigd op de aanwezigheid van veen en kwelzones, 

dewelke een negatieve impact kunnen ondervinden van tijdelijke bemalingen, nieuwe 

grondwaterwinningen of bijkomende drainage van landbouwpercelen. Verdere verdroging dient hier 

vermeden te worden. Ook kunnen eventuele nieuwe grondwaterwinningen een impact hebben op 

reeds bestaande grondwaterwinningen. Bijkomende grondwaterwinningen kunnen bijdragen aan de 

(in sommige gevallen reeds bestaande) dalende trend van het waterpeil. Bijkomende winningen zijn 

hier dan ook te vermijden. De herverkaveling is momenteel nog niet gekend, waardoor er geen 

éénduidige uitspraak kan gedaan worden over de impact op grond- en oppervlaktewaterkwantiteit. 

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. Ten gevolge van de verharding van bestaande en nieuwe wegen 

worden hoogstens beperkt negatieve effecten verwacht op grond- en oppervlaktewaterkwantiteit. 

Het effect van het rooien en compenseren van de bossnippers kon nog niet éénduidig worden 

beoordeeld. Van de aanleg van de andere groenelementen wordt een positief effect verwacht. Gezien 

de aanwezigheid van effectief en potentieel overstromingsgevoelige gebieden langs verschillende 

waterlopen dient versnelde afvoer naar deze waterlopen vermeden te worden. De aanleg van 

gecontroleerde bufferbekkens en waterbufferings- en infiltratiegebieden zullen een positief effect 

hebben op de (potentiële) wateroverlastproblematiek, hoewel de problematiek wellicht niet volledig 

wordt opgelost. Ook de bebossing en de aanleg van nieuwe houtkanten, bomenrijen en grasstroken 

wordt positief beoordeeld voor wat betreft oppervlaktewaterkwantiteit. Inzake grondwaterkwaliteit 

wordt erop gewezen dat de van toepassing zijnde regelgeving dient te worden gevolgd en wordt 

verwezen naar de discipline bodem voor wat betreft de percelen waarop reeds bodemonderzoek werd 

uitgevoerd, waarbij mogelijke grondwaterverontreinigingen aan het licht komen. Vergroten van kavels 

en aanpassen van de kavelvormen zou 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 plan-niveau nog niet gekend is. 

 

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

van de geplande ingrepen. N.a.v. herverkaveling en door 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), het aanleggen van nieuwe natuurgebieden (langetermijnbescherming 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 
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akkerfauna), natuurlijke overstromingsgebieden, het opwaarderen van bronzones het inrichten van 

vijvers / poelen,… . Positieve effecten zijn ook te verwachten door het afschaffen van een aantal 

wegen. 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.   

 

Wat betreft de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 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 het herstellen 

en opnieuw toegankelijk maken van het historische tramtracé, ingrepen die voorzien worden om de 

bunkers te herstellen en te bewaren, de ingrepen in de directe omgeving van het dorpsgezicht, de 

herwaardering van de omgeving van de oude watermolen van Terhagen, de stimulatie van 

erfbeplanting. Voornaamste negatieve effecten op de erfgoedwaarde van het landschap worden 

verwacht door de schaalvergroting (en dus het verdwijnen van de perceelsranden). Toch worden er 

steeds een aantal maatregelen voorzien binnen de ruilverkaveling die het negatief effect deels 

compenseren. Het ruilverkavelingsplan voorziet geen verwijdering van het bouwkundig erfgoed 

waardoor een neutraal effect verwacht wordt. Bijkomend voorziet het ruilverkavelingsplan de 

stimulatie van erfbeplanting voor landbouwbedrijven. Dit kan een matig positief effect veroorzaken 

voor de aanwezige hoeves binnen het gebied, indien dit uitgevoerd zou worden. Gezien dit een 

vrijwillige maatregel betreft, kan de grootte van het effect moeilijk ingeschat worden. Algemeen 

worden (matig) positieve effecten verwacht op de voorkomende beschermde monumenten, 

beschermde landschappen en beschermde dorpsgezichten. Voornamelijk het oplossen van 

vismigratieknelpunten en de aanpassing van het watersysteem binnen de beschermde landschappen 

zijn mogelijks in strijd met het beschermingsbesluit. In de verdere uitvoering van het plan dient de 

uitwerking van de voorziene maatregelen binnen het beschermd landschap door de dienst Onroerend 

Erfgoed goedgekeurd te worden of afgetoetst te worden. 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 moet bij de bouwvergunningsaanvragen 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 de vier onderzochte zones uit het geofysisch onderzoek blijkt dat 

het plan reeds verschillende maatregelen voorziet om de archeologische relicten te vrijwaren, 

waardoor er matig significante positieve effecten verwacht worden. Het RVKplan voorziet 

bijvoorbeeld te Kester de omzetting naar permanent grasland met een nieuwe (educatieve, 

recreatieve,…) functie wat een structurele fysieke bescherming zal bieden en de site beleefbaar zal 

maken, echter, zonder de percelen uit landbouwgebruik te nemen blijft toekomstig landgebruik van 

de percelen onzeker. Voor zowel de site Kester als Lombergveld wordt echter sterk aanbevolen de 

percelen uit landbouweigendom en -gebruik te nemen om de voorkomende archeologische relicten 

afdoende te kunnen bewaren in de toekomst.Het uit landbouweigendom en –gebruik nemen van 

archeologische sites en de publieke inrichting ervan wordt positief beoordeeld.   

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 bestaande 

of toekomstige structuren volgen worden niet significant beoordeeld inzake landschapsstructuur. In 
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een beperkt aantal gevallen worden geen bestaande of toekomstige structuren gevolgd en wordt het 

effect bijgevolg als beperkt negatief beoordeeld. 

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. Echter, er worden in het plan ook een groot aantal nieuwe lineaire 

landschapselementen voorzien wat sterk positief wordt beoordeeld. 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, het 

herstel en de aanleg van verschillende trage wegen, 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, de herinrichting van de oude 

Trambaan,… De aanleg van nieuwe verharde landbouwwegen wordt globaal beperkt negatief 

beoordeeld. 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.  

 

Wat betreft de discipline mens is er voornamelijk een positief effect op landbouw te verwachten ten 

gevolge van de herverkaveling en de aanpassing van de weginfrastructuur. Aandachtspunt is dat een 

aantal percelen gelegen zijn in de zoekzones voor de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen. 

Nieuwe recreatieve routes, erfbeplanting en verbeterde bedrijfstoegangen bieden in de toekomst 

perspectieven voor thuisverkoop bij landbouwbedrijven, wat een verhoging leefbaarheid van de 

bedrijven betekent, en dus ook positief beoordeeld wordt. De ruilverkaveling leidt tot een sterke 

opwaardering van de woonomgeving en maakt het gebied aantrekkelijker voor recreatie door de 

inwoners of de toeristen. De passage van trage wegen langs woningen, tuinen en boerderijen kan 

echter de privacy van de bewoners verstoren, wat negatief beoordeeld wordt. Ten aanzien van 

recreatie zijn verschillende maatregelen genomen ter bevordering van de recreatie, zowel voor de 

bewoners als voor recreanten/toeristen, wat positief beoordeeld wordt. Vooral de aanleg van het 

grote aantal trage wegen wordt positief beoordeeld. De geplande activiteiten kunnen echter ook lichte 

hinder zich meebrengen (zwerfvuil, inkijk vanaf de trage wegen, verhoogde geluidsdruk). Door het 

aanleggen en verbeteren van wegen worden enkel positieve effecten verwacht op de bereikbaarheid 

van landbouwpercelen en (meer afgelegen) woningen. Inzake verkeersveiligheid wordt de kruising van 

de N28 door middel van een voetgangersbrug en ecotunnel positief beoordeeld ter hoogte van de 

Kesterheide. Bijkomend dient er een veilige oversteekplaats gecreëerd te worden ter hoogte van de 

kruising van de oude trambedding met de N28. 

 

Voor de effectenbeoordeling van de alternatieven kan het volgende besloten worden (ten aanzien 

van het basisplan): 

o Beperkt verleggen van een onverhard wandeltracé: beperkt positieve effecten inzake 

profielverstoring en verdichting, beperkt positieve effecten inzake mogelijke geluids- en 

rustverstoring ter hoogte van woningen en mogelijke hinder afkomstig van sluikstorten of 

zwerfvuil; 

o Beperkt verder doortrekken van de voorgestelde erosiemaatregelen: beperkt positieve 

effecten inzake erosiebeperking, grond- en oppervlaktewaterkwantiteit en –kwaliteit, 

biotoopwinst, migratie van fauna en flora en impact op fauna in het algemeen. 

Algemeen kan gesteld worden dat de ruilverkaveling en de voorgestelde alternatieven haalbaar zijn 

vanuit milieuoogpunt. De verschillen tussen het basisplan en de alternatieven zijn verder dusdanig 

klein, dat ze globaal als gelijkwaardig kunnen beoordeeld worden. 
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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 10-1. 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 10-1: 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 

-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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infiltratiegebied met verontreinigd 

oppervlaktewater. 

Kans op verspreiding van mogelijke 

bodemverontreinigingen tijdens de 

werken 

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 

/ Bepaling van 

de inbreng 

Ruilverkavelings-

comité 
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gemaakt die de landbouwgeschiktheid 

weergeeft en een rol zal spelen bij de 

landbouwkundige waardebepaling van de 

percelen.  

Bodem - stabiliteit 

Water – 

grondwaterkwantiteit 

Fauna en flora - verdroging 

Aanwezigheid van veen 

Aanwezigheid van kwelgevoelige 

vegetatie 

Aanwezigheid van 

grondwaterwinningen 

Mogelijk -3 Maatregel: aandacht besteden aan de 

aanwezigheid van veen, kwelgevoelige vegetatie 

en grondwaterwinningen bij tijdelijke bemaling, 

grondwaterwinningen drainage.  

Aanbeveling: bijkomende 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). 

0 Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité, derden 

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-

0 Stedenbouw-

kundige 

vergunning, 

uitvoerings-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité 
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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. 

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 

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 

-1 tot 0 Ruilverka-

velingsplan, 

herverka-

veling 

Ruilverkavelings-

comité 
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Water – 

oppervlaktewaterkwaliteit 

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. ) 

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 

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 

/ +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 

0 Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité, derden 
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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  

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 

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 

+2 / +3   



 

2285203016_DefMER.docx2/ivm/scl -  Ruilverkaveling Gooik – Definitief-MER pagina 380 van 407 

waaronder geen chemische onkruidbestrijding, 

lagere bemestingsgraad, geschikt maaischema 

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 

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 
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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 

migratie, en voor een makkelijker 

handhaven van de stabiele 

(meta)populaties  

• een ecologische inrichting van poelen, 

oa. bv. zachthellende oevers, 

+1 tot +3 Herverka-

veling 

Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité, derden 
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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 

(zangposten) 

+1 tot +3 Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier / 

bestek, 

beheerplan 

Ruilverkavelings-

comité, derden 
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• 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. 
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• 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’.  

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 

-1/+3 

 

 

Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

Ruilverkavelings-

comité, derden 
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Fysiek beschermen archeologische 

zones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+2 

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 

(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 

dossier/ 

bestek 

Landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie – 

erfgoedwaarden 

Impact op beschermde dorpsgezichten 

en beschermde monumenten 

0/+1/+2 

 

/ 

 

/ 
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Impact op beschermde landschappen 

 

+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 

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   

-1 

 

Aanbeveling: aanleg van een (dichte) houtkant 

tussen het pad en de woningen/tuinen  

 

0 

Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

Ruilverkavelings-

comité, derden 
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Verminderde privacy ter hoogte van 

nieuwe fiets- en wandelpaden langs 

woningen/tuinen 

Beperken van water- en 

modderoverlast ter hoogte van 

woningen door erosiemaatregelen 

 

 

+1/+2 

 

 

 

+1 / +2 

 

dossier/ 

bestek 

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, 

opname van erosiebestrijdende 

maatregelen…). 

De ruilverkaveling betekent in totaal 

een verlies aan landbouwgrond. 

 

+2 / +3 

 

 

 

 

 

 

-1 

Aandachtspunt: vanuit landbouwoogpunt 

moeten de betonstroken bij tweesporenbeton 

minstens 1m breed zijn. 

+2 / +3 

 

 

 

 

 

 

-1 

Herverka-

veling 

Ruilverkavelings-

comité 

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. 

 

 

 

 

0 tot +1 

 

 

+2 

 

+2 tot +3 

Herverka-

veling 

Ruilverkavelings-

comité 
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 Aanbeveling: sluipverkeer vermijden ter hoogte 

van wegen in tweesporenbeton door het 

voorzien van een iets bredere middenstrook. 

 

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 

houden en eventueel kasseistroken aan te 

leggen aan de kruispunten van deze weg. 

+1 

 

 

0 / -1 

 

 

 

Herverka-

veling 

 

 

 

Ruilverkavelings-

comité / VLM 

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 / 

0 Stedenbouw-

kundige 

vergunningen

, uitvoerings-

dossier / 

bestek 

Ruilverkavelings-

comité, derden 
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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. 
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11 Niet technische samenvatting 

 

De niet technische samenvatting is opgenomen in bijlage 11.  
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12 Verklarende woordenlijst 

ANB   Agentschap Natuur en Bos 

Antropogeen  Van menselijke oorsprong. 

Avifauna  Vogelwereld. 

AWV   Agentschap Wegen en Verkeer 

Bemaling  Kunstmatig verlagen van de grondwatertafel. 

BPA Gemeentelijk Bijzonder Plan van Aanleg beslaat een gedeelte van het 

grondgebied van één gemeente. Het is zeer gedetailleerd plan dat verder 

gaat dan het aanduiden van een bestemming van de bodem, maar 

uitgebreide voorschriften inhoudt. 

BWK Biologische Waarderingskaart. De voorkomende vegetatie wordt, a.h.v. een 

uniforme lijst van karteringseenheden, geïnventariseerd en in kaart 

gebracht. Aan ieder ecotoop wordt een waarde toegekend. 

CIRO Coöperatieve irrigatie Ophoven 

Coördinatiecommissie Een adviesorgaan specifiek voor de ruilverkaveling, waar overleg tussen 

verschillende belanghebbenden plaatsvindt in de onderzoeksfase.  

Fauna De gezamelijke diersoorten die in een bepaald land of een bepaald 

geologisch tijdperk voorkomen. 

Flora De gezamenlijke plantensoorten die de vegetatie van een bepaalde streek 

of periode vormen. 

GEN Grote Eenheden Natuur (VEN-gebieden) 

Gewestplan Getekend bestemmingsplan dat voor het hele Belgische grondgebied 

aangeeft welk gebruik men van een perceel of grond mag maken (mits de 

nodige vergunningen). Dit impliceert dan ook de waarde van de grond. 

IVON Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk. Een geheel van 

gebieden waarin de administratieve overheid zorg draagt voor het behoud 

van de aanwezige natuurwaarden en maatregelen neemt ter versterking 

van die natuurwaarden en de biologische diversiteit. 

Klein Landschapselement (KLE) 

Individueel klein (kleiner dan 5 ha) element in het landschap met een 

natuurwetenschappelijke, visuele en/of cultuurhistorische waarde. 

Knotwilgen en poelen zijn voorbeelden van Kleine landschapselementen. 

Samen vormen ze een aanzienlijk oppervlak met belangrijke 

landschappelijke en biologische functies. 

Kwel   Het uittreden van grondwater. 

Landinrichting (LI) Het bevorderen, voorbereiden, integreren en begeleiden van maatregelen, 

handelingen en werken die uitgaan van de bevoegde overheden en gericht 

zijn op het vrijwaren, herwaarderen en het meer geschikt maken van 

landelijke gebieden, recreatiegebieden, woongebieden met landelijk 

karakter en ontginningsgebieden conform het gewestplan. 

Losweg  Een in gemeenschap gebrachte particuliere strook grond door minstens 2 

eigenaars van aanpalende gronden die afzonderlijk geen uitweg hebben tot 

de openbare weg om aldus samen hiervan gebruik te maken om de 

openbare weg te bereiken. 
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Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 

 Getekend plan dat de bestemming van gronden en eigendommen vastlegt 

en/of dat de inplanting van de constructies in de verschillende kavels 

vaststelt (ordeningsplan). Op termijn komen dergelijke plannen i.p.v. de 

gewestplannen, algemene en bijzondere plannen van aanleg. Er komen 

ruimtelijke uitvoeringsplannen op gewestelijk (VLARUP), provinciaal 

(PRORUP) en gemeentelijk (GEMRUP) niveau.  

Ruilverkavelingswet Wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht 

van de wet, zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978, houdende 

bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest 

RWZI   Rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

SBZ Speciale Beschermingszones of Natura 2000 gebieden 

(Habitatrichtlijngebieden en Vogelrichtlijngebieden) 

Trage wegen Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd 

verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. 

VEN Vlaams Ecologisch netwerk. Een samenhangend en georganiseerd geheel 

van gebieden van de open ruimte waarin een specifiek beleid inzake het 

natuurbehoud, gebaseerd op de kenmerken en de elementen van het 

natuurlijk milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden van de open 

ruimte en de aanwezige en potentiële natuurwaarden wordt gevoerd. 

VLM Vlaamse Landmaatschappij 

VMM Vlaamse Milieumaatschappij 
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 BIJLAGEN 

Bijlage 1: Ruilverkavelingsplan en erfbeplantingsplan boomgaarden 

Bijlage 2: Maatregelenlijst 

Bijlage 3: BPA’s en RUP’s 
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Bijlage 1 Ruilverkavelingsplan en erfbeplantingsplan boomgaarden 
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Bijlage 2 Maatregelenlijst 
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Bijlage 3 BPA’s en RUP’s 

• BPA Zonevreemde bedrijven deelplannen Van Snick en De Coster) 

• BPA Zonevreemde sport en recreatie Gooik. (deelplan Omgeving Sportcomplex Strijland) 

• RUP RWZI Gooik-Letterbeek  

• RUP Omgeving Eyckenborgh  

• RUP Kaesemans Metaalbouw Gooik 

• RUP Kasteel-hoeve van Oplombeek  

• RUP De Koornmolen 

• RUP Kasteel van Saffelberg 

• RUP De Cam 

• PRUP "Tuincentrum De Wolf"  

• PRUP "Hof Ter Molleken" 
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Bijlage 4 Grondwater 
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Bijlage 5 Oppervlaktewater 
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Bijlage 6 Passende beoordeling en Natuurtoets 
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Bijlage 7 Kaarten Archeologie 
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Bijlage 8 Foto’s 
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Bijlage 9 Info erosieknelpunten 
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Bijlage 10 Actualisatienota Landbouw 
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Bijlage 11 Kaartenbundel 

 


