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Bijlage 1 Ruilverkavelingsplan en erfbeplantingsplan boomgaarden 
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Bron:
Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur, 
provincie Vlaams-Brabant, opname 2012, 
AGIV & Provincie Vlaams-Brabant (AGIV, 2013)
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Statuut van dit plan
Het ontwerpplan Gooik is opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij onder begeleiding 
van de coördinatiecommissie ruilverkaveling Gooik en maakt deel uit van het onderzoek 
naar het nut van het ruilverkavelingsproject. Dit plan kwam tot stand op basis van 
uitgebreid studiewerk door de Vlaamse Landmaatschappij en na intensief overleg met 
gemeentebestuur, provincie, Vlaamse Gewest, landbouworganisaties, lokale adviesraden, wandelverenigingen en 
natuurvereniging, Regionale Landschap,  betrokken landbouwers en bewoners.
In een latere fase kan voor dit plan een milieueffectenrapport (MER) opgemaakt worden (2014-2015)
en zal het plan formeel worden voorgelegd aan de betrokkenen in een openbaar onderzoek (2016). 
Daarna zal de minister bevoegd voor ruilverkaveling beslissen om het project al dan niet 
nuttig te verklaren en in uitvoering te laten gaan. 

O N T W E R P  VA N  R U I LV E R K AV E L I N G S P L A N
( m e i  2 0 1 4 )

A d v i e s  v a n  d e  C o ö r d i n a t i e c o m m i s s i e
S c h a a l :  1 / 8 0 0 0

Opgemaakt om gevoegd te worden bij de stukken van art. 5 van de wet van 22 juli 1970, zoals
aangevuld door de wet van 11 augustus 1978

Gezien  en goedgekeurd op

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

Joke Schauvliege

Opgemaakt door de Vlaamse
Landmaatschappij op

Het afdelingshoofd
van Regio Oost

Stijn  MESSIAEN

Gezien en goedgekeurd door de coördinatiecommissie
in zitting van

De secretaris                                   De voorzitter

Zeger Jespers                                 Paul kouckuyt

Provincie: VLAAMS-BRABANT
Gemeente: GOOIK

DE PAR T E M E NT  L E E F M I L I E U ,  N AT UU R  E N E N E R G I E
Af d e l i n g  L a n d  e n  Bo d e m b e s c h e r m i n g ,
On d e r g r o n d ,  N a t u u r l i j k e  R i j k d o m m e n
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Nummering deelgebieden (Begeleidende Maatregelentabel)

Legende:
Gooik puntmaatregelen
» uitkijktoren Kesterheide

Sb voetgangersbrug

"s ecotunnel met doorgang wandelaars/ruiters/fietsers

89:| avonturenpark/speeltuin

oversteekplaats vee

"T drinkplaats vee

õôó solitaire boom cat. 1

nm struik (illustratief)

erosiebestrijdingspoel

ÐÍ inrichting om gemotoriseerd vervoer tegen te houden

à aanpassen brugconstructie

^ opwaarderen bronzone

[¡ vismigratieknelpunt oplossen

inrichting poel / vijver

wad (oversteekplaats ruiters, eventueel met stapstenen voor wandelaars)

` erfgoedrelict

G kapel

!È galopzone ruiters (aangepaste toplaag ontsluitingsweg)

¡© parallelpad specifiek voor mountainbikers (ifv veiligheid)

Gooik lijnmaatregelen
behoud bestaande toestand landbouwontsluiting 3m

ontsluitingsweg landbouw steenslag porfier

ontsluitingsweg landbouw gestabiliseerde steenslag porfier

landbouwontsluiting in tweesporenbeton

2sporenbeton: heraanleg middenberm

landbouwontsluiting 3 m beton 

kasseiweg met betonstrook

¾¾½ functionele fietsverbinding + landbouwontsluiting (3 m beton)

¾¾½ functionele fietsverbinding + landbouwontsluiting (2 sporen beton)

¾¾½ functionele fietsverbinding (2,5 m beton)

¾¾½ porfierverharding ook geschikt voor fietsers (1,6 m)

¾¾½ functionele fietsverbinding op bestaande wegverharding

¾¾½ heraanleg weg met fietspad

behoud bestaande onverharde wandelweg

bestaande wandelweg te verbeteren met porfier

onverharde wandelweg: nieuw tracé

onverharde wandelweg: juridisch traject dat opnieuw wordt opengesteld

nieuwe wandelweg met porfierverharding

wandelpad kassei

servitudeweg

O O O knuppelpad

D D af te schaffen bestaande trage weg

D op te breken losweg

D op te breken asfalt-/betonweg

D af te schaffen juridisch tracé van wandelweg die nu ook niet zichtbaar is

grazige berm

!. erosieberm met op regelmatige afstand een hoogstamboom als landschapselement

erosiebuffer (minimum 6 m. breed)

erosiestrook ingericht voor akkervogels (9 m breed)

grazige strook voor akkerfauna

strooksgewijze aanplant hakhout of haagstructuur

!. !. aanplant knotbomen

!. !. aanplant fruitbomen

!. !. bomenrij

aanpassen watersysteem (hermeandering,  verwijderen inbuizing, natuurtechnische oever)

aanbeveling behoud van of omzetting tot weiland

akkerbouw

zichtpunt / zichtas open houden van bebouwing of hoge begroeiing

precieze lokatie later te bepalen bij herverkaveling

"\"\"\"\oude trambedding als fiets- / wandel-, landbouwverbinding

Gooik vlakmaatregelen
gecontroleerd bufferbekken (tegen wateroverlast in lagergelegen woongebied)

waterbufferings- en infiltratiegebied met ecologische nevenfunctie (natuurlijk overstroombaar)

bevorderen recreatie / cultuurhistorie / educatie

in landbouwcultuur te brengen (akkerland of weiland)

versterken natuurwaarden: bos of boszoom

versterken natuurwaarden: type gemengd of nader te bepalen

versterken natuurwaarden: heide of heischraal grasland

!. !. !. !. !.

!. !. !. !. !.

!. !. !. !. !.Hoogstamboomgaard (herstel of nieuw) omzoomd met haag prioriteit 1, bij voorkeur eigendom overheid 

\
\\

\

\\ \
\versterken natuurwaarden: moerassige kwelzone

versterken natuurwaarden: gorzenakker (wintervoedsel akkervogels)

belangrijke archeologische zone: bewarende maatregelen nader te bepalen

behoud huidig bodemgebruik (EW)

arboretum

behoud en versterken  kleinschalig landschap (mix van weide en bospercelen)

speciale beschermingszone, Europees habitatgebied

Afbakening uitgesloten zones
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Bijlage 2 Maatregelenlijst 



Gooik, maatregelen deelgebied 1

id WAAR maatregel motivering opmerking

1 Neigembos tweesporenbeton heraanleg 

middenstuk (vervangen door fijner 

grind en teelaarde) + open grasberm, 

ong. 2 m breed waar oa de 

elektriciteitspalen in staan 

middenberm nu te grof waardoor 

onnatuurlijke landschappelijke 

inkleding

2 Neigembos bosuitbreiding strook minimaal 20m 

(boszoom op afhellende rand met 

overgang grazig-struik-boom)

versterken bosstructuur habitatgebied 

Neigembos

bosrand heeft een bredere functie dan 

enkel landschappelijk. Oa Inspoeling 

helling landbouwperceel voorkomen + 

typische zoomvegetatie en fauna / op 

gewestplan is dit groengebied, 

eventueel gedeelte dat overblijft als 

landbouwgrond veranderen naar Geel

2bis Neigembos  bosuitbreiding strook 20m (boszoom) versterken bosstructuur habitatgebied 

Neigembos

3 Neigembos vlakvormige natuur, verwijdering 

vakantiehuisje

vlakje met ecologisch belang (oa 

aanwezigheid 2 soorten goudveil), 

versterken bosstructuur habitatgebied 

Neigembos

4en 

4b

Neigembos herstel hoogstamboomgaard en 

herstel heideschraal grasland

versterken habitatgebied Neigembos in overheidseigendom (uitbreiding 

habitatgebied Neigembos)

5 vallei 

Prindaelbeek

Natuurlijke overstromingsgebied 

(NOG) vlakje met ecologisch belang / 

verwijdering inbuizing + 

hermeandering prindaelbeek + 

oplossen vismigratieknelpunt (bij 

aansluiting neigembos)

natuurlijke waterbuffering + 

ecologische verbindingsfunctie tussen 

grote eenheden natuur

beheer zal mogelijk door de provincie 

kunnen gebeuren in de toekomst, kan 

eventueel via beheerlandbouw / 

schaapsherder / NP / …

6 Vallei 

Prindaelbeek

Natuurlijk overstromingsgebied: 

ecologische inrichting Prindaelbeek als 

NOG + hermeandering door 

deflectoren + vismigratieknelpunten 

wegwerken

natuurlijke waterbuffering + 

ecologische verbindingsfunctie tussen 

grote eenheden natuur

6tris Vallei 

Prindaelbeek

vaste kavel perceel kan wellicht in 

landbouwgebruik blijven, ligt wat 

hoger en zal zelden nodig zijn als 

uitbreiding NOG 

6bis Vallei 

Prindaelbeek

Prindaelbeek andere bedding laten 

volgen (hermeandering + inrichting als 

NOG) + duiker vervangen door brug

natuurlijke waterbuffering + 

ecologische verbindingsfunctie tussen 

grote eenheden natuur



7 Neigembos aanpassen + heropenen JT TW belangrijke nog gesloten trage weg 

van parking Neigembos naar vallei 

Prindaalbeek, opgenomen in netwerk 

Gooik 2009

7tris weiland 

Neigembos

af te schaffen NZ JT TW rechtszekerheid landbouwer

7bis weiland 

Neigembos

af te schaffen NZ JT TW rechtszekerheid landbouwer

8 weiland 

Neigembos

aanbeveling behoud weiland, voorstel 

aan RO om niet op te nemen in RUP

weidelandschap verdient de voorkeur 

boven bosuitbreiding

8bis weiland 

Neigembos

af te schaffen NZ JT TW rechtszekerheid landbouwer

10bis 3-Egyptenbaan af te schaffen NZ JT TW rechtszekerheid landbouwer

10 Bettestraat-

vallei 

prindaelbeek

herstel bedding trage weg + herstel 

landschapselementen naast trage weg 

(oa knotwilgen)

opwaardering TW

11 Vallei 

Prindaelbeek

NOG, ecologisch waardevol grasland natuurlijke waterbuffering + 

ecologische verbindingsfunctie tussen 

grote eenheden natuur + bewaren 

ecologishe waardevol grasland

11bis Vallei 

Prindaelbeek

NOG, ecologische inrichting 

prindaelbeek (incl. hermeandering) + 

erosiebuffer ter hoogte van 

woestijnstraat + oplossen 

vismigratieknelpunt + oplossen 

lozingspunt

natuurlijke waterbuffering + 

ecologische verbindingsfunctie tussen 

grote eenheden natuur

12 Vallei 

Prindaelbeek

Vaste kavel maximale kansen voor behoud 

waardevolle bosstructuur vallei 

prindaelbeek

13 Vallei 

Prindaelbeek

talud andere kant weg beplanten met 

hakhout

kleinschalig landschap versterken

14 Vallei 

Prindaelbeek

nieuw tracé TW op scheiding tussen 

valleistructuur en landbouwgebied 

Verbinding tussen letterbeekstraat en 

Woestijnstraat en verdere ontsluiting 

vallei Prindaelbeek

15 Vallei 

Prindaelbeek

NOG, herinrichten vallei ecologische verbindingsfunctie tussen 

grote eenheden natuur + versterken 

landschappelijke structuur

16en 

16bis

Vallei 

Prindaelbeek

inrichting als NOG met inbegrip van 

ecologisch waardevolle moeraszone / 

trage weg over knuppelpad 

natuurlijke waterbuffering + 

ecologische verbindingsfunctie tussen 

grote eenheden natuur

18 Vallei 

Prindaelbeek

nieuw tracé TW op ong. 3 m van de 

beek (ecologische buffer), meer 

oostelijk aansluitend op bestaande 

trage weg

wandelverbinding valleistructuur 

Prindaelbeek, ook als beheerweg NOG

18bis 3-Egyptenbaan af te schaffen NZ JT TW rechtszekerheid landbouw



19 3-Egyptenbaan beplanting Talluds, aan noordkant 

percelen kan dit zeker houtig

versteviging taluds (erosieprobleem) + 

aankleding landschap

20 H.Kr. Kap naar 

Hbg Haas

nieuw tracé TW + houtkant verlengen 

naast TW

nieuw traject van Woestijnkapel naar 

Den Haas,  rekening houdend met 

huiskavels en naast bestaande 

waardevolle landschapselementen 

(vooral houtkanten) / 

noord-zuidverbinding is 

herverkavelingsafhankelijk

20tris H.Kr. Kap naar 

Hbg Haas

herstel HSBG achter kapel cultuurhistorisch landschapselement

21 H.Kr. Kap naar 

Hbg Haas

behoud en versterken tallud, 

eventueel enkele solitaire bomen. 

(eigendoms en beheersituatie nog uit 

te klaren

versterken landschap

22 H.Kr. Kap naar 

Hbg Haas

Bosje aan Den Haas, beter inrichten 

als speelbosje met bescherming van 

ecologisch kwetsbare delen,

 nu deels als 'toilet' gebruikt

22bis akkergebied Hbg 

Haas

site De Haas, site aantrekkelijker 

maken met eventueel boomgaard + 

speelweide ipv parking

23 akkergebied Hbg 

Haas

open berm langs trage weg (oostzijde 

ong 3m)

voorzien van 

landbouwtoegankelijkheid

24 akkergebied Hbg 

Haas

afschaffen losweg rationalisering kavels

25 akkergebied Hbg 

Haas

EBM. talluds met beplanting (vb 

meidoorn) als grens tussen kavels, 

plaats afhankelijk van de 

herverkaveling

EB

27 akkergebied Hbg 

Haas

brede grazige berm naast 

landbouwontsluitingsweg

akkerfauna/ akkerflora

28 Vallei 

Prindaelbeek

opwaardering bronzone

28bis vallei 

Prindaelbeek

opwaardering bronzone

30 vallei 

prindaelbeek

af te schaffen JT TW netwerk in omgeving dens genoeg

33 3-Egyptenbaan herstel HSBG op privé-grond vrijwillige maatregel

33b 3-Egyptenbaan wildakkertjes op minder vruchtbare grond of zo veel 

mogelijk op verloren hoekjes, 

wointervoedsel akkervogels

35 EBM grazige strook met struikjes opgenomen in EBP gemeente



36 akkergebied Hbg 

Haas

wijngaardbosstraat wegverharding 

aanpassen naar 2-sporenbeton, (nu 

steenslag) met grazige berm aan 

noordkant 

nu heel stoffig bij droog weer min 1m betonstroken, zodat je er bv 

met een fietskar op kan rijden // 

rekening houden met afstromend 

water

37bis akkergebied Z 

van Bosstraat

hoekje opgaande hoge begroeiing landschappelijk + betere perceelsvorm

37 akkergebied Z 

van Bosstraat

zuidkant weg: berm om talud te 

verstevigen, beplanting zowel 

opgaand groen als grasachtig / 

noorkant weg: grazige erosieberm aan 

deel dat in akkerbouw ligt + gracht 

vermijden dat talud wordt afgeploegd  

EBM noordkant weg

38 Hof Wijngaard, Z 

van Bosstraat

af te schaffen NZ JT TW rationalisatie landbouw

39 N Hbg Krekelhof aanduiding steentijdkampement, 

erosiebestrijding/faunarand

wellicht geen beïnvloeding voor 

toekomstig landbouwgebruik

40 Hof Wijngaard, 

N van Bosstraat

nieuwe trage weg met grazige open 

berm in landschappelijk verlengde van 

de houtkanten van de vallei

landbouwontsluiting en 

erosiebestrijding

40bis Hof Wijngaard, 

N van Bosstraat

nieuwe trage weg met houtkant 

aansluitend op bestaande valleibossen 

meer oostelijk

40tris Hof Wijngaard, 

N van Bosstraat

bufferbeplanting beek

40qua

ter

Hof Wijngaard, 

N van Bosstraat

af te schaffen NZ JT TW 

42 Oude Geraardse 

Baan

herstel geroooide haag landschapsherstel

44c Oude Geraardse 

Baan

brugherstel

44d Oude Geraardse 

Baan

verdere beplanting Taluds met houtige 

gewassen (hakhoutbeheer)

ecologische motivering door Dieter? rekening houden met schaduw, dus 

ook meer onderscheid tussen hoge en 

lage beplanting, locatie voor eventueel 

hoogstam met doorkijk ter hoogte van 

stammen



44e Oude Geraardse 

Baan

EBM, grazige strook opgenomen in EBP

45 Oude Geraardse 

Baan

deels holle weg, op te waarderen (ook 

deel na holle weg eventueel enkel 

noord-kant, zie stippellijn)

46 Oude Geraardse 

Baan

knooppunt scherpe hoek behouden en 

inrichten als picknickplaats met aantal 

fruitbomen 

historisch kruispunt met weid uitzicht

47 Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

brede grazige faunabermen ecologische compensatie akkerfauna

48a Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

heropenen JT TW, (half)verharding 

naast landbouwontsluiting ook 

aangepast aan galopmogelijkheden 

ruiters , gracht en berm inrichten als 

erosiebestrijding, 

48b Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

buffer langs gracht + historische trage 

weg

behoud bestaande toestand

48c Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

bareel voor gemotoriseerd vervoer ontmoediging om dit als doorgaande 

weg te gebruiken

48e Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

bestaande trage weg met 

groenelement (oude meidoornhaag) 

behouden en versterken

48d Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

houten wandelbrug in combinatie met 

doorwaadbare plaats paarden

oplossen knelpunt water op weg / in 

fuctie van gewenste mobiliteit (enkel 

recreatief)  

50b Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

af te schaffen weg, wellicht niet meer 

nodig als ontsluiting percelen

52 Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

boszoom aan beide kanten naast 

bronbos

buffering bronbos

53 Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

vaste kavel vaste percelen: natuurlijke percelen 

die mee de structuur van het 

brongebied vormen. 

valleirand aan ZO-zijde beplanten als 

houtkant

54 Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

inrichting poel als erosiepoel (uitgang 

herstelde gracht 48)

EB

55 Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

inrichting poel

57 Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

vlakvormig natuurperceel met herstel 

natuurlijke loop waterloop  

natuurlijke loop beek is in het midden 

van het vochtige perceel // natuurlijke 

structuur doortrekken tot aan de weg

58 Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

site met Walgracht: erfbeplanting 

en/of deels walgracht terug uitgraven

op vrijwillige basis, maatregelen 

afhankelijk van intersses eigenaar

uitgraven gracht zal enkel mogelijk zijn 

mits voorgaand archeologisch 

onderzoek en vergunning agentschap 

OE



60 Vallei 

Hunselbeek

openleggen waterloop hunselbeek / 

betonnen beschutting aan straatkant 

blijft ongewijzigd + oplossen 

vismigratieknelpunt

ecosysteem beek

61 Vallei 

Hunselbeek

natuurlijke profilering noord-oever ecosysteem beek

62 Vallei 

Hunselbeek

aanduiding ijskelders: advies aan privé-

persoon naar inrichting toe, ev. 

Vleermuis? 

63 Vallei 

Hunselbeek

fruitbomen langs openbaar domein landschap versterken

64 Vallei 

Hunselbeek

beplanting: opwaardering bestaand 

bosje + laten aansluiten op andere

opwaardering waardevol KLE

65 Vallei 

Hunselbeek

openbare waterloop met 3m buffer 

langs beide kanten (knotbomen of 

tallud met elzenhout)

landschap versterken

66 Vallei 

Hunselbeek

opwaardering broekbosje

68 kasteel 

Saffelberg

verbeteren bestaande 

landbouwontsluitingsweg

69 kasteel 

Saffelberg

landbouwontsluitingsweg met brede 

erosieberm, verharding aangepast aan 

galopmogelijkheden paarden, lokatie 

afhankelijk van huiskavel maar 

aansluitend op andere weg

opgenomen in EBP 

70en 

70bis

kasteel 

Saffelberg

af te schaffen NZ JT TW netwerk in omgeving dens genoeg

71 kasteel 

Saffelberg

af te schaffen trage weg?

73a, 

b, c

kasteel 

Saffelberg

solitaire boom als landschapselement accentueren 'poort kasteel Saffelberg'

74 kasteel 

Saffelberg

af te schaffen NZ JT TW herorganiseren netwerk TW rond 

kasteeldomein

74b kasteel 

Saffelberg

verleggen toegangsweg landbouw doorlopende landbouwweg wellicht 

niet meer nodig na ruilverkaveling

75bis kasteel 

Saffelberg

opgaand groen ter hoogte van de 

populierenstraat (zuidelijk lang stuk en 

noordelijk korter stuk)

buffering (schoudering) talluds als 

versterking landschap

uitwijkmogelijkheden voor 

landbouwvoertuigen voorzien

76bis kasteel 

Saffelberg

Verdere uitbouw HSBG op privé-

domein, vrijwillige maatregel + 

inrichtingsvisie ijskelder met eigenaars 

bekijken

76 kasteel 

Saffelberg

erosiebestrijdingsmaatregel: grazige 

strook bovenaan talud + 

erosiebestrijdingspoel in hoek van 

perceel

EBP



77a kasteel 

Saffelberg

af te schaffen NZ JT TW herstructurering wandelnetwerk rond 

kasteelpark

77b kasteel 

Saffelberg

af te schaffen NZ JT TW herstructurering wandelnetwerk rond 

kasteelpark

77c kasteel 

Saffelberg

af te schaffen NZ JT TW herstructurering wandelnetwerk rond 

kasteelpark

77d kasteel 

Saffelberg

af te schaffen NZ JT TW herstructurering wandelnetwerk rond 

kasteelpark

77 kasteel 

Saffelberg

af te schaffen NZ JT TW herstructurering wandelnetwerk rond 

kasteelpark

78 kasteel 

Saffelberg

groenelement op talud + behoud 

grasland + nieuwe trage 

wegverbinding



Gooik, maatregelen deelgebied 2: Gooik dorp en vallei Molenbeek met zijlopen

id WAAR maatregel motivering opmerking

1b kerkhofstraat 

molensite

oude molensite, voorstel infobord / 

fruitbomen op OD naast trage weg

terp niet meer duidelijk zichtbaar

1c kerkhofstraat 

molensite

afschaffen NZ JT TW rationalisering grondgebruik en 

wandelnetwerk dens genoeg

1a kerkhostraat 

molensite

historische holle weg naar 

windmolensite (molenweg), 

onverhard laten met aan beide kanten 

opgaande taludbeplanting + 

schoudering / enkele grote bomen niet 

in hakhout zetten 

historisch karakter / landschappelijke 

versteviging

2 kerkhofstraat 

molensite

Opwaardering HSBG op vrijwillige 

basis

op vrijwillige basis / versterken 

landschap

eventueel boomgaard in 

overheidshanden met 

haag/picknickplaats

3 kerkhofstraat 

molensite

verleggen en openstellen JT TW verbinding maken naar "poort 

Saffelberg"

4a, e, f, g Eeckelstraat - 

Groebe

afschaffen NZ JT TW

4b zijvalleitje achter 

Oude Cam

afschaffing NZ JT TW terhoogte 4b een mogelijk een insteek 

net achter huizen nodig als 

ontsluitingsweg
4c zijvalleitje achter 

Oude Cam

afschaffing NZ JT TW eerste deel (zuidkant) voorzien voor 

ontsluiting percelen, onstsluiting voor 

11?

7 zijvalleitje achter 

Oude Cam

openstellen historische trage weg die 

gedeeltelijk Caloomeersenbeek volgt, 

eerste stuk ontsluitingsweg landbouw 

(enkel eerste stuk is nu open) 

wandelverbinding van Oude Cam naar 

kerkhof en ter ontsluiting 'muziekbos' 

8 zijvalleitje achter 

Oude Cam

accentueren talud in het landschap 

met beplanting

aankleding landschap

9a zijvalleitje achter 

Oude Cam

Waardevol grasland en zeer 

erosiegevoelig

vaste kavel, os inrichting als 

natuurgebiedje tegen 'muziekbos'

ecologische waarde verder onderzoek

9b zijvalleitje achter 

Oude Cam

herwaardering bronbosje naast 

waardevol grasland en naast trage 

weg

te onderzoeken

9c zijvalleitje achter 

Oude Cam

recreatieve inrichting, bv 

avonturenparcour 

centrale ligging bij centrum met 

toegang via Oude Cam en via terreinen 

jeugdbeweging
10 c Gooikveld waardevol grasland inrichten als 

natuurgebiedje 

natuurlijk lint tussen bewoning

10 d Gooikveld vaste kavels : waardevol grasland indien buiten blok, is dit enkel een 

beleidsaanbeveling



10b Gooikveld herstel en aanpassing historisch tracé 

trage weg

functionele trage weg op voorstel 

dienst mobiliteit provincie, functionele 

verbinding van woonkern naar school 

/ gemeentehuis // aan 

Gooikeveldstraat is onteigening nodig 

van enkele meters achtertuin

10g Gooikveld bestendigen trage wegverbinding 

tussen bushalte N285 en centrum

functionele trage weg op voorstel 

dienst mobiliteit provincie / buiten 

blok is dit enkel een 

beleidsaanbeveling
11 zijvalleitje achter 

oude Kam

herstel waterloop Caloomeersenbeek 

van aan de bron + (gedeeltelijk) 

inbuizing vervangen door 

brugconstructies

landschaps- en ecologisch herstel

11b zijvalleitje achter 

oude Kam

oeverbeplanting waterloop accentueren waterloop tot in centrum beperkte of geen grondinname

13 Eeckelstraat - 

Groebe

Groebe ontsluitingsweg die overgaat 

in trage weg, te behouden en talud 

beplanten
15b Eeckelstraat - 

Groebe

restauratie kapelletje

14 Eeckelstraat - 

Groebe

juridisch tracé trage weg terug open 

stellen maar tracé aangepast rond 

privétuintje + inrichten als 

erosiebuffer

 maakt deel uit van grote oost-

westverbinding evenwijdig met vallei 

// herverkavelingsafhankelijk tracé

15 Eeckelstraat - 

Groebe

juridisch tracé trage weg terug open 

stellen + inrichten als erosiebuffer

 maakt deel uit van grote oost-

westverbinding evenwijdig met vallei 

// herverkavelingsafhankelijk tracé

16 Eeckelstraat - 

Groebe

vaste kavel: waardevol grasland verder onderzoek, intussen 

stukgespoten? 

17a, b, c, d Rozenbroekvallei vaste kavels: waardevol grasland verder onderzoek nodig //doorgang te 

tekenen op kaart ontsluiting perceel //

18 Rozenbroekvallei vaste kavels: waardevol grasland ook belangrijk om valleikarakter te 

bewaren

20b Eeckelstraat - 

Groebe

infopunt met zicht op archeologische 

site Rozenbroek (maatregel 20)

zichtpunt op archeologische site

20 Rozenbroekplateau aanduiding archeologische site als 

aandachtspunt in oa de 

herverkaveling, behoud 

landbouwactiviteit mits 

erosiebestrijding. 

kwetsbare archeologie site: romeinse 

nederzetting met zeer veel materiaal 

die nu door erosie dichter bij de opp 

ligt en aangeploegd wordt /sterk 

erosiegevoelige percelen / / visuele 

relatie met romeinse villa op 

Lombergveld (maatregel 24b 

deelgebied 4) dmv landmark bv. 

Romeinse uitkijktoren met educatieve  

informatie

mogelijk verder waarderend 

onderzoek na nuttig verklaring dmw 

archeologisch proefsleuvenonderzoek 

ifv specifieke 

beschermingsmaatregelen/ in 

maatregel zeker visuele relatie 

betrekken met andere sites en 

landschap / ! Bij ophoging zal de 

huidige teelaarde  NIET afgegraven 

mogen worden gezien de site dan 

blootgelegd wordt en vernield kan 

worden



20 c Rozenbroekplateau infopunt met zicht op archeologische 

site Rozenbroek (maatregel 20)

zichtpunt op archeologische site

22 Rozenbroekplateau solitaire eik behoud als 

landschapselement, omstandigheden 

verbeteren

is er slecht aan toe, verdichting door 

vee

23 Bergenbroek-vallei eenvoudige trage wandelweg nieuw 

tracé onderaan talud dat aansluit op 

trage weg maatregel 24  + 

talludbeplaning met enkele solitaire 

bomen

deel van wandellus vanuit herberg 

Krekelhof

24 Rozenbroekplateau ontsluitingsweg landbouw die 

gedeeltelijk behouden blijft als trage 

weg, noordelijk deel afschaffen

verder noordelijk kan deze 

ontsluitingsweg eventueel afgeschaft 

worden, indien dit voor herverkaveling 

wenselijk is. 

24b Rozenbroekplateau behoud en opwaardering trageweg-

tracé onderkant plateau en scheiding 

met hobby-landbouwpercelen + 

erosiestrook

van Rozenbroekvallei naar 

Bergenbroekvallei / erosiestrook is 

voorzien in EBP

25 Rozenbroekplateau verleggen toegang akker makkelijkere minder steile toegang

26 Rozenbroekplateau (hoofdzakelijk) nieuwe 

ontsluitingsweg landbouw die ook 

dienst doet als trage 

wandelverbinding, aan zuidkant 

ingegroend

deel van wandellus vanuit herberg 

Krekelhof, zeker ter hoogte van 

archeologische site is dit door middel 

van een grindweg in ophoging / indien 

als toegangsweg voor landbouw, dan 

wel serieuze ingrepen nodig aan 

aansluiting Rozenbroekstraat

27a Rozenbroekplateau erosiebestrijdingsmaatregel in de 

vorm van talud met grazige begroeiing

 plaats afhankelijk van herverkaveling, 

grens tussen 2 verschillende 

gebruikers //rechthoekige blokken 

maken evenwijdig met 26

27b Rozenbroekplateau erosiebestrijdingsstrook afwisselend 

houtig en grazig met zicht op 

landschap/ infopunt met zicht op 

archeologische site Rozenbroek 

(maatregel 20c)

naast trage weg en als bescherming 

van waardevolle graslandpercelen 

lager gelegen //rechte percelen maken 

en daarmee de erosiemaatregel 

dimensioneren (driehoek)

27c Rozenbroekplateau erosiebestrijdingspoel + 

erosiebestrijdingsstrook lindestraat

EBP

28 Bergenbroek-vallei vaste kavel: perceel behoud 

valleikarakter met boshyacinten

29 Bergenbroek-vallei nieuwe wandelverbinding op rand 

plateau met Bergenbroekvallei (van 

Krekelhof naar hof Ten Berg)

grens tussen akkerbouwplateau en 

vallei



29b Bergenbroek-vallei bijkomende taludbeplanting naast 

nieuwe wandelverbinding

versterken mooie taludbeplanting 

29c Bergenbroek-vallei afschaffen NZ JT TW moeilijk te behouden, door vertuinde 

percelen

29d Bergenbroek-vallei afschaffen NZ JT TW

30a Bergenbroek-vallei vaste kavel: Kwel / ruigte vaste kavels om valleikarakter te 

bewaren

30c Bergenbroek-vallei  boomgaard naast wandelpad restperceeltje tegen bebouwing dat 

moeilijker bereikbaar wordt voor de 

landbouw en minder vruchtbare grond 

(kleikop)

30b Bergenbroek-vallei vaste kavel: herstel HSBG op 

vrijwilluige basis 

boomgaardherstelplan uitwerken met 

plattelandsproject en vzw 

paddenbroek

32a Bergenbroek-vallei grasland met kwelzone: inbuizingen 

verwijderen, herstel brongebied, 

ecologisch herstel oever (dras-

plasoeverzone) + ingroening andere 

kant weg

enkel westelijk deel van het perceel uit 

oprivéeigendom ruilen? perceel is op 

die plaats gedraineerd. 

32b1, b2 Bergenbroek-vallei Berg en Broekbeek openleggen 

(verleggen tracé) door perceel met 

brugconstructies in plaats van duikers

ecologische verbinding tussen Berg-en 

Broekvallei en Molenbeek + 

voorkomen overstroming Hof ten Berg

32c Bergenbroek-vallei  hermeandering Berg-en-broekbeek verstevigen ecologische verbinding 

van bergenbroekvallei naar 

molenbeek

32d Bergenbroek-vallei bufferbekken wateroverlast voorkomen, oa Hof Ten 

Berg 

34a arboretum behoud juridisch tracé trage weg 

tussen arboretum en valleitje

enkel stukje kinderkensstraat bestaat 

al + stukje aan Bergenbroekstraat als 

ontsluitingsweg landbouw, naast 

arboretum nu niet toegankelijk

34e arboretum JT trage weg naast arboretum terug 

openstellen

34b arboretum aanpassing tracé trage weg + herstel 

poel met KLE's

privacy + als grens tussen 

akkerbouwgebied en valleigebied

34c1 arboretum stukje trage weg heropenen om extra 

verbinding naar Krekelhof te hebben 

nummer wijzigen

34c2 arboretum herstel historisch tracé trage weg van 

Kindekensstraat naar arboretum + 

houtkant op talud

volledig nieuw? / paadje op tallud 

gelegd(zowel eerste als tweede stukje)- 

akker kan dan aansluiten tot tegen 

paadje / indien gewenst kan dit pad als 

losweg gebruikt worden

34d f, g arboretum afschaffing NZ JT TW  in te richten als akkerbouwgebied



35e arboretum weide bovenaan in natuurbeheer ecologisch waardevol grasland met 

sterke reliefgradiënt

35a arboretum Herstel arboretum op vrijwillige basis 

In samenwerking met huidige 

eigenaar? 

in samenspraak met huidige eigenaars

35b arboretum ecologisch waardevolle moerassige 

vallei (kwelbos), elzenhout gefaseerd 

opnieuw in hakhout zetten

privé of eigendom overheid? 

35c arboretum vaste kavel: zijvalleitje Molenbeek met 

water uit kwelbos, 

landschapsversterking met tweede rij 

knotbomen

indien kwelbos als natguurgebied uit 

privéhanden gaat, dan ook eventueel 

dit perceel

35d arboretum boomgaardherstel bij voorkeur openbaar domein

36a 3-egypten ecologische verbinding kwelbos-

arboretum naar Prindaelvallei + 

nieuwe trage weg

belangrijke ecologische verbinding 

Prindaelbeekvallei naar 

Molenbeekvallei

36b 3-egypten taludbeplanting 3 egyptenbaan en 

Kindekensstraat (opgaand hakhout) + 

erosiestrook

belangrijke ecologische verbinding 

Prindaelbeekvallei naar 

Molenbeekvallei // belangrijk 

erosieknelpunt (EBP)

41 arboretum trage weg afschaffen maar talud 

inrichten als groenelement

versterken KLE (nog enkele bomen/ 

struiken aanwezig

42b 3-egypten afschaffen NZ JT TW

44 Ekelendries oude trage weg-tracé opnieuw 

inrichten als wandelweg + brongebied 

herinrichten (nu betonnen platen)

brongebied kan eventueel 

privéeigendom blijven als afspraken 

met eigenaar / gebruiker kunnen 

gemaakt worden

44b Ekelendries knuppelpad in duurzaam materiaal rand van moerasgebied / door 

knuppelpad vermijden we dat 

wandelaars in privéweide komen

45 Ekelendries hoekje ruigte waterrijk behoud, vaste kavel? Maar is dit intussen niet 

gecultiveerd?

inbuizingen langs de straat?  percelen 

wel gedraineerd (populieren gekapt 

in't midden?)

49 Vallei Molenbeek bosbuffer (=boszoom) tegen afspoeling hoger gelegen 

akkerperceel / ingericht als boszoom 

maar niet te hoog laten opschieten ifv 

schaduweffect

50a Vallei Molenbeek vaste kavel: perceel met belangrijke 

ecologische waarde

afstemming met eigenaar / gebruiker

50b Vallei Molenbeek vaste kavel: perceel met belangrijke 

ecologische waarde

afstemming met eigenaar / gebruiker



51 Terhagen fruitaanplant Kroonstraat OD

52 3-egypten landbouwontsluitingsweg ingegroend 

+ aansluiting gemaakt op andere 

landbouwontsluiting

53 3-egypten ecologische verbinding Prindael-

Molenbeek en Neigembos

exacte lokatie afhankelijk van 

herverkaveling en mogelijkheden op 

het terrein // veelal via erfbeplanting 

op vrijwillige basis

54 Terhagen waterbuffering Neigem: 

doorstroommoeras met goed beheerd 

rietland, omzoomd met knotwilgen (Z)

moerassig perceel nu drooggelegd met 

grachten 

54b Terhagen achterliggend perceel in botanisch 

beheer (BO), + KLE knotwilgen

vaste kavel

55 Terhagen HSBG boomgaard herstel op privé-

grond, vrijwillige, hier als schakel in 

ecologische verbinding

vaste kavel

56a, d Terhagen erosiestrook in akkerland, inplanting 

herverkavelingsafhankelijk

prioriteit EBP

56b, c Terhagen EBP: brede erosiebestrijdingsberm, 

grazige berm 

EBP

57a Terhagen ecologisch herstel achterliggend 

valleitje Paepenmeersebeek (= verder 

zetting ecologische verbinding)

privétuin, mogelijkheden bekijken 

samen met de eigenaar, vooral zone 

van ongeveer 10 m naast de beek is 

belangrijk / bekijken samen met 

deelgebied 5

57e Terhagen ecologisch herstel molenvijvers

57c Terhagen erosieberm met bomenrij (+ functie 

verder zetting ecologische verbinding)

doorkijkeffect landschap mogelijk met 

hogere bomen, maar opletten met 

schaduweffecten landbouw. (enkele 

bomen afgewssseld met struikgewas?)

58 Terhagen kleinschalige energievoorziening? te onderzoeken of dit de moeite loont 

en geen afbreuk doet aan 

cultuurhistorische 

58b Terhagen vismigratieknelpunt oplossen belangrijkste vismigratieknelpunt van 

heel Gooik!!!!

59 Terhagen openstellen JT TW naast historische 

hoeve

59b Terhagen toegangsweg walgrachtsite verbeteren 

(semiverhard met erosieberm)

EBP

59c Terhagen Brede erosiebestrijdingsberm + 

oeverbeplanting 

EBP

59d Terhagen Brede erosiebestrijdingsberm,  grazige 

berm met struikgewas

EBP, oeverbeplanting moet verder 

afkalven van oevers voorkomen

62b Terhagen omzetten weiland naar akkerbouw op die plaats, buiten de 

valleistructuur, logisch



62a Vallei Molenbeek nieuwe trage wandelweg van molen 

Terhagen naar walgrachthoeve 

strijland, incl. groenbuffer

ontsluiting Molenbeekvallei en deels 

als grens tussen ecologische buffer 

beek en akkerbouwgebied 

62c Vallei Molenbeek herstel  brugjes herstel goedkoper dan nieuw en goed 

mogelijk op die plaats

62d Vallei Molenbeek nieuw tracé wandelpad rationalisering landbouwakker / 

afbakening valleistructuur / nieuwe 

wandelverbinding

62f Vallei Molenbeek herstel wandelpad kassei + verlengen 

rechtdoor

karakteristiek kasseiweggetje

62g Vallei Molenbeek toegang woning verbeteren met kassei landelijk karakter behouden door 

kassei

62e, h Vallei Molenbeek afschaffen NZ JT TW

63 Strijland trage weg: gedeeltelijk nieuw tracé 

van walgrachtsite naar kerk Strijland

63b Strijland toegankelijkheid naar netwerk van aan 

bejaardentehuis

meerwaarde om van daar een kleine 

wandellus te doen

64b Strijland natuurperceel: ecologische 

waardevolle percelen rietland in natuurbeheer steken 

uit privéhanden 

64a Vallei Molenbeek natuurfunctie in natuurlijk 

overstromingsgebied

zeer waardevolle natuur  

dottergrasland en hp+ : natuurbeheer

eigenaar ziet plannen goed zitten / 

64c, d, e Vallei Molenbeek vaste kavel: ecologische waardevolle 

percelen

ecologische waardevolle graslanden : 

behoud gebruik door zelfde 

landbouwer 
65 Vallei Molenbeek bredere natuurlijke buffer rond 

meanders

66 Strijland nieuw stukje trage weg tot kerk 

Strijland

om aansluiting te maken op 

Letterbeekstraat

70 Letterbeekvallei Nieuw tracé TW (langs bufferbekken 

en RWZI), uitgevoerd in fietsbaar 

porfier 

ipv 73d, die dwars door de akker loopt

72 Letterbeekvallei functionele fietsverbinding naast 

valleitallud (bovenkant)

veilige fietsverbinding tussen Strijland 

en Gooik

voorlopig twee 'koesluizen' nodig, in 

het kader van de herverkaveling kan 

dit eventueel wel vermeden worden, 

maar dat is geen zekerheid want 

gedeeltelijk huiskavel

73a, b, c, e Letterbeekvallei afschaffen NZ JT TW rationalisering akkerland, nieuw tracé 

op valleirand

73d Letterbeekvallei af te schaffen bestaande TW-

verbinding door akkerland

rationalisering akkerland



74 Letterbeekvallei verleggen stukje grindweg + 

aangepaste verharding voor 

landbouwverkeer en functioneel 

fietsverkeer /  fruitaanplant in berm

recht oversteken vanuit 

Processiestraat

74bis Letterbeekvallei Hoogstamboomgaard op openbaar 

domein

verloren hoekje' voor de landbouw, 

opening in het landschap, die niet 

bebouwd is // geen woongebied

75 Terlo historische trage weg afschaffen en 

om te vormen tot groenstrook

nog deels zichtbaar op terrein

76 Terlo openstellen historische trage weg als 

fietsverbinding met rietaanplant op 

vochtig stuk
77 Terlo gedeeltelijk nieuwe trage 

wegverbinding / gedeeltelijk 

herverkavelingsafhankelijk

nu gelegen op bestaande 

perceelsrand,verbinding tussen oude 

trambedding en Molenbeekvallei

nu gelegen op bestaande 

perceelsrand,

78 Terlo groenperceel als ecologische 

stapsteen

Hoezenbroevallei als ecologische 

verbinding tussen Kesterheide en 

Molenbeek

nu vochtig perceel eigendom van de 

VLM

78b Terlo beek openleggen met brugstructuren 

naar woningen / groene buffer aan 

kant weide

Hoezenbroevallei als ecologische 

verbinding tussen Kesterheide en 

Molenbeek

78c Terlo herstel HT TW en aanleg 

natuurperceel 

natuurperceel als stapsteen, TW vormt 

verbinding met Molenbeekvallei en 

met fietspad

80 Terlo bestaande trage wegverbinding 

verharden als functioneel 

fietsverbinding / landbouwontsluiting

insteek functioneel fietspad

81 Terlo buffering bovenloop Molenbeek

82 Terlo groenbuffer op valleirand



Gooik, maatregelen deelgebied 3: hutselenberg 

id WAAR maatregel motivering opmerking

1b hutselenberg afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

1a hutselenberg afschaffing jurisdisch tracé trage weg aanpassing traject is ifv herverkaveling

1b hutselenberg afschaffing jurisdisch tracé trage weg op herverkavelingsgrens trachten te leggen

2 hutselenberg trage weg openstellen + aanpassen juridisch tracé + met 

grazige bufferstrook

ontsluiting woonstraat via veilige trage 

wegverbinding

4 hutselenberg tallud behouden en versterken in landschap, ook als 

erosiebestrijdingsmaatregel

5 hutselenberg openstellen historisch tracé trage weg + waardevolle tallud 

in od

trage wegverbinding + taludbescherming

6 hutselenberg erosiebestrijdingsberm met erosiebestrijdingspoel + 

heropenen historisch traccé trage weg

EBP

7 kwakenbeek behoud zelfde bodemgebruik: opwaardering bronzone 

kwakenbeek + ecologisch interessante ruigte

7c kwakenbeek kleinschalig talludlandschap maximaal bewaren door 

bescherming en versterking talluds

8 hutselenberg ingroening tallud (opgaand groen) + 

erosiebestrijdingsmaatregel

EBP

11 hutselenberg grazige berm ten behoeve van akkerfauna / akkerflora + 

erosiebescherming

12 a, b hutselenberg afschaffing jurisdisch tracé trage weg (niet meer zichtbaar 

op terrein)

rationalisering landbouw

12c hutselenberg behoud trage weg

13 hutselenberg aanplant fruitbomen naast weg

14 hutselenberg afschaffing juridisch tracé trage weg (niet meer zichtbaar 

op terrein)

rationalisering landbouw + trage weg komt 

op gevaarlijke steenweg uit

rommel in bronzone opruimen + bronsherstel door 

afwateringsgrachten in bron te dempen

14b hutselenberg nieuwe ontsluitingsweg landbouw met gestabiliseerde 

porfier

16 hutselenberg beekvalleitje oevers ingroenen als accentuering in 

landschap + nieuwe wandelverbinding

beekherstel komt uit op drukke steenweg

17 hutselenberg beekvalleitje ruigte bewaren (soort bronzone) + meer 

zuidelijk scherpe tip ingroenen

ifv herverkaveling

-



Gooik, maatregelen deelgebied 4: Lombergveld 

id WAAR maatregel motivering opmerking

Y Gooikveld groen eiland' onder centrum, ontwikkelingsplannen met 

gemeente overleggen

1 Monsebeekvallei heel natte weide, andere functie dan landbouw? suggestie gemeente

1c Monsebeekvallei afschaffing juridisch tracé trage weg (niet meer zichtbaar 

op terrein)

rationalisering kavel

1b Monsebeekvallei natuurlijke oever + oeverbeplanting / talludbeplanting aan 

steenweg

aanpak erosieproblematiek

2&2b Monsebeekvallei  groenelemant op tallud  // aanleg poel aanleg poel in samenspraak met eigenaar  

// groenelement om valleikarakter te 

versterken
3a, b Strijland behouden onverharde trage weg, aanzet in beton onverhard laten om sluipverkeer te 

voorkomen 

3c Strijland erosiestrook aan steenweg EBP

5 Strijland oude voetbalterreinen omzetten in akkeland, incl 

coniferen

ontwikkeling nieuwe sportinfrastructuur 

in de buurt

6 Strijland behoud bestaande trage weg (door sportterreinen) naar 

Hoezenbroekbeek 

 belangrijk tracé om sportterreinen te 

verbinden met oude trambedding / 

paddenbroek / Kesterheide //traject kan 

aangepast worden ahv inrichting 

sportterreinen

nvt nieuwe TW verbinding wijk met sportterreinen mogelijkheid onderzoeken… in principe 

buiten blok maar belangrijke verbinding 

naar sportterrein

7 Strijland nieuwe sportterreinen ingroenen 

8 Strijland aanpassing weg Processiestraat - Wolvenstraat: 

verharding + fietspad

straat wordt verhoogd van categorie, mogelijk zullen deze werken vóór de 

procedure rvk doorgaan

9 Strijland inkleding kapelletje

10 Strijland trage weg op trambedding verlegd omwille van RUP 

bedrijf

RUP om bedrijf wat meer ruimte te geven

11a, b Strijland afschaffing juridisch tracé trage weg (niet meer zichtbaar 

op terrein)

overbodig + aansluiting op grot esteenweg

12 Hoezenbroek vaste kavel: bedding Hoezenbroekbeek verlegd door 

provincie 

bestrijding wateroverlast aanpassing reeds grotendeels gebeurd door 

provincie (2012)

12b Hoezenbroek ecologische inrichting beekvallei

13 Hoezenbroek moerasbosje ecologisch inrichten als doorstroommoeras niet uitgevoerd door de provincie, de 

provincie heeft dit niet kunnen verwerven

13c Hoezenbroek ecologische stapsteen nat-droog gradient / aanvulling natte 

natuur vallei

perceel VLM

14 Hoezenbroek openleggen beek + groene inbuffering beek verder 

stroomafwaarts tot aan broekbos + herstel TW-verbinding 

onverhard pad

nu drassige maïsakker over de beek // 

beek ingebuisd 



14bis Hoezenbroek openhouden van bebouwing  ecologische verbinding + zicht op 

landschap open houden

intussen toch bouwvergunning verleend? 

15 Hoezenbroek inrichting als overstromingszone + ecologisce stapsteen 

op ruimte die niet ingenomen wordt door aquafin 

bufferingsbekken

nat perceel,  gedeeltelijke inname door 

aquafin 

nu in eigendom van de VLM /vertuind hoekje 

aanwezig dat belemmering is voor eco-

verbinding 
15b Hoezenbroek ecologische buffering naast beek + nieuwe 

wandelverbinding van spoorbedding naar 

zwartschaapstraat
15c Hoezenbroek vlakvormige maatregel vernatting + hermeandering beek 

+ hegstructuur langs Treeveldweg

ecologische verbinding + natuurlijke 

waterbuffering// hegstructuur was tot 

voor kort aan Treeveldweg aanwezig

hoezenbroek 2de categorie tot aan ninoofse 

steenweg, daarna niet geclasseerd, maar dit 

zou ook 2de categorie worden

15e Hoezenbroek ecologisch waardevol valleibosperceel dat aansluit op 

ecotunnel en waar trage weg door loopt

ecologische verbindingsfunctie naar 

ecotunnel

15d Hoezenbroek vismigratieknelpunt oplossen

16 Hoezenbroek trambedding opwaarderen als wandelverbinding / 

landbouwontsluiting + nieuwe brug over 

Hoezenbroekbeek

enkel als wandelverbinding of ook als fietspad

17a, b, c Hoezenbroek afschaffing juridisch tracé trage weg (niet meer zichtbaar 

op terrein)

rationalisering landbouw

17d Hoezenbroek verleggen juridisch tracé trage weg rond loodsgebouwen / 

herverkavelingsafhankelijk

verbinding tussen trambeddingen

17 Hoezenbroek bestaande trage-weg verbindingen  tussen oude 

trambedding en Hoezenbroekvallei 

18 Steenbergkapel behoud bestaande trage weg / landbouwontsluiting vraag van wandelverenigingen + 

elektriciteitspalen ernaast vormen reeds 

vaste grens voor herverkaveling

19 Steenbergkapel behoud en versterking trage wegverbinding vanaan kapel 

+ versteviging talud (strook opgaand groen andere kant 

trage weg

strook is ook opgenomen in EBP

30 Steenbergkapel solitaire boom aan kapel

20 Lombergveld beplanting Taluds aan archeologische site, ook EBM landschappelijk + ifv bewaring site + 

aangegeven op EBP

21 Lombergveld behoud bestaande onverharde aardeweg, ontsluiting landbouwpercelen

23 Lombergveld vaste kavel: behoud huidige bodemgebruik ifv bewaring archeologie mag dit geen 

akkerland worden

nu bio-landbouw

24a Lombergveld archeologie, steentijdkampement, behoud landbouw mits 

erosiebestrijdende maatrgelen (vooral door 

oordeelkundige herverkaveling percelen)

24b Lombergveld Romeinse site met kernsite hypocaustum (verwarmd 

badhuis) / zichtlijnen naar andere romeinse site 

Rozenbroek (deelgebied 2 maatregel 20) en omgekeerd + 

zichtlijn van steenbergkapel / erosiebestrijdende 

maatregelen nodig via oordeelkundige herverkaveling, 

ophoging en/of deel site onder gras leggen / landmark 

met informatieve duiding (bv. romeinse uitkijktoren op 

site) 

belangrijk Romeins villa-domein/ kern van 

de site sterk erosiegevoelig en dus accuut 

bedreigd / ligging vlak bij natuureducatief 

centrum paddenbroek 

mogelijk na nuttig verklaring nog bijkomend  

gericht proefsleuvenonderzoek gericht op 

specifieke maatregelen/bij eventuele 

ophoging (om bv. akkerbouw te behouden) zal 

de huidige teelaarde NIET afgegraven mogen 

worden gezien de site dan blootgelegd wordt 

en vernield kan worden; lokaal grondverzet te 

vermijden

25a Hoezenbroek vaste kavel: herstel HSBG op perceel met poel mogelijk 



25b Hoezenbroek afschaffing JT + aanleg Erosiestrook (EBP) ecologisch waardevolle bosstructuur die 

Hoezenbroekvallei verbindt met 

Lombergveld, afgeschermd van 

recreatieve druk, 

vaste kavel of bij voorkeur verwerving

25c Hoezenbroek bosbuffering door booszoomvegetatie ecologish waardevolle vallei 

(habitatgebied) beschermen 

tegeninspoeling

indien akkerland blijft, stevige buffering 

voorzien

25d Hoezenbroek Erosiebestrijdingsmaatregel die ook als ecologische 

verbindingsstructuur dient  / lokatie afhankelijk van 

herverkaveling

EBP + ecologische verbinding 

habitatgebied

25e Hoezenbroek oude dreef herstellen als tragewegverbinding naar 

Lombergveld

25f Hoezenbroek vaste kavel + groenelemant op tallud

25g Hoezenbroek ecologisch interessante graslanden als vaste kavels in beheer bij biologische landbouwer

26 Hoezenbroek open overwelving als ecotunnel + ecologische buffer naast 

beek + wandel- / ruiter / mtb-verbinding onder ecotunnel

27 Hoezenbroek  voetgangersbrug over steenweg en nieuw verbindend 

pad naar Lombergbos

recreatieve verbinding Kesterheide - 

Lombergveld

uit studie blijkt dat ecoduct financieel niet 

haalbaar is

31 steenbergkapel erosiebestrijdingsmaatregel grazige berm/talud EBP

32 steenbergkapel behoud trage weg (in oorspronkelijke kasseistructuur)

33 steenbergkapel erosiebestrijdingsmaatregel grazige berm/talud EBP

34 Paddenbroekvallei Af te schaffen NZJTTW

34a Paddenbroekvallei Af te schaffen NZJTTW rationalisering landbouw

34b Paddenbroekvallei nieuw stuk TW over de paddenbroekvallei

35 Paddenbroekvallei af te schaffen JT trage weg (niet zichtbaar op terrein)

36 Paddenbroekvallei Boomgaardherstel HSBG op privé-domein, vrijwillige 

maatregel

38 Paddenbroekvallei Opwaardering bronzone valleikarakter bewaren en versterken // 

vaste kavel

nu in gebruik bij bio-landbouwer / in HAG

39 Lombergveld trambedding verbeteren met porfierverharding trambedding opwaarderen als wandel-

fiets-landbouw-ruiterverbinding

39b Lombergveld ruigtes tegen trambedding in stand houden en verstevigen

40 Lombergveld site Paddenbroek (boomgaarden en weiden)

41 Lombergveld gebouw site Paddenbroek, verdere uitbouw en renovatie 

samen met de gemeente

site Paddenbroek, huisvesting natuur-

educatief centrum vzw Paddenbroek

42 Hof ter Blokken inrichten bestaande trage weg (fruitbomenrij +of 

haagherstel) + vernieuwen brugje 

42b Hof ter Blokken afschaffing juridisch tracé trage weg (niet meer zichtbaar 

op terrein)

42c Hof ter Blokken vrijwillige maatregel: herstel boomgaarden op privéterrein

43 Gooikveld weg verbeteren als functioneel fietspad met grazige 

akkerranden

weg (deels) onverhard laten om 

sluipverkeer te voorkomen, met eventueel 

in't midden een fietspad

44 Gooikveld behoud bestaande onverharde TW



44a, b Gooikveld afschaffing juridisch tracé trage weg (niet meer zichtbaar 

op terrein)

rationalisering landbouw

45 Gooikveld boomgaardherstel op openbaar domein opwaardering dorpskern

45b Gooikveld trage weg + erosiebestrijdingsmaatregel naast boomgaard EBP

45c Gooikveld boomgaardherstel op privé-domein door regionaal landschap, wordt op KT 

uitgevoerd

paddenbroek terug openleggen ingebuisd deel zijloop paddenbroekbeek herstel valleikarakter

46a paddenbroek fruitaanplant naast weg landschapsherstel

46b paddenbroek tallud/bermbeplanting met opgaand groen om 

voorjaarsflora te beschermen

nog mooie restanten van voorjaarsflora 

wijzen op historische begroeiing

46c paddenbroek verleggen historisch tracé rond erf (privacy) en herstel 

bronzone

46d paddenbroek erfbeplanting rond nieuwe stal

46e paddenbroek behoud zelfde bodengebruik ecologisch waardevol graslandperceel

47a, b Gooikveld erosiebuffers EBP

51a Hoge Berg behoud trage wegverbinding en verbeteren met porfier + 

KLE's naast weg bewaren of omvormen tot haagstructuur

51b Hoge Berg gracht + eventueel erosiepoel veel afstromend water van veld

51d Hoge Berg verstevigde wegbedding met daarnaast erosiestrook of 

erosiegracht

landbouw en toegang tot woning

52 Hoge Berg herstel historisch tracé trage weg met 

erosiebestrijdingsstrook / indien nodig ontsluitingsfunctie 

landbouw

EBP

53 Hoge Berg heropening juridisch tracé trage als aansluiting met wandelnetwerk

54 Lombergveld behoud bestaande landbouwontsluitingsweg, eventueel 

verbeteren met porfier

54b Lombergveld behoud bestaande toestand trage weg

55 Lombergveld omleggen TW langs erf privacy + verhogen aantrekkelijkheid trage 

weg

56 Lombergveld behoud bestaande trage weg

56a, b Lombergveld bestaande trage weg behouden

56c Lombergveld juridische tracé trage weg afschaffen  ecologische rust in habitatgebied // 

recreatief netwerk is reeds voldoende 

fijnmazig

56d Lombergveld nieuw tracé trage weg verbinding Lombergveld kesterheide via 

wandelbrug

57 Lombergveld nieuwe trage wegverbinding op rand van akker en 

bosgebied

verbinding site Paddenbroek met 

Lombergveld en Kesterheide



Gooik, maatregelen deelgebied 5: Paepenmeersebeek-Kasteelveld- Steenhoutbos  

id WAAR maatregel motivering opmerking

1 Paepenmeerse te verleggen tracé grindweg met erosieberm en bomenrij rationalisering landbouw / EBM / aankleden landschap erosieberm en bomenrij doorgetrokken als aan andere kant weg

1b Paepenmeerse verleggen perceel boomkwekerij huiskavel landbouwer vergroten aandachtspunt bij herverkaveling

2 Paepenmeerse GOG met knijp ter hoogte van de Ninoofse Steenweg, deel hoger 

stroomopwaarts is NOG

indijken overstromingsprobleem stroomafwaarts aandachtspunt: ecologisch waardevolle kamgraslanden, verder te 

onderzoeken + onderzoeken waterkwaliteit

3a Paepenmeerse aanduiding waardevolle kamgraslanden + daslook eigendom en beheer i.f.v. natuur : uit privéhanden is opgenomen in NOG-gebied en kan beheerd worden als 

natuurgebied

3b Paepenmeerse aanduiding waardevolle kamgraslanden + daslook niet opgenomen in NOG-gebied

3c Paepenmeerse eikenbronbos mee opnemen in NOG gebied kan op die manier me ein beheer gegeven worden met GOG nu kapotgespoten / dient mee beheerd te worden met de trage 

weg

3d Paepenmeerse opwaarderen bronzone

3e Paepenmeerse KLE, behoud en versterking, langs trage weg en naast beek versterken beekvallei in eigendom en beheer van de 

provincie

4 Paepenmeerse nieuw recreatief pad, ook als beheerweg GOG en NOG gebied, waar 

nodig als ontsluitingsweg landbouw, aangekleed in landschap met 

struik en knot

wandelmogelijkheid van molen Terhagen naar Waterkasteel 

/ duidelijke afscheiding tussen vallei en landbouwgronden

4b Paepenmeerse behoud TW-verbinding + verbeteren eerste stuk voor 

landbouwontsluiting

tenzij nodig voor herverkaveling als insteekweg

5 Paepenmeerse landschapselement op grens akkergebied en valleigebied, herstel 

houtkant en verder doortrekken

opgaande begroeiing + erosiebestrijdingsmaatregel

6 Paepenmeerse Erosiebestrijdingsmaatregel (zuidkant weg) met een ingerichte 

uitwijkstrook voertuigen

EBP

7 kasteelveld taluds opgaande begroeiïng afgewisseld met kruidige bermen opgaande begroeiing beperkt houden omwille van belangrijk 

akkervogelgebied

10a moncebeekvallei nieuwe trage weg naast beek met brede buffer tss weg en beek, 

zuidelijk vormt deze de grens tussen vallei en akker, langs KLE en naast 

oude berm tot aan kwelbosje

betere bescherming van vallei beschermd en kunnen op het 

plateau grotere akkers gecreëerd worden



10b zijvalleitje 

moncebeek?

landbouwweg gedeeltelijk verleggen en zuidelijke deel verbeteren met 

tweesporenbeton 

rationaliseren van de landbouw

11a monsebeekvallei smalle strook weide waarin de beek midden loopt versterking valleikarakter en afscherming waterloop van 

inspoeling akkers

nu al gedeeltelijk zo. Doortrekken van die situatie meer 

noordelijk

11b monsebeekvallei behoud weidekarakter, landbouwweg is afscheiding

12 monsebeekvallei valleibegroeiing, knotbomen of hakhout versterken valleikarakter opgaande begroeiIng om vallei in landschap te leggen / 

bestaande weg houden als insteek landbouw

12b monsebeekvallei aanplant meidoornhaagzuidkant weg versterken valleikarakter

13 monsebeekvallei landbouwontsluitingsweg op juridisch tracé trage weg + 

wandelaansluiting met Moncebeekvallei met brugconstructie // 

verder noordwaarts afschaffen NZ JT TW

14a monsebeekvallei afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw wandelaars via nieuwe landbouwontsluitingsweg meer noordelijk 

van Lingeren

14b monsebeekvallei nieuwe landbouwontsluiting + herstel natuurlijke beekstructuur + 

brede grazige bermen voor akkerfauna

14c monsebeekvallei NZ JT TW afschaffen rationalisering landbouw

15 monsebeekvallei openstellen onverharde wandelweg op juridisch tracé naast 

Moncebeek, eerste deel ook als landbouwontsluiting + herstel 

historische haagstructuur

juridisch tracé langs Lingerenkapel // verbinding met oude 

trambedding

aan kapel wordt overhoekje afgesneden waardoor ruimte voor 

KLE bekomen wordt

15b monsebeekvallei herstel kapelletje + inhjrichting klein perceeltje met bron "OP DEZEN 

WEG STELT MEN GEEN VOET, OF MEN LEEST EEN WEESGEGROET 

1842"

waardevol erfgoedrelict ism RLZZZ, perceel aan kapel is ecologische waardevol grasland 

met veel reukgras

15d monsebeekvallei boomgaardherstel op privégrond op vrijwillige basis in gehuchtje 

Lingeren

versterken landelijk karakter op vrijwillige basis

16 monsebeekvallei Erosiebestrijdingsmaatregel EBP

17 monsebeekvallei gorzenakkertje, locatie herverkavelingsafhankelijk in stand houden aklkervogelpopulatie

17a monsebeekvallei groenaanplant als versterking valleikarakter met daarnaast nieuwe 

wandelverbinding

buffering vallei + rationalisering landbouw door verleggen 

tracé juridsche trage weg

17b monsebeekvallei erosiebestrijdingsberm met gracht (naast weg)

17c monsebeekvallei vismigratieknelpunt oplossen

17d monsebeekvallei afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw nu ook niet zichtbaar op terrein, vervangen door valleipad 17a

19 monsebeekvallei behoud valleikarakter (behoud grasland)  In perimeter provincie behoort dit perceel tot de natuurlijk 

overstroombare zones, maar wij beperken ons eerder tot behoud 

valleikarakter
20 monsebeekvallei af t eschaffen juridisch tracé TW (niet zichtbaar op terrein) rationalisering landbouw niet zichtbaar op terrein

21 monsebeekvallei rij fruitbomen naast nieuwe landbouwontsluitingsweg op trambedding referentie naar historische HSBG

21b monsebeekvallei infopunt met zitbank (perron), verwijzing naar vroeger stationnetje



22 monsebeekvallei herstel trambedding als wandelverbinding / fietsverbinding , en voor 

landbouwontsluitingsweg / talluds met grasbermen afgewisseld met 

hakhout
22b monsebeekvallei aanplant solitaire bomen (eiken)

23 monsebeekvallei ruigtes en ecologische weideperceel als ecologische stapstenen naast 

trambedding + nieuwe poel

ecologische zeer waardevol grasland dat als natuurgebied 

zou beheerd moeten worden

mee opnemen als openbaar domein gemeente

23c monsebeekvallei herstel KLE's op talluds trambedding

24a monsebeekvallei herstel trage wegverbinding van trambedding naar oude plaats wandelverbinding mogelijk van oude plaats naar 

trambedding of naar Lingeren

komt uit op bestaand insteekweggetje

24b monsebeekvallei afschaffen juridische tracés TW-verbindingen rationalisering landbouw

24 kasteelbeek afschaffen bestaande landbouwontsluiting en trage wegverbinding wellicht niet meer nodig na herverkaveling middelste nu nog zichtbaar op terrein

25 kasteelbeek nieuwe TW-verbinding naast Kasteelbeek + doorsteek naar stuk kleine 

Haarding + doorsteek naar trambaan (incl. erosieberm meteen naast 

talud EBP, beplant met enkele hoogstambomen)  // herstel KLE talud 

(beplanting met opgaand groen)

interessante wandelverbinding op locatie waar 

erososiebestrijdingsberm nodig is // Een van de belangrijkste 

KLE's, maar wat in verdrukking

25b kasteelbeek werken waterloop verbinding herstellen + aansluiting wandelpad dit stuk van de waterloop is nu afgesloten

26 kasteelbeek nieuwe wandeldoorsteek en verbetering bosstructuur L van pad, R van 

pad uitbreiding weide

aansluiting woonkern Oetingen op vallei

26b kasteelbeek afscherming voetpad + heraanplant populieren + speeltuintje speeltuintje tegen sportterrein

27 kasteelbeek versterken en behoud valleikarakter tussen 2 beekarmen (oa 

versterken KLE's naast doorsteek)

27b kasteelbeek aanleg poel versterken landschap en ondersteunen water-fauna

28 kasteelbeek zijvalleitje, behoud valleikarakter ook als ecologische verbinding naar steenhout, grenzen af te 

bakenen

29 kasteelbeek smal asfaltweggetje voor wandelaars en fietsers gedeeltelijk 

aanpassen tracé

gaat te zeer door bedrijfsgebouwen en huiskavel van 

landbouwer

29b kasteelbeek aanplant fruitbomen naast wegen (kruispunt) op openbaar domein versterken landschap

29c kasteelbeek oud kasseiweggetje, als insteekweg landbouw

29d kasteelbeek JT TZ heropenen verbinding naar vallei traject nog min of meer zichtbaar, 

29e kasteelbeek nieuwe TW naast beek, verbinding pad kasteelbeek en oud asfalt pad

29f kasteelbeek NZ JT TW af te schaffen

29g kasteelbeek (gedeeltelijk) nieuw tracé trage weg, stuk door populierenbosje interessante verbinding tussen vallei steenhoutbeek en vallei 

kasteelbeek / stukken liggen er nog maar zijn ontoegankelijk 

door doornen, … 

29h herstel HSBG op vrijwillige basis

30 steenhoutbeek herstel HSBG op vrijwillige basis belangrijke boomgaard op grens ankerplaats

31 steenhoutbeek bredere grazige kruidenbermen naast bestaande wegen ankerplaats

31b steenhoutbeek nieuwe herverkavelingsafhankelijke wandelverbinding aansluiting met Oost-Vlaanderen volgt voor grootste deel harde grens (hoge draadafsluitinjg langs 

privé-tuin

32 steenhoutbeek Erosiebestrijdingsmaatregel op akker en versterken holle weg door 

opgaande begroeiïng 

EBP + ankerplaats noordelijke schouder eerder lagere begroeiing wegens 

schaduweffect op gewassen anders

33 steenhoutbeek afschaffen NZ JT TW + aanleg nieuw tracé aan de rand van 

kasteeldomein

rationalisering landbouw + wandelmogelijkheid langs 

kasteeldomein 

minder privacy-schendend dan vroegere tracé

34 steenhoutbeek JT TW afschaffen rationalisering landbouw niet zichtbaar op terrein

34b steenhoutbeek nieuwe trage-wegverbinding stukje op grondgebied Oost-Vlaanderen aansluiting wandelnetwerk met netwerk in Oost-Vlaanderen  overleg met betrokken gemeente nodig om aansluiting te 

verzekeren



34c steenhoutbeek openstellen bestaand juridisch tracé trage weg in overleg met O-

Vlaanderen

aansluiting wandelnetwerk met netwerk in Oost-Vlaanderen

36 steenhoutbeek verwijderen bestaande trage weg

60 steenhoutbeek grazige bermen met gerichte aanplanting taludbegroeiing ankerplaats lanschapsversterking

37 Grote Haarding kapelletje inrichten met zuidelijke begroeiïng (vb druivelaar) en bankj 

etegen zuidmuur en bronbegroeiïng

perceeltje openbaar domein

37b Grote Haarding uitwijkstrook met open niet-beschaduwde berm (ecologie) en 

bovenaan meidoornhaagje / verder kan de talud beplant worden met 

plukfruit (bv framboos)
38 Grote Haarding oude trambedding, taluds met grasbermen afgewisseld met hakhout

38b Grote Haarding populierenbos behoud door vaste kavel vaste kavel? 

38c Grote Haarding vijver inrichten als "avonturenplaats" ism met plaatselijke 

jeugdbeweging

jeugdbeweging in Oetingen is op zoek naar locatie hangbrug, eiland, kamp (in samenwerking met jeugdbeweging, 

…) wedstrijd? 

38d Grote Haarding behoud TW-verbinding waardevolle historische trage wegverbinding

38e Grote Haarding afschaffen NZ juridisch tracé TW op terrein niet zichtbaar

38f Grote Haarding afschaffen NZ juridisch tracé TW op terrein niet zichtbaar

50 Oetingen erosiebufferstrook EBP

50b Oetingen tallud met opgaande begroeiing

51 Oetingen afschaffen NZ juridisch tracé TW op terrein niet zichtbaar

52 Oetingen behoud bestaande TW

53 Oetingen Heropening JT TW verbinding met trambedding

55 Oetingen NZ JT TW afschaffen

57 Oetingen behoud bestaande trage wegverbinding



Gooik, maatregelen deelgebied 6: Oetingen - Koubeek - Hollandse Beek  

id WAAR maatregel motivering opmerking

y Oetingen woonuitbreidingsgebied buiten de grenzen van de rvk, suggestie behoud trage 

wegverbinding

geen echte maatregelen, enke 

suggestie

nadeel is dat er dan voor de 

bufferstrook aqufin niet gesteund 

kan worden op de RVK

2 Hellebos boszoom / buffer natuurlijke grens tussen weide en 

bos

3 Hellebos oude trambedding structuur (reliëf en hoge bomen) behouden door beplanting te behouden, 

eventueel wel beweiding mogelijk 

4 Hellebos TW NZ juridisch tracé afschaffen rationalisering landbouw

4b Hellebos aanleg brede boszoom / buffer natuurlijke grens tussen weide en 

bos, boszoom ontbreekt nu

5 Hellebos buffer aan Koubeek (strook 10 m) strook beplanting + grazige erosiestrook aan akker houtkant (knotbomen niet geschikt 

voor erosie) /mogelijkheden 

agrobeheer? / Noordkant blijft vrij 

voor ruiming

6 Hellebos ruigere percelen inrichten als natuurgebied aansluiting Hellebos / natuurgebied 

volgens gewestplan

actief aankopen of behoud 

bodemgebruik? 

7 Hellebos strook bosuitbreiding als verbinding Hallebos en Steenhoutbos ontsnippering of grasland? / moet doorlopen op 

deelgebied 5

8 Hellebos bosomvorming naar meer inheems enkel op vrijwillige basis mogelijk

8b Hellebos nieuw wandeltracé als alternatief voor 4 haalbaar tracé (pivacy) om 

aansluiting te maken met andere 

gemeente

9 koubeek fruitaanplant versterken landschap

9b koubeek verwijderen inbuizing waterloop / toegang via brugconstructie waterlopen krijgen meer ruimte in 

het landschap

10 koubeek gracht + talludbeplanting (uit EBP) versterken landschap bekijken op terrein

11 koubeek insteekweg landbouw behoud bestaande toestand

12 koubeek weiland meer tegen de beek leggen dmv herverkaveling erosiebestrijding + landschappelijk 

weiland meer in de vallei

13 koubeek groenbuffer langs beek + grazige strook als EBM EBP, buffer aan beek EBP, op dit moment is het weide, 

dan is dit OK. Maar groene buffer 

geeft bescherming als weide zou 

omgezet worden in akker (groene 

buffer nu mee laten beweiden)

14 koubeek bosbuffer bescherming tegen inspoeling

15 koubeek behoud bodemgebruik (zuidelijke percelen) ecologisch waardevolle percelen, nu 

in bo

nu in BO

16 koubeek aanpassing weg als wandelpad langs zijvallei en als insteekweg voor de landbouw / 

ingericht ook om occasioneel te gebruiken als ontsluitingsweg voor bospercelen 

(grasweg)

gedeeltelijk over historisch tracé 

dat nog zichtbaar is (door bos)

16b koubeek afschaffing (verlegging) tracé landbouwontsluitingsweg rationalisering landbouw



16b koubeek nieuwe trage weg met doorsteek over Koubeek (stukje knuppelpad)

16c koubeek inrichting pick-nickplaats aan grote knotwilg mooie rustplaats aan oude knotwilg

17 koubeek akker nu in agroforestrie vaste kavels? 

18 koubeek afschaffing NZ JT TW

18b koubeek aanplant fruitbomen op OD (bv kerselaar) soorten die gene probleem vormen 

voor ziektes fruitplantages

19 koubeek inrichting bronperceel eigendom vlm nu / toekomstige 

eigenaar? 

19b koubeek behoud bestaande KLE (meidoorn) en klein aklkerhoekje in natuurinrichting 

bronperceel betrekken

vrijwaren KLE merg valleien aanpassen

20 Bontebeek voorstel boomgaardherstel op vrijwillige basis

21 Bontebeek houtkant EBM volgens EBP provincie

22 Bontebeek grasstrook als EBM in EBP

23 Bontebeek houtkant  beplanting aan zuidkant Bontebeek beekbegeleidend groen

24 Bontebeek bermverbreding + (knot)bomen aankleding landschap

25 Bontebeek afschaffingNZ JT TW rationalisering landbouw

26 Schavollendries - 

Bonteveld

afschaffing TW (deels nu bruikbaar op terrein, deels enkel juridisch tracé) rationalisering landbouw herverkavelingsafhankelijk kan 

deze toch (deels) blijven bestaan

27 Schavollendries - 

Bonteveld

privé bebossingsproject op vroegere boomgaard vorm niet optimaal voor 

herverkaveling, mogelijkheid 

bekijken om vorm aan te passen

28a Schavollendries - 

Bonteveld

behoud en versterking trage wegverbinding, ook als insteekweg lb wegverharding nog te bekijken

28b Schavollendries - 

Bonteveld

behoud en versterking bestaande kassei landbouwontsluitingsweg kassei verbeteren en verstevigen 

met betonstrook weerszijde

29 Schavollendries - 

Bonteveld

inrichting kapel met solitaire boom

30a Schavollendries - 

Bonteveld

inrichting perceeltje als gorzenakker wintervoedsel akkervogels

30b Schavollendries - 

Bonteveld

afschaffing NZ JT TW rationalisering landbouw + 

rechtszekerheid privépercelen

30c Schavollendries - 

Bonteveld

akkerbouw afgeschermd met taluds die als EBM worden ingericht

31 Schavollendries - 

Bonteveld

afschaffing NZ JT TW rationalisering landbouw

32 Schavollendries - 

Bonteveld

inbuffering beek + herstel en verlegging tracé trage weg beek kalft enorm af, buffering zeker 

noodzakelijk! 

32b Schavollendries - 

Bonteveld

te vernieuwen brug. Vismigratieknelpunt



32c Schavollendries - 

Bonteveld

grazige strook ingericht voor akkervogels en als erosiebestrijding akkervogels / locatie 

herverkavelingsafhankelijk

33a Schavollendries - 

Bonteveld

nieuw stuk TW aan vallei, aansluitend op bestaand tracé afscheiding tussen akker en vallei of meer naar links op bestaand 

juridisch tracé? Desgevallend 

buffer tussen beek en weg

33b Schavollendries - 

Bonteveld

afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

34 Schavollendries - 

Bonteveld

afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

35 Schavollendries - 

Bonteveld

brede berm met bomen (mogelijkheden bekijken aquafin)

36 , 36b Hollandsebeek - 

waterblokbeek

afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw. 

Mogelijkheid om huiskavels tot tegen 

de beekbuffer
37 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

nieuwe ontsluitingsweg landbouw langs Hollandse beek, aansluitend op 

bestaandetrage wegverbinding + buffering beek weerszijden beken

landbouwontsluiting + 

wandelverbinding

landbouwontsluiting tot voetpad 

Bontebeek - Hollandsebeek 

(variabel ifv herverkaveling)  / 2de 

categorie, bredere grasstrook uit 

landbouw uitruilen

38 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

NOG-gebied, ingericht als groengebied nu deel terrein jagers

38b Hollandsebeek - 

waterblokbeek

deel steenstort aan beek opruimen en valleistructuur herstellen zonevreemd steenstort in vallei

38e Hollandsebeek - 

waterblokbeek

GOG  met knijp zuidelijk wordt deze zone 

mee ingeschakeld in actief 

waterbeheer

deeltje nu door jagers in gebruik, 

woeste grond mee opnemen in 

natuurbeheer, 

40 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

EBM met hoog opgaande begroeiing EBP

41 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

groene buffer met bomen / knotbomen tegen vallei blokbeek

42 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

heropenen + verleggen JT TW naast brongebied Bontebeek en Warandehof belangrijke wandelverbinding + 

beheerweg natuurgebied 

trage weg volgt meer de prachtige 

vallei en zorgt voor buffering vallei 

tov akkergenbied

43 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

vrijwillig maatregel herstel boomgaard

44 a Hollandsebeek - 

waterblokbeek

Afschaffen trage wegverbinding + nieuwe landbouwontsluiting privacy + betere vorm achtertuinen

44b Hollandsebeek - 

waterblokbeek

houtkanten begeleiding trage weg en 

landschapsherstel

45 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

herstel JT trage weg met opgaande begroeiïng (bv meidoornhaag)

45b Hollandsebeek - 

waterblokbeek

knuppelpad doorsteek door nat stuk vallei

45c Hollandsebeek - 

waterblokbeek

aanplant houtkant naast nieuw stuk trage weg versterken en bufferen 

valleistructuur, nu BO 

erosiebestrijding op afgesloten

46b Hollandsebeek - 

waterblokbeek

natuurontwikkeling: moeras ruigte

46c Hollandsebeek - 

waterblokbeek

Natuurontwikkeling: nat grasland bronzone

47 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

zeer waardevol boscomplex in natuurgebied laten

47b Hollandsebeek - 

waterblokbeek

ruigte die mee bebost zou kunnen worden (spontane verbossing) te nat voor paarden, al niet meer 

opgenomen als weide

48 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

sanering beek en bronzones



49 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

paardenwei warandehof

50 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

erosiebuffer of bosbuffer in vorm van mantelzoom, met ruige strook gras naast akker EBP, ernstig erosieprobleem nu

50b Hollandsebeek - 

waterblokbeek

ecologisch waardevolle talud mee opnemen bij beheer trage weg beheer kan eventueel wel door 

beweiding 

51 onder Oude Plaats wegverharding behouden zoals hij nu is, noordkant erosiestrook (EBP) EBP

52 onder Oude Plaats afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

53a, b, c, 

d, 

onder Oude Plaats afschaffenNZ JT TW rationalisering landbouw

54 onder Oude Plaats verbeteren houtkant, maar wel herverkavelingsafhankelijke locatie mee inschakelen in ecologische 

verbinding

54b onder Oude Plaats herverkavelingsafhankelijk aanplant houtkant ecologische verbinding Bontebeek - 

Daal

55(15b) onder Oude Plaats ecologische verbinding Zuun - Moncebeekvallei / herverkavelingsafhankelijk - 

houtkanten met grasstrook langs Berghomstraat op terrein bekijken: stapstenen via 

ecologisch grasland overkant + 

houtkanten? Strook achter 

woningen? Stapsteen  of 

grastsrook maken van hellende 

akker op hoek?

56a onder Oude Plaats afschaffing NZ JT trage weg rationalisering landbouw

56b onder Oude Plaats nieuw tracé trage weg verplaatsen bestaande tracé 

waardoor beek beter gebufferd 

wordt
57 onder Oude Plaats behoud TW

58 onder Oude Plaats afschaffen JT TW nu ook niet aanwezig op terrein

60 onder Oude Plaats Taludbeplanting + ingroening hoek akker ecologische verbinding

61a, b onder Oude Plaats afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw nu ook niet aanwezig op terrein

62 onder Oude Plaats herstel boomgaard op vrijwillige basis op vrijwillige basis

63 onder Oude Plaats mooi grasland met nat-droog-gradiënt

63b onder Oude Plaats inrichting als natuurperceel tegen beek ecologische stapsteen

66 bron waterblokbeek herstel houtkant met daarnaast grazige erosiebestrijdingsstrook ingericht als 

faunarand 

EBP en buffering waardevolle 

valleistructuur

waardevolle houtkant in 

verdrukking en zijvalleitje nu 

weggeploegd
66b bron waterblokbeek vlakvormige natuur creëren van aaneengesloten eenheid 

natuur Bontebeek

nu woest perceeltje met verlaten 

(?) caravan, trachten aan te kopen 

66c bron waterblokbeek gorzenakkertje structuur weggeploegde zijvallei 

terug in het landschap leggen en 

solitaire boom beschermen tegen 

ploeg

nu weggeploegd zijvalleitje

67a bron waterblokbeek grazige berm naast Frankrijkstraat landschapsaankleding + bescherming 

akkerfauna / akkerflora

standaardberm 2 m breed

67b bron waterblokbeek grazige berm, afgewisseld met opgaand groen (houtkant)  naast te behouden TW landschapsaankleding opgaand groen afstemmen  met 

akkervogelbiotoop



68 bron waterblokbeek aanbeveling behoud grasland / bij voorkeur vrijwillige maatregel om HSBG tenminste grasland om valleibos te 

beschermen / perceel wordt 

ingeschakeld als ecologische 

verbinding

perceel dat mee dienst doet als 

ecologische verbinding, als HSBG 

niet haalbaar, dan tenminste 

grasland om bos te beschermen

69 bron waterblokbeek bosherstel aaneengesloten eenheid natuur

69b bron waterblokbeek openleggen waterblokbeek herstel natuurlijke structuur beek

70 bron waterblokbeek bestaande landbouwontsluiting behouden

70b bron waterblokbeek vaste kavel, weideperceel eig is Christian en Danny verckens, 

die de kavel ook graag wensen te 

behouden
72a, b bron waterblokbeek verleggen trage weg JT bij bron + aanleg houtkant tot aan de bron rationalisering landbouw + 

beschermen waardevolle 

landschapsstructuren

TW nu niet zichtbaar op terrein

72c bron waterblokbeek verbetering bronzone door aanleg poel + picknickbank herwaardering bronzone + 

recreatiebeleving vergroten

73a, b, c, 

d, 

bron waterblokbeek valleirand beplanten met houtkant / knotwilgenrij

74a onder waterblokbeek afschaffen NZ  JT TW rationalisering landbouw voorzien in EBP als erosiestrook, 

maar volgens ons terreinbezoek 

niet noodzakelijk op die plaats

74b onder waterblokbeek afschaffen NZ  JT TW rationalisering landbouw nu ook niet aanwezig op terrein

75 onder waterblokbeek aanleg grazige buffers aan weerszijdes van landlijke weg + opgaand groen ter hoogte 

van nieuwe stal

76 onder waterblokbeek verbeteren landbouwontsluitingsweg rationalisering landbouw /ook als 

ontsluiting eigendommen

op JT TW

76b onder waterblokbeek verbeteren houtkant, maar wel herverkavelingsafhankelijke locatie op EBP

76c onder waterblokbeek herstel trage weg, deeltje tussen KLE-element (haagstructuur met oa meidoorn), 

verder rechts van KLE (meidoorn)

door mooi valleitje en naast 

archeologische site / momenteel 

enkel eerste stukje bestaand 

/ ontsluiting voor landbouw 

mogelijk onderbroken in vallei

76d onder waterblokbeek opgaand groen naast bestaand stuk TW (meidoornhaag doortrekken) opgaand groen belangrijk om 

ecologische verbinding mogelijk te 

maken richting Zuunvallei

76e onder waterblokbeek herstel JT trage weg met opgaande begroeiïng (meidoornhaag doortrekken) opgaand groen belangrijk om 

ecologische verbinding mogelijk te 

maken richting Zuunvallei

76f onder waterblokbeek klein nieuw stukje TW naast silo's ingroening silo's doortrekken ecologische verbinding 

+ betere inkadering silo's in 

landschap

76g onder waterblokbeek gorzenakkertje wintervoedsel akkervogels

77 onder waterblokbeek afschaffen NZ JT TW doodlopend niet zinvol nu ook niet aanwezig op terrein / 

op tallud naast valleitje, maar kan 

niet meer verbonden worden door 

bebouwing

78 onder waterblokbeek bronherstel herstel natuurlijke structuur 

brongebied



78b onder waterblokbeek bronbosherstel herstel natuurlijke structuur 

brongebied

78c onder waterblokbeek Natuurlijk overstromingsgebied met opgaande begroeiïng naast beek (beek 

opstuwen) + noordelijk van de TW hermeandering beek 

vroeger bronbos, gekapt 

(vergunning?), nu HK / ook als 

ecologische verbinding
78d onder waterblokbeek vismigratieknelpunt oplossen en beek terug openleggen + brugstructuur voor weide herstel ecologische verbinding 

bruggeplasbeek - Zuun

78e onder waterblokbeek herleggen tracé trage weg op rand van natuurlijk overstromingsgebied nu loopt JT dwars door tuin als dit wordt injgericht als NOG-

gebied, kan hier mogelijk toch de 

TW hersteld/ verlegd worden? 

78f onder waterblokbeek vroegere stortplaats inert materiaal, daarom vaste kavel verder te onderzoeken

79 onder waterblokbeek afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw nu ook niet aanwezig op terrein

80a, b, c, 

d, 

onder waterblokbeek afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw nu ook niet aanwezig op terrein

80e onder waterblokbeek nieuw tracé TW + stuk ingebuisde beek terug openleggen laatste stuk bekeveldstraat kan in 

dat geval in privé overgaan / wordt 

dan niet meer gebruikt door 

anderen

81 onder waterblokbeek opwaardering zijvalleitje met KLE's (dubbele knotbomenrij) herkenning beekstructuur in 

landschap

82 onder waterblokbeek recreatieve verbinding (heropening + aanpassing JT TW) // herverkavelingsafhankelijk 

op grens tussen 2 gebruikers

83 onder waterblokbeek aanleg grazige buffers aan weerszijdes van landlijke weg  met uitwijkstroken landschappelijk + ruimte voor 

akkervogels en akkerfauna

84a, b onder waterblokbeek afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw nu ook niet aanwezig op terrein

100 onder waterblokbeek beschermen Romeinse site /erosiebestrijdende maatregelen indien nodig /liefst 

structureel bestendigen grasland

fysieke bescherming nu bovengeploegde 

bouwmaterialen



Gooik, maatregelen deelgebied 7: hoezenbroek-kesterheide-kesterweg-Daal-Bergem-Bruggeplasbeek-site Kester

id WAAR maatregel motivering opmerking

1a, b, c Hoezenbroek afschaffing NZ JT TW rationalisering landbouw + trage wegen die uitkomen op steenweg

2 Hoezenbroek NOG-gebied + oplossen vismigratieknelpunt natuurlijk drassig gebied 

2b Hoezenbroek ecologisch waardevol perceel  in natuurbeheer centraal hp+ grasland

3 Hoezenbroek versterken en verlengen knotbomenrij ecologische buffering tussen akker en hoezenbroekvallei

4 Hoezenbroek landbouwontsluiting op bestaand juridisch tracé TW (tracé wordt verder afgeschaft)

4b Hoezenbroek gorzenakker wintervoedsel akkervogels

5 Hoezenbroek behoud bestaande trage weg vermijden uitspoeling akker in Hoezenbroekbeek

7a Hoezenbroek erosiebuffer naast bestaande trage weg EBP afbakening met akkerpalen?  

7b Hoezenbroek TW aanpassing tracé aan ecotunnel / recreatietunnel nog niet bepaald aan welke kant van de beek dit zou 

liggen, eventueel als buffer tss akker en vallei, maar 

dan brug over (verbrede) beekbedding nodig

8 Hoezenbroek geboortebos in zijvalleitje uitbreiden in de vallei

9 Hoezenbroek zijbeekje Hoezenbroekbeek herstel beekprofiel (open leggen)

10a Kesterheide waardevol bronbos en zijvalleitje / verdere bebossing ontwikkelen

10b Kesterheide boszoom versteviging en bescherming bronbos

10c Kesterheide zijbeekje natuurlijker en zichtbaarder maken in het landschap

10d Kesterheide opgeulde grond als toegang naar motocross afgraven als herstel zijvallei // aan weg 

afschermen met groenaanplant

herstel zijvallei

11a Hoezenbroek akkertje om te zetten in grasland en natuurbeheer ontwikkelen habitatgebied op ingeslioten sterk erosiegevoelig perceel  in IHD-

gebied : hele helling in natuurbeheer

11b Hoezenbroek weide opnemen in natuurbeheer door uitruil landbouwer habitatgebied versterken > groter maken uitruil kan zowel landbouw als natuur ten goede 

komen indien voldoende grondreserve 

11c Hoezenbroek zijvalleitje met weekendhuis+ ruigte / opwaardering door ingroening + bosbuffer overeenkomst met eigenaar vinden, reglementair?

12a Kesterweg ingroening talud versterken landschapsstructuur en eventuele erosiebuffer als weiland 

gescheurd zou worden

aanwezig op EBP, maar vooral relevant als weiland 

(HAG) ooit akker zou worden. heeft ook een 

landschappelijke waarde
12b Kesterweg HSBG op vrijwillige basis 

13 vierbergen opheffen tracé TW + aanleg grasgang (EBM) EBP EBM + versterken ecologische verbinding 

Hoezenbroek - Daal

13b vierbergen verstevigen tallud als EBM en beplanten met struiken EBP

13c Hoezenbroek versterken talluds stuk holle weg met grazige structuren tegen erosie +  zuidelijke gradiënt potentie mooie grasberm + voedselplek 

voor akkerfauna

14 vierbergen aanplant rij fruitbomen in brede berm of eventueel ander opgaand groen (eik /es) referentie oude fruitlandschap + belangrijke ecologische verbinding

16a Kesterweg ingroening (afronding) hoek kapelletje + groenstructuur holle weg (talluds + 

schoudering) 

versterken ecologische verbinding tussen Daal en Hoezenbroekvallei + 

versterken landschap

landschappelijke inkleding + ecologische 

verbindingsfunctie

16b Kesterweg beplanting + schoudering tallud Kesterweg + aansluitend talluds holle weg versterken taluds + landschap

17 Kesterweg gorzenakker + perceelsontsluiting op andere plaats brengen door verplaatsen ontsluiting perceel kan zodat groen-talludstructuur 

aansluitend op hoek gemaakt worden kesterweg-holleweg

18 Kesterweg perceel NAVO, struweelbeplanting - erfbeplanting navragen FM of dit op hun perceel kan, anders net 

erbuiten

19 en 19b Kesterweg afschaffen NZ JT TW

19c Kesterweg begroeiing + schoudering Tallud + hoek afsnijden en bredere opgaande 

begroeiingsstrook

19f Kesterweg nieuwe trage wegverbinding als alternatief voor verwijderde tracés tracé op grens gelegd van akkergebied / naast waardevolle meidoornhaag

20 Kesterweg zuidelijke helling met boomgaardrelict: HSBG opwaarderen op vrijwillige basis

20b Kesterheide heischraal grasland + boomgaard op zuidelijke helling onder kinderkerkhof bovenaan heischraal garsland - onderaan boomgaard zuidelijk eerosiegevoelige helling

21a Kesterheide inrichten als onthaalpunt voor fietsers en wandelaars geen uitgebreide autoparking / in de visie NP was 

een andere plaats aangeduid als onthaalpunt (ijzeren 

man), maar dat beukenbosbiotoop is volgens ons te 

kwetsbaar / perceel eigendom watermaatschappij? 

21b Kesterheide heideomvorming en open maken rond 'ijzeren man' - bos met bosflora behouden!

21d Kesterheide haag of hakhoutaanplant privacy woningen + aantrfekkelijkheid landschap door woningen af te 

schermen

21e Kesterheide ontwikkeling heideschraal grasland

22a Kesterheide gewezen gebouw NAVO, rond gebouw, voorlopig geen specifieke inrichtingsvisie gemeente is eventueel kandidaat-koper

22b Kesterheide Kinderkerkhof, ecologisch waardevol grasland uitbreiden met tuinen : sensibilisering

22c Kesterheide uitkijktoren kesterheide markering kesterheide als hoogste punt van het Pajottenland, 360 graden 

kijken boven de boomkruinen

24 Kesterheide wandelverbinding via wandelbrug over N285 wandelverbinding in habitatgebied die Lombergveld en Kesterheide verbindt haalbaarheid ecologische verbinding is onderzocht 

maar onrealistisch bevonden

24b Kesterheide behoud bestaande onverharde weg aandachtspunt, mogelijk niet bepalend voor 

planopbouw

25 Kesterheide behoud bestaande trage weg en ingroening tallud opgaande begroeing TW-verbinding veel te gevaarlijk, alternatief over 

ecoduct

26 Kesterheide herstel historisch tracé trage weg van 'ijzeren man' naar aansluiting bestaande TW weggetje nu slechts deels bestaand op terrein

26b Kesterheide ontdubbeling bestaand etrage weg om veilig gecombineerd gebruik mountainbike - 

wandelaars - ruiters 

mtb-pad iets meer zuidelijk in bos nog bestaand maar bijna ontoegankelijk gemaakt

26c Kesterheide Erosiebestrijdingsmaatregel EBP

26d Kesterheide opwaardren bestaande historische wandelverbinding naar Leerbeek nu nauwelijks nog toegankelijk

27a Kesterweg openstellen juridisch tracé trage weg met noordelijk grazige berm en zuidelijk 

accentueren grote tallud (opgaande begroeïng + enkele solitaire bomen

rationalisering landbouwontsluiting (rechter op akkers) + historisch karakter 

+ landschapsversterking

navragen aan archeoloog of dit zeker oude tracé is

27b Bergem nieuwe landbouwontsluiting + toegang woning naast bronzone Bergem 

27c Bergem herstel historische TW-verbinding naast nieuwe bouwzone , deels tweesporenbeton 

voor ontsluiting landbouw

onderaan talud + talud landschappelijk verstevigen

27d Bergem bronpercelen ingroenen natuurlijk element bij nieuwe verkaveling

27f Bergem huidige toegangsweg verwijderen rationalisering landbouwpercelen, woning bereiken via nieuwe weg



28 Bergem bestaande onverharde ontsluitingsweg landbouw opheffen rationalisering landbouw, rechtere percelen

28b Bergem opheffen juridische tracé TW rationalisering landbouw

28c Bergem Erosiebestrijdinngsbermen EBM opgenomen in EBP

29a Bergem Romeinse vicus Kester  fysiek te beschermen door structurele erosiebestrijdende 

maatregelen o.a. aangepaste herverkaveling. Verdere maatregelen  afhankelijk van 

resultaten van lopend archeo-geofysisch en booronderzoek (einde april 2014). 

Vermijden van bodemingrepen op deze site.

Plaatsen van een  landmark met educatieve-informatieve duiding  

Zeer belangrijke romeins baandorp (vicus) aan de kruising van Romeinse 

wegtracés daterend uit de eerste en tweede eeuw na Christus. Uniek in 

Vlaanderen en van bovenregionaal belang, groot deel nog in 

landbouwgebied itt andere vici die reeds aangetast zijn door bebouwing. 

Wel onderhevig aan hoge tot zeer hoge erosie. Met ruilverkaveling kunnen 

we de site fysiek beschermen

Na nuttig verklaring mogelijkheid voorzien om 

gericht archeologisch proefsleuvenonderzoek te 

doen ifv specifieke beschermende maatregelen in 

gevoelige zones binnen de site op basis van 

resultaten lopend onderzoek. 

29c Bergem te behouden relictbunker in te richten als vleermuisbunker

29b Bergem afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

30 gebied ZW 

Leerbeek

bosbuffer aan valleitje  + afsnijden hoek naar erosieberm 35

31 gebied ZW 

Leerbeek

Talludbeplanting met opgaand groen valleibescherming (buffer akkerland) + landschapsaankleding, versteviging 

omgeving Kester als beschermd landschap

33 gebied ZW 

Leerbeek

boomgaard herstellen of percelen landschappelijk inkleden met KLE's, op vrijwillige 

basis

percelen veehandelaar / dorpszicht richting Kester

34a gebied ZW 

Leerbeek

opheffen juridische tracés TW rationalisering landbouw

34b gebied ZW 

Leerbeek

EBM grasstrook EBP

35 gebied ZW 

Leerbeek

EBM grasstrook 

36 Kesterweg ingroenen talluds + schoudering+zuidkant enkele bomen en hakhout+noordkant 

hakhout

38a Bergem aanpassing historisch tracé TW-verbinding nu ligt tracé over huiskavel, nieuw tracé tussen waardevol grasland en 

akkerlandpercelen / missing link wandelnetwerk

38b zuunbeek nieuw tracé TW van zijvalleitje bruggeplasbeek naar Bruggeplasbeek missing link wandelnetwerk

38c zuunbeek wandelbruggetje over Bruggeplasbeek + verleggen TW niet voor tgemotoriseerd verkeer

38d zuunbeek aangepaste landbouwontsluiting + groene buffering zijloopje (knotwilgenrij)

38e zuunbeek afschaffen NZ juridisch tracé TW rationalisering landbouw

38f zuunbeek behoud bestaande TW gedeeltelijk ligt hier kassei onder de modder

38g zuunbeek afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

38h zuunbeek afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

39a Daal waardevol weiland als natuurgebied beheren en herstel KLE nu door onoordeelkundig 'beheer' vernield

39b Daal Boszoom ook als Buffer naar akkergebied 

39c Daal bronperceel 'inkapselen' in boszoom

39d Daal kerngebied Daal + sterk hellende weides

39e Daal versterken KLE's naast weg

40 Daal nieuwe TW-verbinding naast Daal + opheffen niet zichtbare andere tracés door 

akker

41 Daal weide op voormalig stort niet haalbaar om in bosstructuur t esteken / mogelijk 

vervuillde grond / oude stortplaats onder 

weidegebied
42 Daal EBM grazige berm in EBP

43 Daal afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

43b Daal nieuwe herverkavelingsafhankelijke landbouwontsluiting

zuunbeek buffer opgaande begroeiïng naast zijloop zuunbeek

zuunbeek gedeeltelijk nieuw tracé TW zuidelijk zijvalleitje wandelverbinding Zuunvallei op valleirand, die tevens een vaste grens is 

tussen valleigebied en akkergebied

50a zuunbeek herstel juridisch tracé TW aan Bruggeplasbeek

50b zuunbeek

ecologisch zeer waardevolle graslanden inrichten als ecologische stapstenen aanwezigheid van bv veel reukgras

50c zuunbeek mooi bronbos, belangrijk om te bewaren

50d zuunbeek behoud trage weg 

51a zuunbeek ecoverbinding: heraanleg kruispunt in eenvoudige inrichting ecotunnel 

51b zuunbeek eco-verbinding: strook langs beek W van de weg in te richten als natuurgebiedje + 

noordoever beek natuurtechnisch profiel

54a zuunbeek zijvalleitje dat nu al een soort doorstroomweide is: behoud

54b zuunbeek zijloop herleggen op natuurlijke loop + groene buffer laag houden combinatie erosie tw hierlangs gelegd om huiskavel niet te doorkruisen en duidelijke 

grensafbakening met akkergebied

54c zuunbeek EBM brede grazige strook om vallei te beschermen opgenomen in EBP erosiegevoelige akker

54d zuunbeek talud herstellen als EBM weggeploegd? 

54e zuunbeek opgaand groen tegen holle weg (beide zijdes om 'hollewegeffect' te bekomen + 

daarachter EBM grazige berm+ landbouwontsluiting

57 gebied ZW 

Leerbeek

belangrijke prehistorische site uit de Midden-Steentijd: doortastende 

erosiebestrijdingsmaatregelen door heideschraal grasland met aan de rand 

hoogstamfruit

sterke aantasting site door continue zware  erosie !! erosiegevoelige akker in NHAG ==> mogelijke 

herbestemming naar landbouwgebied met 

historische waarde? Voorstel GRUP

58 Kesterheide Kesterheide als strategische locatie is een belangrijke site voor de Ijzertijd, Romeinse 

tijd en steentijd: informatieve duiding  (ev. adh van een landmark met info, dit kan 

in combinatie met andere voorziene maatregelen op de Kesterheidehelling)/behoud 

permanent grasland, vermijden van bodemingrepen 

regionaal belangrijke archeologische site; motocross niet gunstig voor 

bewaring

Informatiepunt kan in combinatie met onthaalpunt 

Kesterheide of in combinatie met maatregel 20b met 

zicht op Kester (Romeinse vicus). Belangrijk om 

randvoorwaarden archeologie (ifv bodemingrepen) 

mee te nemen in Masterplan Kesterheide!! - advies 

Agentschap Onroerend Erfgoed)

59b Kesterweg juridisch tracé trage weg, niet meer zichtbaar op terrein, als vaste grens in 

landschap behouden en gedeeltelijk voor landbouwontsluiting

wellicht vroegere tracé Romeinse Heirbaan

60b akkerplateau 

kesterweg

functionele wandelverbinding naar bushalte Edingsesteenweg

61a zuunbeek Romeinse site: EBM nemen

61b zuunbeek steentijdkampement: EBM nemen+ bij voorkeur grasland extra deel onder grasland

61c zuunbeek bunkerperceel met oorspronkelijk bewaarde vorm en beplanting : bewaren en 

inrichten als vleermuizenbunker



Gooik, maatregelen deelgebied 8: Kwadebeek - Kester - Zuunbeek - Rasbeek

id WAAR maatregel motivering opmerking

4 Kwadebeek TW opwaardering + tracé verleggen ifv herverkaveling rationalisering landbouw

5a, b Kwadebeek TW afschaffing NZ Juridisch tracé rationalisering landbouw

5c Kwadebeek TW JT gedeelte achter woningen heropenen veilige verbinding creëren achter woningen

6 Kwadebeek bestaande ontsluitingswegen landbouw wegbedding 

verbeteren en inrichten als functionele fietsverbinding + 

aanleg brede erosiestrook, ingericht voor akkervogels

functioneel fietsroutenetwerk / EBP geen volle beton maar tweesporenbeton, om 

sluipverkeer te voorkomen

6b Kwadebeek akkervogelperceel (voorstel inrichting als triorand 

akkervogels (veldleeuwerik) met min 15m max 30m, ook 

als EBM, lokatie afhankelijk van herverkaveling (kan ook 

evenwijdig met weg en kan opschuiven tot min 100 m 

van opgaande begroeiing of bewoning)

broedstrook en fourageermogelijkheid akkervogels geen graanakker! Enkel broedstrook langgras 

en fourageermogelijkheid korter gras

6c Kwadebeek bosje rooien en in landbouwgebruik maken rationalisering landbouw

7 Kwadebeek bestaande ontsluitingsweg landbouw verbeteren met 

gestabiliseerde porfierverharding 

rationalisering landbouw + fietsmogelijkheid creëren

8a Kwadebeek bosje inrichten als speelbosje (jeugdbeweging) nu al eigendom van de VLM

8b Kwadebeek bunker wo 1 inrichten als speelbunker (hoogste punt); 

mogelijk een informatieve landmark voorzien ivm 

Romeinse vicus Kester

ideeën plaatselijk laten opborrelen

9 Kwadebeek ?NZ JT TW afschaffen te dens netwerk

10 Kwadebeek bunker in graslandlandje leggen met haag rondom en 

haag doortrekken tot aan bosje + weide uitbreiden tot 

aan weg

huiskavel / bunker en speelbpos liggen dan in 

grasland

12 Putbeek behoud en versterken valleikarakter landschap verder aankleden / eventueel deel als 

natuurgebied inrichten

12c Putbeek weide omzetten in akkerland herverkavelingsmogelijkheden vergroten / KLE's 

degelijk compenseren in de vallei! 

12d Putbeek groenaanplanting naast de beek versterken valleikarakter

13 Putbeek aanleg functionele fietsverbinding op JT trage weg 

(gecombineerd gebruik landbouwontsluiting, functioneel 

fietspad). In akkergebied ingericht met aan weerszijdes 

grazige stroken / indien nodig inrichting tegen 

sluikverkeer / incl. bezingkingsgracht of drainage tegen 

wateroverlast

functionele fietverbinding

aanleg in tweesporenbeton om sluipverkeer te ontmoedigen

13b Putbeek bestande trage weg iets verleggen ifv herverkaveling rationalisering landbouw

13c Putbeek behoud onverharde bestaande landbouwontsluiting

14a, b Putbeek afschaffen NZ JT TW nu ook niet zichtbaar op terrein

15b Rasbeek-

Zuunbeek

herstel JT trage weg, deels wat opgehoogd op drassig 

gebied veilige verbinding richting school

ruimte voor trage weg tussen vallei en weide 

ligt er al min of meer 

15c Rasbeek-

Zuunbeek

herstel drassig bronperceeltje aan beek, natuurelement 

naast trage weg + knuppelpad of brugje

15d Rasbeek-

Zuunbeek

afschaffen NZ JT TW

15e Rasbeek-

Zuunbeek

nieuwe aansluiting trage weg langs bestaand pad en langs perceel VLM



16a GOG 

Zuunbeek

hermeandering zuunbeek met groene buffer langs beek buffering tegen wateroverlast verder 

stroomafgwaarts / nagaan of hermeandering 

mogelijk is in combinatie met collector, anders enkel 

natuurtechnische oevers / Noordelijk deel is 

ecologisch niet echt interssant, dus deel uit 

landbouw zo beperkt mogelijk houden

16b GOG 

Zuunbeek

GOG - gecontroleerd overstroombaar gebied, in te 

richten als groengebied met hermeandering Zuunbeek

groengebied/   dijken aan Hof Ter Molleken 

tot 1,2 m hoog

16c GOG 

Zuunbeek

belangrijk vismigratieknelpunt oplossen

16d GOG 

Zuunbeek

hoekje achter bosperceel bebossen perceel ertegenaan is in beheer en eigendom 

van natuurpunt

16e Rasbeek-

Zuunbeek

afschaffen NZ JT TW perceel intussen beplant met boomgaard

17a, b Rasbeek-

Zuunbeek

bunkers in te richten voor vleermuizen

17c Rasbeek-

Zuunbeek

hoog gelegen bunker in te richten voor vleermuizen

17d Rasbeek-

Zuunbeek

bunker in veld dicht bij Bruneaustraat in te richten voor 

vleermuizen of historische reconstructie

18a, b Rasbeek-

Zuunbeek

afschaffing NZ JT TW rationalisering landbouw

18c Rasbeek-

Zuunbeek

behoud bestaande TW-verbinding 

18d Rasbeek-

Zuunbeek

JT TW heropenen als wandelverbinding dorpskern Kester als veilige verbinding van woonwijk richting vallei 

Zuunbeek 

19 GOG 

Zuunbeek

(gedeeltelijk) nieuwe trage-wegverbinding nieuwe wandelverbinding naast natuurgebied / 

bufferbekken

19a GOG 

Zuunbeek

poelen 

19b GOG 

Zuunbeek

bosbuffer naast waardevol moerasbos vol met boshyacynten

19c, d GOG 

Zuunbeek

bosbuffer naast bronbos zijvallei zuunbeek tegen inspoeling akker-nutriënten 

20 GOG 

Zuunbeek

steentijdkampement, onder grasland houden + taluds 

verstevigen; erosiebestrijding

20b GOG 

Zuunbeek

erosiebestrijdingsstrook EBP

20c GOG 

Zuunbeek

bestaande bosstructuur behouden aan nieuwe TW-

verbinding

20d GOG 

Zuunbeek

gorzenakkertje, ligging herverkavelingsafhankelijk wintervoedsel akkervogels in gebied dat heel 

belangrijk is voor akkervogels

21a, b, c Rasbeek-

Zuunbeek

 NZ JT TW afschaffen

22 Rasbeek-

Zuunbeek

inbuizing openleggen, herstel zijvamlleitje Zuunbeek. Middenstuk wordt 

ongemoeid gelaten om weide als één geheel te 

behouden

eventueel omleggen naast privédomeinen

23 Rasbeek-

Zuunbeek afvalstort inrichten als bosperceel

oud afvalstort, uit landbouw houden en laten 

aansluiten op natuurperceeltje 24

oud afvalstort, nu heischraal grasland

24 Rasbeek-

Zuunbeek

natuurperceel dottergrasland in natuurbeheer + rest 

vaste gebruiker

ecologisch waardevol en nat grasland uit privéhanden

25 Rasbeek-

Zuunbeek

te verleggen ontsluitingsweg landbouw rationalisering landbouw

30 Rasbeek-

Zuunbeek

onverharde weg bestendigen recreatief + ontsluiting voor landbouw (ontsluiting 

voo rlandbouw helemaal nodig?) / ook aan andere 

kant steenweg loopt dit wegje door naar de 

Langestraat
30c Rasbeek-

Zuunbeek

kavel met caravan



30d, e Rasbeek-

Zuunbeek

jonge fruitplantage deels mais wordt vanaf 2013 aangeplant met fruit

31 Rasbeek-

Zuunbeek

opgaand begeleidend groen aan beek + daarnaast 

grazige strook

32 Rasbeek-

Zuunbeek

KLE verder ontwikkelen met oa herstel meidoorn / 

doorkijkmogelijkheden behouden

32b Rasbeek-

Zuunbeek

vismigratieknelpunt oplossen

33 Rasbeek-

Zuunbeek

maïsakkertje in vallei, omzetten in grasland

36 Rasbeek-

Zuunbeek

(deels) bestaande TW inrichten als functionele 

fietsverbinding

36b Rasbeek-

Zuunbeek

brde erosiebestrijdingsmaatregel, ingericht ook voor 

akkervogels

opgenomen in EBP noodzaak duidelijk zichtbaar op terrein

37 Rasbeek-

Zuunbeek

groenstrook Rasbeek + EBM opgenomen in EBP

37b Rasbeek-

Zuunbeek

aanplant knotbomen versterken valleikarakter

38 Rasbeek-

Zuunbeek

doodlopende insteekweg landbouw met EBM zeker te behouden want noodzakelijk als EBM

39 Rasbeek-

Zuunbeek

NZ JT TW afschaffen rationalisering landbouw

40a, b, c Rasbeek-

Zuunbeek

NZ JT TW afschaffen rationalisering landbouw

41 Rasbeek-

Zuunbeek

grazige berm met solitaire bomen westkant weg / 

opgaande begroeiing oostkant weg incl resthoekje

42 Rasbeek-

Zuunbeek

ontsluitingsweg landbouw met grazige bermen

44a Rasbeek-

Zuunbeek

heropening en herlegging JT TW + haagstructuur op terrein blijkt de mogelijkheid realistisch en zonder 

de privacy te schenden

44b Rasbeek-

Zuunbeek

NZ JT TW afschaffen

48 Rasbeek-

Zuunbeek

JT TW afschaffen

49 Rasbeek-

Zuunbeek

JT TW afschaffen

50 Hof Ter 

Molleken

bestaande ontsluitingsweg landbouw met steenslag 

verstevigen+ houtkant zuid 

50b Hof Ter 

Molleken

erosiebestrijdingsmaatregel / of akker in grasland bronbos beschermen tegen inspoeling

51 Rasbeek-

Zuunbeek

verbinding zijvalleitje maken dmv gorzenakkertje met 

knotbomenrijen naast beek

52 Rasbeek-

Zuunbeek

NZ JT TW afschaffen

53 Rasbeek-

Zuunbeek

herstel weggeploegd zijvalleitjedoor aanplant 

knotwilgen en verlegging tracé trage weg 

plek is nu ook heel drassige plek in gebied. Inrichting 

ter bevordering geelgorzen + herstel landschap 

54 Rasbeek-

Zuunbeek

valleiherstel quickwin mogelijkheden, aangezien 

eigendom van de VLM

55 Rasbeek-

Zuunbeek

behoud bestaande landbouwontsluitingsweg

56a, b, c, 

d

Rasbeek-

Zuunbeek

NZ JT TW afschaffen



Gooik, maatregelen deelgebied 9: centrum Leerbeek woonuitbreiding + rup KMO-zone

id maatregel motivering / opmerking

1 rietveld herinrichten als bufferbekken waar beek 

door kan meanderen

rietveld zal zijn functie van waterzuivering verliezen door 

collectorwerken 

2 beek stroomopwaarts terug open leggen in 

groenstrook van gemiddeld 40m breed 

(bodemkaart)

door woonuitbreidingsgebied, signaalgebied vrij houden 

van bebouwing 

nvt

deel tussen kwadebeek en nattebroekstraat bij 

blok

Gebruikte afkortingen in tabellen

NOG Natuurlijk overstromingsgebied natuurlijk overstromingsgebied als buffering tegen 

wateroverlast. Er wordt 'ruimte' gegeven aan de 

beek om op gekozen plaatsen te overstromen 

indien nodig. 

GOG gecontroleerd overstromingsgebied
Gecontroleerd overstromingsgebied als buffering 

tegen wateroverlast. Met een kunstmatige 

knijpconstructie wordt het debiet van  de 

waterafvoer kunstmatig en automatisch geregeld 

om wateroverlast stroomafwaarts te voorkomen 

TW Trage weg verzamelnaam voor wegstructuren die niet geschikt 

zijn voor gemotoriseerd vervoer, met uitzondering 

van landbouwverkeer of occasioneel gebruik voor 

beheerswerken

JT TW Juridisch tracé trage weg tracé van trage weg die juridisch wel bestaat (oa 

atlas der buurtwegen), en die al dan niet zichtbaar 

en bruikbaar is in de praktijk

NZ JT TW juridische tracé trage weg dat niet zichtbaar 

of bruikbaar is op het terrein
KLE Kleinschalig landschapselement
HSBG hoogstamboomgaard
EBM Erosiebestrijdingsmaatregel
EBP Erosiebestrijdingsplan

plan met erosiebestrijdingsmaatregelen dat door 

de erosiebestrijdingscoördinator (provincie) in 

opdracht van de gemeente Gooik is opgemaakt

OD openbaar domein
VK Vaste kavel

kavel die is opgenomen in de 

ruilverkavelingsperimeter, maar waar eigenaar en 

gebruiker door herverkaveling niet veranderen
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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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Voor eensluidend verklaard afschrift met de documenten aangenomen door de 
gemeenteraad. 
de secretaris,        de burgemeester, 
 
 
 
 
Eric Van Snick        Michel Doomst 
 
Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad van : 
de secretaris,        de burgemeester, 
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I. Algemene bepalingen  
 
 
Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen mogen enkel in stand gehouden worden. Bij 

verbouwing of herbouw zullen de voorschriften van het RUP gevolgd worden. 
 

Conform de wetgeving betreffende het algemeen waterbeleid moeten, alvorens een 
stedenbouwkundige vergunning kan afgeleverd worden, de resultaten van de watertoets worden 

gemeld ook indien duidelijk is dat de vergunde werken geen enkele invloed hebben op de 

waterhuishouding. 
 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, buffer- en 
infiltratievoorzieningen en de gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater dient te worden 

gevolgd. 

 
De stedenbouwkundige voorschriften worden weergegeven in twee kolommen. De linkse kolom bevat 

per artikel de stedenbouwkundige voorschriften, die verordenende kracht hebben en waarvan dus niet 
kan worden afgeweken. In de rechtse kolom wordt een nadere toelichting weergegeven voor een 

juiste interpretatie van het voorschrift. 
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Categorie van gebiedsaanduiding: bedrijvigheid 
 
1. Zone voor bedrijvigheid 
 

 

 
Bestemming: 

Deze zone is bestemd voor het behoud van het huidige historisch 

gegroeid bedrijf. De bestaande activiteit mag behouden blijven. 
Deze zone is bestemd als werkplaats of opslagplaats op lokaal niveau. 

Binnen deze zone mag een bedrijfswoning met een maximale 
vloeroppervlakte van 200 m² ingericht worden, geïntegreerd in de 

bedrijfsgebouwen. 

 
 

 
 

 
 

 

Ondergrondse constructies zijn niet toegelaten binnen deze zone. 
 

Inrichting: 
Bebouwingspercentage: 

Deze zone mag maximaal 70% bebouwd worden 

Gebouwen: 
Kroonlijsthoogte: 

De kroonlijsthoogte van de bedrijfsgebouwen zal maximaal 6,50m 
bedragen, verticaal gemeten vanaf het peil van de gelijkvloerse 

verdieping.  
Bedrijfswoning: 

De bedrijfwoning dient te worden opgericht langs de straatkant.  

Daken: 
Platte daken zijn verplicht. 

 

 

 

Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid kunnen nieuwe bestemmingen 

aangewend worden maar deze moeten qua stedenbouwkundige hinder 

dezelfde of minder storend zijn dan de bestaande en mag niet meer of 
zwaarder verkeer met zich meebrengen dan op het moment van de 

goedkeuring van dit RUP. Deze nieuwe bestemmingen moeten lokaal en 
laagdynamisch zijn. 

Onder nieuwe activiteiten moeten worden verstaan: de activiteiten in 

gelijkaardige vorm als de bestaande activiteit, met inbegrip van de normale 
technologische evolutie van activiteiten. De omstandigheid dat het bedrijf 

verandert van eigenaar kan op zichzelf niet beschouwd worden als een 
stopzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten. 

Er zijn geen Seveso-inrichtingen toegelaten. 
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Materialen: 
De materiaalkeuze voor de gevels is vrij op voorwaarde dat er 

duurzame materialen worden gebruikt. De gevels langs de straatkant 

dienen de continuïteit van het straatbeeld te ondersteunen. 
 

 
Niet-bebouwde ruimte: 

De niet-bebouwde ruimte mag, indien nodig, volledig worden verhard. 
De verhardingen en parkeerplaatsen moeten aangelegd worden met 

waterdoorlatende materialen, tenzij dit om milieutechnische redenen 

niet mogelijk is. Bestaande verhardingen mogen behouden blijven. 
Voor niet-waterdoorlatende verharding dient er opvang voor het 

hemelwater voorzien te worden. 
 

 
Onder duurzame materialen wordt verstaan: geen heldere en/of opvallende 

kleuren, de verticale wanden zullen bestaan uit metselwerk, baksteen of 

betonsteen in regelmatig verband opgebouwd. De verder keuze moet 
gericht worden op een harmonie met de omgeving. 

 
 

 

Al het hemelwater afkomstig van ondoorlatende verharding dient 
opgevangen te worden en over een KWS-afscheider geleid te worden. Dit 

gezuiverd hemelwater dient bv. opgevangen te worden in een 
regenwaterput. Het resterend gedeelte van het hemelwater moet worden 

geïnfiltreerd of gebufferd (bv.in een waterinfiltratiebekken).  

Categorie van gebiedsaanduiding: bedrijvigheid 
 
2. Zone voor groenbuffer 

 

 
Bestemming: 

Deze zone wordt bestemd als groenbuffer. 
Bouwwerken, constructies, verhardingen en stapeling in open lucht 

zijn niet toegelaten.  
Een waterinfiltratiebekken is toegelaten in deze zone. 

 

Inrichting: 
Deze zone zal ingericht worden met een haagrand van 1,80m langs de 

perceelsgrenzen. De rest van de ruimte binnen deze zone moet 
geïntegreerd worden in de beekbegroeiing achteraan het perceel door 

middel van haagstruwelen en bosaanplantingen. Deze 

bosaanplantingen zullen geconcentreerd worden bij de noordoostelijke 
grens en over een breedte van 17m vanaf het uiterste perceelpunt. 

Alle bestaande aanplantingen langs de perceelsgrenzen dienen te 
worden behouden. 
 

Beheer: 

Deze groenbuffer dient ten allen tijde in stand gehouden te worden. 

 
 

 
 

 
 

 

 
In functie van de buffering primeert een landschappelijke integratie en 

visuele overgang met het achterliggende bosfragment op een omzoming via 
een 1,80m-hoge haagrand. 

Deze haagstruwelen zullen bestaan uit: meidoorn, haagbeuk, hondsroos, 
wilde pruim, … 

Deze bosaanplantingen zullen bestaan uit: wilg, vlier, els, … 
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Categorie van gebiedsaanduiding: wonen 
 
3. Tuinzone 

 

 

Bestemming:  

Deze zone is bestemd als tuinzone behorende bij het woonhuis. 
 

Inrichting: 
Bebouwing is niet toegelaten binnen deze zone.  

Reliëfwijzigingen en stapelen van materiaal in open lucht is niet 
toegelaten binnen deze zone.  

Verhardingen zijn toegelaten met een max. oppervlakte van 20m². 

Alle werken of handelingen, voorzieningen, inrichtingen of 
functiewijzigingen die het open zicht belemmeren zijn verboden. 

 
Beheer: 

Deze zone wordt beheerd als tuin. 

 

 

 
 

 

 
 

Deze zone moet vrijgehouden worden om in geval van brand het rollend 
materiaal te kunnen evacueren. 

Verharding mag zowel waterdoorlatend als niet-waterdoorlatend zijn, 
vermits het hier om een kleine oppervlakte gaat. 
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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 



 

 

 

 



 

 

ARTIKEL 1 ZONE VOOR SPORT EN RECREATIE 

Dit gebied behoort tot de bestemmingscategorie ‘Recreatie’ 
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Artikel 1.1 Bestemming  

Het gebied is bestemd voor sport- en recreatieve activiteiten. Het betreft indoor- en outdoor-

activiteiten, gericht op het lokale niveau van de gemeente Gooik. 

 

In het gebied wordt enkel dagrecreatie toegestaan. 

 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de bestemming 

zijn toegelaten. 

 

Diverse types van sportvelden, speelterreinen, sport- en spelinfrastructuur en afsluitingen die nodig zijn 

voor het veilig beoefenen van de sport- en recreatieve activiteiten zijn toegestaan. 

 

Volgende vormen van sport- en recreatieve activiteiten zijn uitgesloten: 

- hoogdynamische recreatie; 

- golfterreinen; 

- gemotoriseerde en geluidshinderlijke sporten. 

Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke waarde van het gebied wordt als rand-

voorwaarde ingeschreven. 
 

Onder sport- en recreatieve activiteiten moet hier verstaan worden: allerhande binnensporten, atletiek, 
voetbal in open lucht, tennis, beachvolley, (oriëntatie)lopen, petanque, voorzieningen voor jeugdactiviteiten in 

open lucht, … 

 
Bij de vergunningsaanvraag worden een aantal kwaliteitscriteria verantwoord op basis waarvan de vergunning 

kan beoordeeld worden: 
- de impact van de activiteiten dient in overeenstemming te zijn met de woonomgeving en de aanpalende 

openruimte; 
- de verkeersimpact dient beheersbaar te zijn; 

- het parkeren dient binnen het plangebied opgelost te worden; 
- de toegestane recreatieve activiteiten dienen in overeenstemming te zijn met de schaalgrootte van de 

omgeving. 

Artikel 1.2 Inrichting  

Voor het gebied wordt een fasering opgesteld. 

In een eerste fase kan enkel het noordelijke gedeelte worden gerealiseerd.  

Het zuidelijke gedeelte kan pas worden ingericht nadat het noordelijke gedeelte is ontwikkeld. Daaren-

boven wordt de zuidelijke ontwikkeling gekoppeld aan de herlokalisatie van zonevreemde en elders, 

meer geïsoleerd gelegen terreinen voor sport en recreatie.  

 

 

Volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten: 

- het aanleggen van terreinen en infrastructuren voor indoor- en outdoor-activiteiten, met inbegrip van 

technische infrastructuur die verband houdt met deze activiteiten. De bestaande vergunde of vergund 

geachte recreatieve infrastructuren en inrichtingen kunnen binnen deze zone behouden worden; 

- het aanleggen en onderhouden van parkeervoorzieningen in functie van de sport- en recreatieve 

activiteiten; 

- het aanbrengen van verhardingen in functie van toegangen, inritten en parkeervoorzieningen voor 

gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer, alsook voor het verlenen van toegang tot de gebou-

wen en voor het inrichten en toegankelijk maken van terreinen voor sport- en recreatieve activiteiten; 

- het aanbrengen van verlichting in functie van de sport- en recreatieve activiteiten alsook in functie van 

de parkeervoorzieningen voor zover de lichtbundels niet naar de woonomgeving georiënteerd zijn en 

lichtverstrooiing wordt vermeden; 

- het aanbrengen van reliëfwijzigingen ten behoeve van waterhuishouding, van specifieke sport- of 

recreatieve activiteiten en van het toegankelijk maken van het gebied. 

 

Het noordelijke gedeelte van het plangebied komt min of meer overeen met de zone van het voormalige BPA 

en omvat onder meer de aanleg van een atletiekpiste en een gedeeltelijke inrichting van een zone voor jeugd 
en recreatie. Het zuidelijke gedeelte vormt een uitbreiding op de zone van het voormalige BPA en omvat 

onder meer de aanleg van voetbalvelden en het voorzien van bijkomende parkeergelegenheden. 

De zonevreemde en meer geïsoleerd gelegen terreinen voor sport en recreatie zijn opgesomd in de toelich-
tingsnota van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Met herlokalisatie wordt niet alleen het verplaatsen van de 

activiteiten bedoeld, maar ook de effectieve stopzetting van de activiteiten op de zonevreemde locatie.  
 

Terreinen en infrastructuren voor indoor-activiteiten betreft onder meer een (bestaand) sportcentrum 
waarbinnen polyvalente sportzalen, bergingen, kleedkamers, vergaderlokalen, sanitaire voorzieningen, 

bergruimten, een cafetaria en een conciërgewoning zijn ondergebracht. 
Terreinen en infrastructuren voor outdoor-activiteiten betreft onder meer een atletiekpiste, multifunctionele 

sportterreinen (bv. basketbalterrein, (beach)volleybalterrein), voetbalvelden voor niet-professioneel gebruik, 
speelruimten voor jeugd (speeltuin, bmx-parcours, skatepark) en loopparcours (bv. Finse piste). 

Technische infrastructuur is bijvoorbeeld ballenvangers, scoreborden en dergelijke. 
 

Om aan te tonen dat lichtverstrooiing wordt vermeden, kan een lichtstudie worden toegevoegd bij de 

vergunningsaanvraag. 
 

Onder sport- of recreatieve activiteiten die een reliëfwijziging vragen wordt onder meer een bmx-parcours 
begrepen. 
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Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang 

brengen, zijn volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: 

- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk maken van het 

gebied voor recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor 

niet-gemotoriseerd verkeer; 

- het herstellen, aanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen. 

 

De groenindex of G/T-index van de zone voor sport en recreatie, uitgezonderd de zone voor gebou-

wen (artikel 1.3), bedraagt minimaal 90%. 

Het niet bebouwde of verharde en niet voor sport- en recreatieve activiteiten aangewende gedeelte 

van de onderhavige zone dient aangelegd te worden als groene ruimte met streekeigen en standplaats-

gebonden groenvoorzieningen. 

 

Verhardingen bestaan uit waterdoorlatende materialen voor zover dit conform is met de vigerende 

wetgeving. Hiervan kan worden afgeweken voor de aanleg van specifieke sportvelden en voor de 

aanwezige vergunde verhardingen bij de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

Reclamevoorzieningen voor derden zijn enkel rondom de sport- en spelterreinen toegestaan. De 

maximale hoogte vanaf het maaiveld bedraagt 1,0m. 

 

 

Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken bestaat onder meer uit: toegangspoortjes, 
wegwijzers, wegafsluitingen, … 

Kleinschalige infrastructuur voor recreatief medegebruik: zitbanken, picknicktafels, vuilnisbakken, … 
Niet-gemotoriseerd verkeer betreft hier wandelen, fietsen, moutainbiken, … 

 
De groenindex geeft de verhouding weer tussen de bruto niet-verharde en onbebouwde oppervlakte ten 

opzichte van de totale oppervlakte van de deelzone (G/T-index), zijnde in dit geval de zone voor sport en 
recreatie exclusief de zone voor gebouwen (= 4,69ha). Alle verhardingen in functie van toegangen, wandel-

paden, terrassen en parkeerplaatsen worden gezien als verharde oppervlakte, uitgezonderd paden in losse 

verharding zoals grind, dolomiet, houtsnippers of ternair zand. 
 

Voor het beoordelen van de voorgestelde inrichting bij vergunningsaanvragen zijn een aantal kwaliteitscriteria 
opgenomen: 

- de kadering binnen de globale visie over de totaliteit van het gebied; 
- een ruimtelijke samenhang tussen de diverse activiteiten en de relatie met de omgeving; 

- een zuinig ruimtegebruik met aandacht voor gemeenschappelijk gebruik en bundeling van voorzieningen en 
infrastructuur; 

- een optimale toegankelijkheid van het gebied voor fietsers en wandelaars; 
- een optimale ontsluiting van het gebied voor gemotoriseerd verkeer; 

- een optimale landschappelijke inpassing van het gebied met aandacht voor gebiedsspecifieke groenaanleg; 

- een optimale invulling van de mogelijkheden inzake waterbeheersing. 

Artikel 1.3 Zone voor gebouwen en constructies (overdruk) 

 
Dit gebied behoort tot de bestemmingscategorie van de grondkleur. 

 

Aan bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen binnen onderhavige zone zijn alle instandhou-

dingswerken, ook structurele, toegelaten. Daarnaast zijn verbouwen, herbouwen en uitbreiden toegela-

ten voor zover de maximale bebouwde grondoppervlakte van 4.000m² niet wordt overschreden. 

 

Binnen de zone voor gebouwen kunnen gebouwen en constructies voor de exploitatie van indoor- en 

outdoor-activiteiten worden opgericht onder volgende voorwaarden: 

- de gezamenlijke maximale bruto grondoppervlakte van de gebouwen bedraagt 4.000m²; 

- het maximaal aantal bouwlagen bedraagt 2; 

- de maximale bouwhoogte bij nieuwbouw en bij uitbreiding is maximaal gelijk aan deze van de 

bestaande sporthal. 

 

De bestaande grondoppervlakte aan bouwzone van het BPA, zijnde ±2.825m² (waarvan momenteel 
±2.425m² bebouwd), wordt met 1.175m² uitgebreid tot een maximale grondoppervlakte van 4.000m². 

Deze uitbreidingsmogelijkheden hebben betrekking hebben op infrastructuur voor de totale zone voor sport 
en recreatie (noordelijk en zuidelijk gedeelte). Dit laat toe het bestaande sportcentrum uit te breiden of een 

nieuw gebouw op te richten in functie van de geplande sport- en recreatieve activiteiten in de noordelijke 
en/of zuidelijke zone. Hierbij wordt gedacht aan kleedkamers, een clubhuis, een tribune, … 

 

 
De bouwhoogte wordt gemeten van het maaiveld aan de voorzijde van het gebouw tot de bovenkant van de 

kroonlijst of de onderkant van de dakoversteek. 
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Buiten deze zone worden geen gebouwen toegelaten. De bebouwing kan gefaseerd worden opgericht. 

 

De groenindex of G/T-index van de zone voor gebouwen bedraagt minimaal 35%. 

 

Zowel bij instandhoudings- en renovatiewerken als bij verbouwingen, uitbreidingen, herbouwen of 

nieuwbouw wordt enkel gebruik gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen voor de afwer-

king van de uitwendig zichtbare delen van de gebouwen en constructies. 

De materiaalkeuze is vrij voor zover de kleuren en de materialen de continuïteit in de omgeving 

ondersteunen of er positief mee contrasteren. De materiaalkeuze dient esthetisch verantwoord te zijn 

en de architectuur te ondersteunen. Ook een optimale landschappelijke inpassing dient te worden 

gegarandeerd. 

 

 

De groenindex geeft de verhouding weer tussen de bruto niet-verharde en onbebouwde oppervlakte ten 
opzichte van de totale oppervlakte van de deelzone (G/T-index), zijnde in dit geval de zone voor de zone 

voor gebouwen (= 2,06ha). Alle verhardingen in functie van toegangen, wandelpaden, terrassen en parkeer-
plaatsen worden gezien als verharde oppervlakte, uitgezonderd paden in losse verharding zoals grind, 

dolomiet, houtsnippers of ternair zand. 

Artikel 1.4 Zone voor groenbuffer (overdruk) 

 
Dit gebied behoort tot de bestemmingscategorie van de grondkleur. 

 

Langs de westelijke zijde van het gebied wordt een groenbuffer voorzien. De buffer moet voldoen aan 

de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming en landschappelijke inpassing. 

 

De buffer bestaat uit een inheemse en standplaatsgebonden opgaande schermbeplanting. Om de 

afschermende functie te kunnen vervullen moet de beplanting een dichte structuur hebben. De integra-

tie van een aarden wal of talud in de groenbuffer is toegelaten. 

 

Enkel werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer en het plaatsen 

van afsluitingen zijn toegelaten, met inbegrip van werken in functie van waterbeheer. Doorbreking van 

de onderhavige zone is enkel toegelaten in functie van toegangen en/of doorsteken. 

 

Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, na de 

inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn 

zoals beschreven in dit artikel. 

 

Om de functionele relatie te behouden met de bestaande wegen voor zacht verkeer, wordt een 

doorsteek doorheen de buffer toegelaten. Deze doorsteek heeft een maximale breedte van 3,5m en 

bestaat uit waterdoorlatende materialen. 

Om de sportinfrastructuur af te schermen ten opzichte van de aangrenzende woonomgeving wordt een 
groenbuffer aangeplant die een overgang vormt tussen het terrein en de aangrenzende bestemmingen. 

Naargelang de aard van de aangrenzende bestemming kan de buffer gebiedsspecifiek ingevuld worden (bv. 
aarden wal). De breedte van de buffer langs de westelijke zijde (woningen Wolvenstraat) bedraagt minimaal 

10m. 
De landschappelijke vormgeving van de groenbuffer kan de omgevende groenaanleg versterken. Belangrijk 

hierbij is dat de buffer voldoende dens is en dat de constructies uit het zicht verwijderd worden. Om dit te 
realiseren kunnen de soorten in lagen aangeplant worden deels met winterhoudend bladgroen. 

 

 
 

 
 

 
 

De doorsteek voor zacht verkeer aan de westelijke zijde van het 
plangebied wordt bij voorkeur aangesloten op de bestaande voetweg 

die verbinding maakt met de Wolvenstraat. 
Om de visuele afscherming van de buffer te bewaren dient de 

doorsteek in een ‘bajonet’-vorm te worden aangelegd, zoals op 

onderstaande schets is voorgesteld. 
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Artikel 1.5 Parking (overdruk - indicatief) 

 
Dit gebied behoort tot de bestemmingscategorie van de grondkleur. 

 

De parkings dienen, zoals indicatief op het grafisch plan aangeduid, binnen het plangebied te worden 

voorzien. Er worden maximaal 175 parkeerplaatsen en 100 fietsparkeerplaatsen voorzien binnen de 

zone voor sport en recreatie. De bestaande parking kan worden behouden. 

 

De parkings dienen te worden aangelegd in waterdoorlatende materialen voor zover dit conform is de 

vigerende wetgeving. Hiervan kan worden afgeweken voor de aanwezige vergunde verhardingen bij de 

inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

Verspreid over de parkings dienen groenelementen te worden aangebracht. Deze groenelementen zijn 

inheems en standplaatsgebonden. 

 

De fietsenstalling kan verspreid binnen de parkeerzone worden ingericht. 

Om parkeerdruk op het openbaar domein te vermijden dient de parkeerbehoefte binnen het plangebied te 

worden opgevangen. De bestaande parking aan het sportcentrum heeft een capaciteit van 60 parkeerplaat-
sen, inclusief twee parkeerplaatsen voor mindervaliden. De parking wordt behouden aangezien deze aan de 

hoofdtoegang van het plangebied gelegen is. Bovendien maakt de locatie een gemeenschappelijk gebruik voor 
de indoor- en outdoor-activiteiten mogelijk. 

 
Uit berekeningen (zie toelichtingsnota) blijkt een bijkomende behoefte aan 115 parkeerplaatsen in functie 

van de geplande atletiekpiste en voetbalterreinen. Tevens worden 50 fietsparkeerplaatsen in functie van de 
atletiekpiste en 50 fietsparkeerplaatsen in functie van de voetbalterreinen tot de behoefte gerekend. 

 
Het is een fundamentele planoptie om de parkeercapaciteit te spreiden in een aantal, in het geheel inpas-

sende, clusters. Deze clusters bestaan uit de bestaande capaciteit aan parkeerplaatsen (huidige parking 

sportcentrum, multifunctioneel gebruik verharding school Strijlandstraat) aangevuld met bijkomende capaci-
teit naar mate de site verder ontwikkeld wordt (cfr. fasering) waarvan één cluster aantakt op de Processie-

straat en één aantakt op de Wolvenstraat. 

Artikel 1.6 Hoofdontsluiting (overdruk - indicatief) 

 
Dit gebied behoort tot de bestemmingscategorie van de grondkleur. 

 

De hoofdontsluiting voor gemotoriseerd verkeer van de zone voor sport en recreatie dient, zoals op 

het grafisch plan aangeduid, gericht te zijn op de Processiestraat. 

Een secundaire ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer langs de Wolvenstraat kan worden voorzien 

indien langs deze zijde van het gebied parkeervoorzieningen worden ingericht. 

Aangezien het bestaande sportcentrum De Koornmolen momenteel wordt ontsloten via de Processiestraat, 
wordt ervoor geopteerd om de hoofdontsluiting voor de toekomstige ontwikkelingen te voorzien aan de huidige 

toegang. Bij de inrichting van het zuidelijk gedeelte van het plangebied kan het echter nodig of nuttig zijn om 

een ontsluiting te voorzien voor parkeervoorzieningen langs de Wolvenstraat om de parkeer- en verkeersdruk 
weg te nemen van de hoofdontsluiting en deze te spreiden over de gebiedsontsluitende wegen. In die zin kan 

ook gebruik gemaakt worden van de toegangsweg van de school langs de Strijlandstraat. 
 

De aanduiding op het grafisch plan is indicatief voor de positie van de toegang tot het terrein, maar is eerder 
bedoeld om aan te geven op welke straat de hoofdontsluiting is gericht. 
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Artikel 1.7 Verbinding voor zacht verkeer (overdruk - indicatief) 

 
Dit gebied behoort tot de bestemmingscategorie van de grondkleur. 

 

Een verbinding voor zacht verkeer dient, zoals indicatief aangeduid op het plan, te worden voorzien 

tussen de bestaande voetweg en de Processiestraat. 

De aanduiding op het grafisch plan is indicatief voor de ligging van de verbinding. Er dient hierbij rekening 

gehouden te worden met het dossier tot verplaatsing van de bestaande voetweg nr. 59 zoals beschreven in 
de toelichtingsnota van dit ruimtelijk uitvoeringsplan.  

Artikel 1. 8 Inrichtingsstudie  

Bij vergunningsaanvragen, met uitzondering van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 

waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling vereist is, wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De 

inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op 

het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de 

stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 

 

De inrichtingsstudie toont de ontwikkeling aan van de volledige zone en geeft ook aan hoe het voorge-

nomen plan zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied en/of de mogelijke ontwikkeling van de 

rest van het gebied. De landschappelijke inpassing vormt daarbij een belangrijke randvoorwaarde bij het 

uitwerken van een ontwerp. 

 

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige 

vergunning en wordt zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de 

toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan 

een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

De inrichtingsstudie omvat een grondplan op een schaal tussen 1/250 en 1/500 dat een overzicht van de 

bestaande toestand én een ontwerp van inrichting van de volledige zone weergeeft met aanduiding van (voor 
zover van toepassing): 

- Ontsluitingswegen, interne circulatie en verblijfsruimten (inclusief eventuele speelruimten) voor verschillen-
de soorten verkeer (gemotoriseerd verkeer, fietsers en/of voetgangers); 

- Situering en types van groene massa’s en ruimten zoals bomengroepen en -rijen, hagen, heestergroepen, 
vaste plantenborders, gazon enz. met - voor zover de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkun-

dige vergunning (eveneens) betrekking heeft op het vellen van een boom - aanduiding van bestaande, te 
behouden of te vellen en van aan te planten hoogstammen en heesters met namen, hoeveelheden en 

plantverbanden (minimum 50% van het totale heester- en bomenbestand van het perceel dient te be-

staan uit streekeigen soorten); 
- Situering en types van stenige massa’s en ruimten zoals pleinen, paden, parkeerplaatsen, enz. (de 

parkeerplaatsen moeten daarbij per plaats worden ingetekend en genummerd); 
- Inplanting van de terreinen en infrastructuren sport- en recreatieve activiteiten; 

- Inplanting van straat- en parkmeubilair (inclusief speeltoestellen); 
- Inplanting en functies van de bestaande en nieuwe bebouwing; 

- De maatregelen betreffende waterbuffering; 
- De eventuele fasering in de realisatie van de zone. 

 
De inrichtingsstudie beschrijft tevens de elementen met betrekking tot duurzaam materiaal-, energie- en 

watergebruik. 

Artikel 1.9 Waterbeheersing  

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang 

brengen, zijn werken, handelingen en wijzigingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen 

van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, 

voor zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

Binnen de zone wordt de mogelijkheid geboden om open bufferbekkens voor de opvang van hemelwater aan 

te leggen. Naast een functionele betekenis bieden deze waterpartijen ook een landschappelijke meerwaarde. 
 

Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen buiten 
de natuurlijke overstromingsgebieden of het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstro-

mingsgebieden worden de stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegingselement 
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gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde werken, handelingen, 

voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen. 

 
Vergunningsaanvragen worden onderworpen aan een watertoets in de zin van het decreet integraal waterbe-

leid. 

Artikel 1. 10 Archeologische erfgoedzorg  

Voorafgaand aan de aanvraag tot de bouw- of verkavelingsvergunning in het kader van dit plan, dient 

een archeologische prospectie met ingreep in de bodem te gebeuren door een archeoloog. Op deze 

manier kan worden uitgemaakt of er archeologische sporen in de bodem aanwezig zijn en kan hun 

belang worden bepaald. Zo kan worden uitgemaakt of deze sporen een archeologische opgraving 

rechtvaardigen. Indien een archeologische opgraving noodzakelijk is, dient daar, in overleg met de cel 

archeologie van het agentschap Ruimte en Erfgoed, voldoende tijd voor te worden vrijgemaakt. 
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I. Algemene bepalingen  
 
 
Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen mogen enkel in stand gehouden worden. Bij 

verbouwing of herbouw zullen de voorschriften van het RUP gevolgd worden. 
 

Conform de wetgeving betreffende het algemeen waterbeleid moeten, alvorens een 
stedenbouwkundige vergunning kan afgeleverd worden, de resultaten van de watertoets worden 

gemeld ook indien duidelijk is dat de vergunde werken geen enkele invloed hebben op de 

waterhuishouding. 
 

Archeologische erfgoedzorg: 
Voorafgaand aan een aanvraag tot een bouw- of verkavelingsvergunning in het kader van dit plan 

dient een archeologische prospectie met ingreep in de bodem te gebeuren door een archeoloog. Op 

deze manier kan worden uitgemaakt of er archeologische sporen in de bodem aanwezig zijn en kan 
hun belang worden bepaald. Zo kan worden uitgemaakt of deze sporen een archeologische opgraving 

rechtvaardigen. Indien een archeologische opgraving noodzakelijk is, dient daar, in overleg met de cel 
archeologie van het agentschap Ruimte en Erfgoed, voldoende tijd voor te worden vrijgemaakt. 

 
 

De stedenbouwkundige voorschriften worden weergegeven in twee kolommen. De linkse kolom bevat 

per artikel de stedenbouwkundige voorschriften, die verordenende kracht hebben en waarvan dus niet 
kan worden afgeweken. In de rechtse kolom wordt een nadere toelichting weergegeven voor een 

juiste interpretatie van het voorschrift. 
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING / VISIE 
 

Categorie van gebiedsaanduiding: wonen 
 
1. Zone voor gebouwen en toegangen 
 

 
Bestemming: 

Deze zone is bestemd voor gebouwen en toegangen, nl. 1 in- en 1 

uitgang. 
In deze zone mag niet bijgebouwd worden. Verbouwen of herbouwen 

mag wel. De bestaande gebouwen mogen behouden blijven. 
 

 

 
 

 
 

Inrichting: 

Langs de westelijke perceelsgrens zal een lijnbuffer worden voorzien. 
De lijnbuffer zal een minimale hoogte hebben van 1,80 m. 

 
 

 
 

 

 
 

De toegangswegen worden verhard met herbruikkasseien opgevuld 
met gewassen porfier of ternair mengsel. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
De huidige gebouwen nemen ongeveer 40% van de ruimte in van deze 

zone. Bij herbouw of verbouw mag er dus maximaal 40% bebouwd worden, 
maar de in- en uitgang moet vrij gehouden worden. 

 

Bij verbouw of nieuwbouw van het gebouw zullen de bepalingen gevolgd 
worden van de wetgeving inzake bescherming van monumenten en 

landschappen en eventuele latere wijzigingen. 

 

De lijnbuffer is een strook die wordt voorzien voor lineaire opgaande 

beplanting. Deze strook dient te worden beplant met inheemse planten in 
haagvorm of heesters. 

Deze beplanting kan gepaard gaan met een geleidingssysteem, bv. in de 
vorm van een draad. Indien de strook te smal is voor voorgaande 

beplantingen dan volstaat enkel een plantgeleidingssysteem waarlangs 
klimplanten groeien.  

 

 
Deze materialen zijn bepaald volgens het advies van Onroerend Erfgoed. 
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Categorie van gebiedsaanduiding: wonen 
 
2. Zone voor parking met landschappelijke inpassing 

 

 

Bestemming: 

Deze zone is bestemd voor een parking met landschappelijke 
inpassing. 

Binnen deze zone mag niet gebouwd worden. Een overdekking voor 
fietsparkingen is wel toegestaan, met een max. van 12m². 

Minimaal 40% van de oppervlakte van deze zone moet bestaan uit 
groenelementen. 

Reliëfwijzigingen zijn niet toegelaten. 

 
Inrichting: 

De parking zal bestaan uit waterdoorlatende materialen, m.n. 
herbruikkasseien. Bij de parkeerplaatsen moet de voeg gevuld 

worden met teelaarde en met graszaad ingezaaid. 

Bij de circulatiewegen van de parking dienen de voegen opgevuld 
te worden met gewassen porfier of ternair mengsel. 

 
Deze parking zal ingegroend worden met inheemse beplanting. 

 

Afsluitingen 
Enkel natuurlijke afsluitingen bestaande uit groenelementen zijn 

toegelaten binnen deze zone. 
Langs de grens met de zone voor gebouwen en toegangen mag 

een niet- natuurlijke afsluiting worden voorzien, teneinde de 
veiligheid en ongeoorloofd gebruik van deze zone tegen te gaan. 

 

Verlichting 
Buitenverlichting is toegelaten, deze buitenverlichting moet zo 

worden opgevat dat de impact op de omgeving tot een minimum 
beperkt wordt. 

De lichtarmaturen zullen zodanig opgesteld worden dat deze 

enkel de parking verlichten. Er zullen geen lichten in de richting 
van de bewoning worden opgesteld. 

 

 

Onder landschappelijk inpassing wordt verstaan dat zo veel mogelijk het 
open karakter van het gebied behouden blijft, m.a.w. de groenelementen 

tussen de parkeerplaatsen zullen bestaan uit natuurlijke begroeiing, uit 
inheemse heesters of struiken en lage beplanting. De bestaande bomen 

mogen behouden blijven. 
Het zicht op de achterliggende open ruimte moet bewaard blijven. 

 

 
 

 
Bij stedenbouwkundige aanvragen dient steeds het advies van Onroerend 

Erfgoed gevraagd te worden.  

 
 

 
 

Deze beplanting dient zo aangelegd te worden dat de openheid van het 
gebied behouden blijft. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Enkel bij gebruik van de parking, zal deze verlicht worden. 
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1. LEESWIJZER 
 
Voorliggend document bevat de beschrijving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
„Tuincentrum De Wolf te Gooik‟. Na een globale inleiding wordt ingegaan op de bestaande 
toestand, de gewenste ontwikkeling en de eigenlijke verordenende stedenbouwkundige 
voorschriften horende bij het grafisch plan. 
 
Hoofdstuk 2 geeft de inleiding weer met de aanleiding voor de opmaak en de situering van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
Hoofdstuk 3 en 4 geven inzicht in de bestaande ruimtelijke structuur van de omgeving en het 
plangebied en bevatten een overzicht van de relevante juridische elementen. 
 
Hoofdstuk 5 geeft kort de inhoud van het planologisch attest weer alsook de voorwaarden die  
bij de goedkeuring gesteld zijn. 
 
Hoofdstuk 6 geeft de relatie met de relevante elementen uit de diverse ruimtelijke 
structuurplannen aan. 
 
Hoofdstuk 7 geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijf, gekaderd binnen de 
randvoorwaarden van de ruimtelijke structuurplannen en het afgeleverde gedeeltelijk positieve 
planologische attest. 
 
Hoofdstuk 8 onderwerpt het plan aan de watertoets. 
Hoofdstuk 9 behandelt de richtlijn met betrekking tot de plan-MER. 
 
Hoofdstuk 10 geeft aan of er gebieden binnen de perimeter van het PRUP vallen onder het 
voorkooprecht. Hoofdstuk 11 geeft de percelen aan die in aanmerking kunnen komen voor 
planbaten. 
 
Hoofdstuk 12 bevat de stedenbouwkundige voorschriften horende bij het grafisch plan. 
Hoofdstuk 13 vermeldt de op te heffen bepalingen. 
 
Hoofdstuk 14 bestaat uit het grafisch plan. 
Hoofdstuk 15 bevat de bijlagen. 
 
Het voorliggende document maakt integraal deel uit van de besluitvorming. 



                                                                       6/41 
 

2. INLEIDING 

2.1. Aanleiding 

Op 18 oktober 2007 besliste de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om een 
gedeeltelijk positief planologisch attest af te leveren aan de firma Tuincentrum De Wolf te 
Gooik. 
 
Conform artikel 4.4.26 §1 van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de provincie er toe 
gehouden om een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op te stellen voor de 
toegestane ruimtelijke ontwikkelingen uit het planologisch attest. 
 

2.2. Situering 

 

Het bedrijf Tuincentrum De Wolf situeert zich in de gemeente Gooik, meer bepaald in het 
gehucht Kwadebeek, in de omgeving van de kern Leerbeek, een woonkern (selectie 
provinciaal structuurplan). Het bedrijf is gelegen langsheen de N28, Ninoofsesteenweg, 
een secundaire weg type I. Het bedrijf wordt omringd door agrarisch gebied en enkele 
woningen, waaronder de woning van de zaakvoerder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situering van het bedrijf op de topografische kaart (bron: NGI) 
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De bedrijfsactiviteiten bestaan enerzijds uit de marktverkoop van eigen gekweekte planten 
en bloemen en anderzijds uit het aanbieden van een variërend productengamma in het 
segment van de tuin- en decoratieartikelen.  
 
De bedrijfssite bevat onder meer een grote serre en aansluitende loods, parallel aan de 
N28 gebouwd met achterop het perceel verscheidene boogloodsen en kweek in volle 
grond. De zone tussen de grote serre en de N28 wordt gebruikt als openluchtopslagplaats 
van verkoopsgoederen. Ten noordwesten van deze openluchtopslagplaats bevindt zich de 
semi-verharde parking. Ten noordwesten van de grote serre en loods bevindt zich de 
woning van de zaakvoerder. 
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3. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

3.1. De omgeving van het plangebied. 

 
Het bedrijf Tuincentrum De Wolf is gelegen in Gooik, in de omgeving van de woonkern 
Leerbeek, meer bepaald in het gehucht Kwadebeek. Het bedrijf is gelegen langs de 
Ninoofsesteenweg, N28, een secundaire weg type I.  
 
De omgeving wordt gekarakteriseerd door het vruchtbare agrarisch gebied van het 
Pajottenland en de Ninoofsesteenweg, N28. Deze weg is de voornaamste verbindingsweg 
tussen Halle en Ninove, de belangrijkste steden in de omgeving van de site. De activiteiten 
in het gebied bestaan voornamelijk uit landbouwactiviteiten. 
 
Aan de overzijde van de Ninoofsesteenweg bevinden zich enkele bomenrijen en kleine 
groeperingen van voornamelijk lage struiken en enkele bomen. 
 

3.2. Een beschrijving van het plangebied. 

 
De ontsluiting van het bedrijf gebeurt rechtstreeks via de Ninoofsesteenweg, N28, een 
secundaire weg type I.  
 
Het plangebied wordt in het noordwesten begrensd door het perceel van de woning van de 
zaakvoerder. De andere grenzen van het plangebied worden gevormd door de grenzen 
van het perceel 2

de
 afdeling, sectie B, nr. 132K. Ten westen en zuiden van het plangebied 

bevinden zich akkers- en weilanden alsook kweekgronden van het bedrijf. Deze 
kweekgronden zijn niet opgenomen in het plangebied daar deze activiteiten niet 
zonevreemd zijn in het agrarisch gebied. Binnen het plangebied bevindt zich de grote 
loods en serre. In deze ruimte worden ook de handelsactiviteiten grotendeels 
gelokaliseerd. Tussen de steenweg en de grote serre, in de voortuinstrook gebeurt de 
opslag van verkoopsartikelen en bevindt zich de parking voor de klanten. De zone tussen 
de grote serre en de woning in het zuidoosten is ingenomen voor de kweek van planten. 
Achter de grote serre bevinden zich een mazouttank en chauffageketel, boogloodsen en 
kweekgrond. 
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Foto 1: voortuinstrook aan Ninoofsesteenweg 
 
 

Foto 2 : voortuinstrook met zicht op winkel 

 

 

Foto 3: technisch gebouw voor opslag  Foto 4: zicht op stookolieketels aan achterzijde van de 
grote serre 
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Foto 5: zicht op de strook tussen de grote serre en het 
aanliggende perceel ten oosten van de grote serre 

Foto 6: zicht op de boogloodsen achter de grote serre 

  
Foto 7: zicht op boogloods met verkoopsartikelen Foto 8: zicht op tuincentrum van op Ninoofsesteenweg 
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4. BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND EN JURIDISCHE 
TOESTAND 

4.1. Bestaande feitelijke toestand 

Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de topografische kaart. 
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de luchtfoto. 
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op het kadasterplan. 
 

4.2. Bestaande juridische toestand 

Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de topografische kaart. 
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de luchtfoto. 
 

Type plan In het gebied In omgeving 

Gewestplan(nen) Gewestplan Halle-Vilvoorde-
Asse (KB van 7 maart 1977) 

Gewestplan Halle-Vilvoorde-
Asse (KB van 7 maart 1977) 

Gewestelijke ruimtelijke 
uitvoerinsgplannen 
 

Geen Geen 

Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 
 

Geen Geen 

Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 
 

Geen Geen 

Algemene plannen van 
aanleg 
 

Geen Geen 

Bijzondere plannen van 
aanleg 
 

Geen Geen 
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Type plan In het gebied In omgeving 

Verkavelingsvergunningen 
 

Geen Geen 

Ankerplaats 
 

Geen Geen 

Beschermde monumenten 
 

Geen Geen 

Beschermde stads- en dorps-
gezichten 
 

Geen Geen 

Beschermde landschappen 
 

Geen Geen 

Buurt-en voetwegen 
 

Geen Geen 

Rooilijnplannen 
 

 Rooilijnplan K.1313, 
Ninoofsesteenweg 
255 

Geen 

Vogelrichtlijngebieden 
 

Geen Geen 

Habitatrichtlijngebieden 
 

Geen Geen 

Vlaams Ecologisch Netwerk 
 

Geen Geen 

Natuurreservaten 
 

Geen Geen 

Bosreservaten 
 

Geen Geen 

Beschermingszones grond-
waterwinning 
 

Geen Geen 

Bevaarbare waterlopen 
 

Geen Geen 

Onbevaarbare waterlopen 
 

Geen  Niet geklasseerde 
waterloop 
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Type plan In het gebied In omgeving 

Risicozone overstromingsge-
bied 

Geen Zennebekken 

 
4.2.1. Vergunningentoestand 
 
Zie kaart bestaande juridische toestand – vergunningentoestand 
 
Stedenbouwkundige vergunningen 
 

 Op 30 juni 1980 is een vergunning afgeleverd voor de oprichting van serres en 
stapelplaats voor plantenteelt. 

 Op 23 juni 1981 is een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een 
ééngezinswoning naast serres en stapelplaats. 

 Op 3 december 1987 is een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een 
bestaande serre. 

 
Milieuvergunning 
 

 Het bedrijf beschikt over een milieuvergunning klasse II die geldig is tot 8 december 
2010 voor de stockage van 48.900l gasolie en een milieuvergunning klasse III die 
geldig is tot 1 september 2019 voor grondwaterwinning categorie A. 
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4.2.2. Eigendomsstructuur 
 
De volledige bedrijfssite is eigendom van de zaakvoerder. Bijkomend worden enkele 
aanliggende gronden gepacht. Deze laatste maken geen onderdeel uit van de aanvraag. 
 
Het betreft de kadastrale percelen: 

 2
de

 afdeling – sectie B – 132K en 157F: eigendom van De Wolf Paul & Van Rossem 
Irma Viviane 
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5. JURIDISCH KADER VAN HET PLANOLOGISCH ATTEST 
 
De opmaak van het PRUP resulteert uit het gedeeltelijk en voorwaardelijk postief planologisch 
attest dat op 9 november 2006 door de deputatie werd afgeleverd. 
 

5.1. Inhoud van de aanvraag 

De aanvraag voorzag op korte termijn (binnen een periode van 2 jaar): 

 Herinrichting voortuinstrook en aanleg groenbuffering; 
 
en op lange termijn (binnen een periode van 10 jaar): 

 Herstructurering en uitbreiding verkoopsoppervlakte. 
 

5.2. Voorwaarden gekoppeld aan het attest 

Het positief planologisch attest wordt gedeeltelijk afgegeven met volgende voorwaarden voor 
de behoeften op korte en lange termijn: 

 De kleinhandelsactiviteit dient als een duidelijke ruimtelijk afgescheiden deel 
gerealiseerd en moet beperkt blijven tot het te behouden gedeelte van de 
bestaande serre voor administratie en detailhandel, zoals aangegeven op de 
ontworpen toestand; 

 Het inkomgedeelte dient gerealiseerd in het deel van de serre waar de 
kleinhandelsactiviteit gevestigd is;  

 De herinrichting van de voortuinstrook met aanleg en inrichting van een parkeer- en 
circulatiezone dient gerealiseerd te worden als onderdeel van de eerste 
vergunningsaanvraag; 

 De kleinhandelsactiviteit dient een blijvende koppeling te hebben met 
tuinbouwactiviteiten. 

 
De activiteiten in andere bestaande en/of nieuwe bedrijfsgebouwen dienen beperkt tot zone-
eigen activiteiten. De bestendiging en uitbreiding van de zone-eigen activiteiten maken geen 
deel uit van het planologisch attest en zijn mogelijk via de geëigende procedure van 
vergunningsaanvraag.  
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6. RELATIE MET DE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN 

6.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Gooik maakt deel uit van het buitengebied. Dit is het gebied waarin de open (onbebouwde) 
ruimte overweegt op het niveau van Vlaanderen. De structuurbepalende activiteiten in het 
buitengebied zijn natuur en bos, landbouw en wonen en werken.  
 
Het Pajottenland waarvan Gooik deel uitmaakt is een voorbeeld van een gaaf landschap in 
Vlaanderen.  Een gaaf landschap is er één waarvan de samenhang slechts in beperkte wijze 
gewijzigd is door ingrepen. 
 
De ontwikkelingsperspectieven van bedrijven en economische activiteiten buiten de 
bedrijventerreinen worden vooral bepaald door de aard en het karakter van het bedrijf zelf en 
nog meer door de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. Voor het principe ruimtelijke 
draagkracht kunnen geen algemeen geldende objectieve en meetbare maatstaven voor heel 
Vlaanderen worden aangereikt. Ruimtelijke draagkracht is afhankelijk van de ruimtelijke 
structuur, van het ruimtelijk functioneren van een gebied en is eveneens afhankelijk van de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en van de aard en het karakter van het bedrijf 
en haar activiteit. 
 
Bepaalde kleinhandelsbedrijven kunnen land- en tuinbouwproducten en/of grondstoffen 
verdelen. Zij onderscheiden zich van de toeleverende en verwerkende bedrijven doordat ze niet 
exclusief op de beroepslandbouw gericht zijn. Voor deze bedrijven worden in het RSV 
naargelang de ligging verschillende ontwikkelingsperspectieven gesteld. Langs 
verbindingswegen (o.a. steenwegen) en op knooppunten van verbindingswegen buiten kernen 
van het buitengebied worden conform het ruimtelijke principe van gedeconcentreerde 
bundeling, geen nieuwe ruimtelijk geïsoleerde kleinhandelsbedrijven ingeplant. Echter 
bestaande historisch gegroeide, verspreide inplantingen worden geval per geval behandeld. 
 
Het plangebied bevat een historisch gegroeid bedrijf dat naast de kweek van planten, voorziet 
in de kleinhandel van de eigen kweek en verscheiden aanverwante producten. Het plan 
behandelt de kleinhandel als een handel op lokaal niveau en beperkt de verkoopsoppervlakte 
hierom tot 1.000m². Deze handel moet een blijvende koppeling bevatten met de activiteiten van 
het bedrijf. 
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6.2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) 

Binnen Vlaams-Brabant maakt Gooik deel uit van de deelruimte “Landelijke Kamer West”. Het 
vrij homogeen, gaaf en onaangetast landschap, gedomineerd door de natuurlijke en agrarische 
structuur, wordt gevrijwaard. De karakteristieken van de historische kernen die vrij homogeen 
en evenwichtig verspreid zijn, worden behouden en versterkt. Hoog dynamische ontwikkelingen 
worden zoveel mogelijk gestuurd naar de randen van het gebied. Leerbeek is in het provinciale 
structuurplan geselecteerd als woonkern. 
 
De N28 wordt in de gewenste mobiliteitsstructuur op provinciaal niveau geselecteerd als 
secundaire weg type I. 
 
Lokale handelaars, kleine ambachtelijke bedrijven, vrije beroepen, kleine en middelgrote 
studiebureaus vormen een belangrijk aandeel in de regionale economie. Dergelijke activiteiten 
dienen volgens het RSVB niet op afzonderlijke bedrijventerreinen gesitueerd, maar moeten 
zoveel mogelijk worden verweven met de woonfunctie. Mogelijke hinder, die dit soort 
activiteiten op de omgeving zou betekenen dient echter door gerichte acties te worden beperkt 
(parkeerregeling, …). Voornamelijk het locatiebeleid zal sturend zijn in het onderscheiden van 
het lokale of bovenlokale karakter van de bedrijvigheid. Het RSVB bepaalt dat in een 
geselecteerde woonkern bedrijvigheid enkel kan wanneer het kleinschalige bedrijvigheid betreft 
die niet thuishoort op een lokaal bedrijventerrein bij het hoofddorp. 
 
Kleinhandel wordt in het RSVB gedefinieerd als “het wederverkopen op een gewone wijze in 
eigen naam en voor eigen rekening, van goederen aan verbruikers en kleine gebruikers, zonder 
deze goederen een behandeling te doen ondergaan, dan die welke in de handel gebruikelijk 
zijn”.  
 
Het tuincentrum wordt aanzien als een handel functionerende op het lokale niveau. De 
verkoopsoppervlakte wordt beperkt tot 1.000m² met een functionele scheiding tussen de zones 
bestemd voor de kweek en de zones bestemd voor kleinhandel. Dit laatste wordt gewaarborgd 
door het voorzien van de in- en uitgang rechtstreeks aan de gebouwen bestemd voor 
kleinhandel. Het productaanbod dat ten koop wordt gesteld moet wel gebonden zijn aan de 
activiteiten van het bedrijf. 
 
Landschappelijk wordt het tuincentrum geïntegreerd door middel van een groenbuffer en het 
ordenen van de voortuinstrook aan het bedrijf. Het ordenen van de voortuinstrook is gekoppeld 
aan het voorzien van een verkeersveiliger ontsluiting voor de klanten van het bedrijf. 
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6.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gooik (GRS) 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gooik zit in de ontwerpfase. In het ontwerp van 
september 2008 wordt volgende visie naar voren gebracht. 
 
“Behouden, concentreren en ondersteunen van de lokale bedrijvigheid met respect voor de 
omgeving 
 
Veel economische activiteiten in Gooik zijn gelegen in een woonomgeving (het hoofddorp, de 
woonkern, de kernen-in-het-buitengebied, de woonclusters, woonlinten en woonkorrels). 
Uitgangspunt voor deze bedrijven of handelszaken is om de kleinschalige ambachtelijke 
bedrijvigheid of commerciële activiteiten met de woonfunctie te verweven. Het aspect 
verweefbaarheid heeft hier zowel betrekking op de aard van de activiteit als op de schaal van 
de verkoop- en/of productieruimten. 
Andere bedrijven of handelszaken zijn gelegen in de openruimte. Deze activiteiten kunnen 
ruimtelijk zelden worden verantwoord tenzij ze aansluiten bij een woonomgeving of bestaande 
woonlinten en indien ze verweefbaar zijn met de omgeving. Bij de bestendiging en ontwikkeling 
wordt tevens rekening gehouden met de landschappelijke waarde en de graad van 
versnippering. De ontwikkeling van de activiteit (bedrijf of handel) in een kleine reeds 
versnipperde deelruimte tast de draagkracht van de omgeving minder zwaar aan dan in een 
uitgestrekte en ongeschonden openruimte. 
De ontwikkelingsperspectieven (bestendiging en eventuele uitbreiding) voor bedrijven en 
handelsactiviteiten in de woonomgeving of in de openruimte zijn afhankelijk van de 
verweefbaarheid van de activiteit. Om te beoordelen of een activiteit verweefbaar is, kan 
gebruik gemaakt worden van het afwegingskader van de zonevreemde bedrijven. Er moet een 
gepaste afweging gemaakt worden tussen de dynamiek en de ruimtelijke impact van de 
activiteit enerzijds en het vermogen van de omgeving om die activiteit op te nemen anderzijds.” 
(ontwerp GRS Gooik, september 2008) 
 
Het lokale karakter van de handelfunctie dat gekoppeld is aan de kweekactiviteiten van het 
bedrijf, is verweefbaar met zijn omgeving. Een gedegen landschappelijke inbuffering en 
ordening van de voortuinstrook versterkt de integratie van het bedrijf met zijn omgeving. 
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6.4. Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos – regio Zenne - Dijle 
- Pajottenland  

Het plangebied is gelegen binnen de deelruimte „Zuidelijk Pajottenland‟ en wordt gesitueerd 
binnen het “landbouwgebied van Elingen”. 
 
Binnen het plangebied is het ruimtelijk concept “Ruimtelijk functioneel samenhangende 
gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met grondgebonden landbouw als drager van de 
open ruimte” van toepassing. Dit concept houdt het volgende in: 

- De akkerbouwgebieden van het Pajottenland vormen grote aaneengesloten 
samenhangende landbouwgebieden, waarin grondgebonden landbouw de ruimtelijke 
drager is van het open cultuurlandschap. Deze o.m. door ruilverkavelingen goed 
gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal gevrijwaard voor de 
beroepslandbouw. Om het bestaande open en onbebouwd karakter van deze gebieden 
te vrijwaren voor de grondgebonden landbouw kunnen delen van deze gebieden 
gedifferentieerd worden als bouwvrij agrarisch gebied. 

- Om de erosie- en slibproblematiek in een aantal landbouwgebieden aan te pakken zijn 
erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen nodig. 

- Binnen deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt een ruimtelijk-ecologische 
basiskwaliteit voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het ruimtelijk 
beleid wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een 
raamwerk van kleine landschapselementen, typische akkerflora en -fauna, kleine 
bosjes, microreliëfelementen, spoorwegtaluds en soortenrijke graslanden… 

- Een aantal open akkerbouwgebieden zijn belangrijk voor de instandhouding van 
typische akkersoorten (o.a. hamster, vroedmeesterpad, grauwe gors, veldleeuwerik). In 
het kader van het duurzaam behoud van deze soorten kunnen, bovenop de 
landschapsecologische basiskwaliteit, bijkomende specifieke 
instandhoudingsmaatregelen genomen worden. Behoud van het bouwvrij karakter is 
ook om die reden noodzakelijk. 

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de 
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid 
worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de 
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. 

- De karakteristieke, historische nederzettingen, de architecturale eigenheid van het 
aanwezige bouwkundig erfgoed in het omgevende landbouwlandschap moeten hun 
identiteit kunnen bewaren. Het karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische 
elementen kan versterkt worden. 

 
Het plangebied is bovendien volledig gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied.  
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Ruimtelijke afweging met betrekking tot lokale kleinhandel in het buitengebied 
 
Wat de aan de landbouw gerelateerde bedrijven betreft, kan in functie van hun ruimtelijk-
functionele relatie met de landbouw een onderscheid worden gemaakt in: 
– agrarische bedrijven 
– lokale toeleverende en verwerkende bedrijven 
– regionale toeleverende en verwerkende bedrijven 
– kleinhandels- en dienstverlenende bedrijven 
– toeristisch-recreatieve infrastructuur in het buitengebied. 
 
Bepaalde kleinhandelsbedrijven kunnen land- en tuinbouwproducten en/of –grondstoffen 
verdelen. Zij onderscheiden zich van de toeleverende en verwerkende bedrijven doordat ze niet 
exclusief op de beroepslandbouw gericht zijn. Voorbeelden zijn tuincentra.  
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt dat langs verbindingswegen en op knooppunten 
van verbindingswegen buiten kernen van het buitengebied en buiten de stedelijke gebieden, 
conform het ruimtelijk principe van de gedeconcentreerde bundeling, geen nieuwe ruimtelijk 
geïsoleerde, kleinhandelsbedrijven ingeplant worden. De bestaande, verspreide inplantingen 
worden geval per geval behandeld. 
 
Het tuincentrum De Wolf te Gooik is geen nieuwe kleinhandelszaak. Hoewel niet vergund, is de 
handelsactiviteit een historisch gegroeid onderdeel van de hoofdactiviteit, het kweken van 
planten en bloemen. 
 
Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV is onder 
andere als ruimtelijke beleidsdoelstelling geformuleerd voor de open ruimte in de 
buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland: 

- Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw. 
 
Dit is tevens het ruimtelijk concept van toepassing in het plangebied volgens de ruimtelijke visie 
landbouw, natuur en bos. 
 
Het ruimtelijk beleid is erop gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van de 
landbouw op termijn zouden kunnen belemmeren, te weren in het agrarische gebied. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat het in dit geval geen nieuwe functie betreft. De 
kleinhandelsfunctie werkt hierbij niet belemmerend voor de landbouw, daar deze de 
levensvatbaarheid voor een dergelijk klein kweekbedrijf versterkt en zuurstof geeft voor de 
toekomst. De activiteiten van het bedrijf situeren zich voornamelijk in de kweek van planten, 
welke zone-eigen is binnen het agrarische gebied. Daarnaast heeft het bedrijf een kleine, lokale 
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handelsfunctie waarbij voornamelijk de eigen kweek wordt verkocht. Door de beperkte en lokale 
aard, de koppeling met de eigen kweekactiviteiten, is een kleine handelsfunctie verenigbaar 
met de omgeving. De handelszone is gelegen tussen de bestaande serres en de N28, 
Ninoofsesteenweg en twee woningen. Hierdoor is geen sprake van aantasting van het open 
agrarische gebied gevormd door grondgebonden landbouw.  
 
Als strikte voorwaarden dient voor de handelsfunctie worden aangenomen: 

- Een handelsoppervlakte van max. 1.000m²; 
- Enkel verkoop van eigen kweek en daaraan verwante producten; 
- Een stopzetting van de handelsfunctie bij het stopzetten van de kweekactiviteiten. 
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7. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
 
Het bestendigen van de kleinhandelsfunctie. 
Het voorwaardelijk en gedeeltelijk planologisch attest voorziet in de bestendiging van de 
kleinhandelsactiviteiten tot een maximale verkoopsoppervlakte van 1.000 m². Dit is de grens 
van de verkoopsoppervlakte voor kleinhandelsbedrijven op gemeentelijk niveau volgens de wet 
op de handelsvestigingen. De geïsoleerde ligging in een visueel open en glooiend landschap 
en gelegen langs een verbindingsweg buiten de kern is niet verzoenbaar met de uitbouw van 
een kleinhandel met grotere verkoopsoppervlakte. De verkoop binnen het bedrijf is gekoppeld 
aan de eigen kweekactiviteiten.  
 
Voor de handelsactiviteiten wordt slechts één in- en uitgang voorzien in het deel waar de 
kleinhandelsactiviteit is gevestigd. Op deze wijze wordt vermeden dat andere delen van het 
bedrijf voor de kleinhandel wordt aangewend. Ter ondersteuning van de kleinhandel wordt de 
voortuinstrook geordend voor een verkeersveilige toegang. 
 
Het ordenen van de voortuinstrook. 
De voortuinstrook wordt geordend teneinde een duidelijke structuur in deze aan te brengen. De 
voortuinstrook wordt hiervoor ingericht tot een parkeer- en circulatieruimte voor de klanten van 
het tuincentrum. Door de aanleg van een afzonderlijke op- en afrit wordt de circulatie 
vereenvoudigd en wordt het aantal conflicten in de verkeersstroom beperkt. 
 
De ordening van de voortuinstrook zorgt tevens voor een betere landschappelijke inpassing van 
het tuincentrum in zijn omgeving. Zo wordt een groene strook voorzien dat het bedrijf inpast in 
het straatbeeld van de N28, Ninoofsesteenweg. Tevens verliest het bedrijf zijn wanordelijk en 
slordig voorkomen door het verwijderen van de verschillende koopwaren uit de voortuinstrook. 
 
Het respecteren van de landschappelijke inpassing. 
Het bedrijf is gelegen in het glooiend landschap van het Pajottenland aan de 
Ninoofsesteenweg. Door de aanleg van een geordende voortuinstrook wordt het tuincentrum 
gekoppeld aan de steenweg. Een duidelijke afscheiding van de woning ten zuidoosten van de 
bedrijfssite wordt verzekerd door de aanleg van een groenbuffer. Deze groenbuffer uit 
streekeigen aanplanten zorgt voor een demping van visuele en auditieve hinder van de 
kweekactiviteiten.  
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8. WATERTOETS 

8.1. Algemeen kader 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (BS, 14 november 2003) legt 
in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. 
 
Artikel 8 van dat decreet luidt: 
“Art. 8. § 1. De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, 
draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan 
het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen 
aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt 
en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de 
vermindering van de infiltratie van het hemelwater of de vermindering van ruimte voor het 
watersysteem, gecompenseerd. 
 
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: “ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat 
voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die 
wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op 
de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en 
bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water 
door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap 
en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen”. 
 
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit over de 
watertoets definitief goed. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, 
die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Het 
besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2006 (Nr. 350 – pag 58326), 
trad in werking op 1 november 2006. 
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8.2. Toepassing op het PRUP 

Het plangebied is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelig gebied. De voortuinstrook 
wordt aangelegd in waterdoorlatende materialen. De ingrepen van het plan zijn kleinschalig van 
aard en hebben weinig tot geen invloed op de waterhuishouding. 
 
Om bovenstaande redenen kan geconcludeerd worden dat er geen bijkomende schadelijke 
effecten worden gecreëerd met voorliggende planoptie en dat het natuurlijk waterbergend 
vermogen behouden blijf. 
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9. PLAN-MER 
 
Voor het RUP werd een onderzoek tot milieueffectenrapportage gemaakt, overeenkomstig de 
bepalingen van het D.A.B.M. en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 
betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma‟s. 
 
Op 25 maart 2009 heeft de bevoegde administratie op basis van het ingediende 
screeningsdossier beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
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10. VOORKOOPRECHT IN TOEPASSING VAN ART. 
2.4.1 

 
Er wordt geen recht van voorkooprecht, in toepassing van art. 2.4.1 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, vastgesteld in dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 
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11. PLANBATEN 
 
Volgens artikel 2.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (in voege vanaf 1 
september 2009), dat wijzigingen aanbrengt aan artikel 38 van het DRO en artikel 7.4.4. dat 
wijzigingen aanbrengt aan artikel 170 van het DRO kunnen de met dit RUP voorgestelde 
bestemmingswijzigingen mogelijk aanleiding geven tot planbatenheffing ingevolge 
beschermingsvoorschriften voor volgend perceel: 
 

 2
e
 afdeling – sectie B – 132K: noordelijk gedeelte  

 2
e
 afdeling – sectie B – 157F: noordelijk gedeelte 
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PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 

 
Directie infrastructuur 
dienst ruimtelijke ordening 

 

Vragen naar Shary Heuninckx 

Telefoon - fax  

e-mail shary.heuninckx@vlaamsbrabant.be 

Dossiernummer PRJ-2008-05-RUP-PLA2 

  

datum April 2010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

verordenende deel: stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan 

Tuincentrum De Wolf te Gooik 
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Dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd, in toepassing van artikels 9 en 10 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, 
opgesteld onder de verantwoordelijkheid van volgende ruimtelijke planners opgenomen in het 
register :  
 
 
 
 
Sanne Vervalle 
ruimtelijk planner 
 

 

 
Definitief vastgesteld door de Provincieraad op 1 juni 2010      
 
Van raadswege: 
 
 
 
 
Marc COLLIER        Vic LAUREYS 
provinciegriffier        voorzitter 
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12. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
 
 

 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

Algemeen Binnen de perimeter van voorliggend ruimtelijk 
uitvoeringsplan is slechts één bedrijf toegestaan en moeten 
de gebouwen en constructies in harmonie zijn met het 
landschap.  
 
 

 

 Verhardingen 
 
Alle aangelegde verhardingen dienen te worden uitgevoerd 
in waterdoorlatende materialen, tenzij dit om 
milieutechnische redenen ongewenst is. 
 

 

 Groenvoorzieningen 
 
Voor de groenvoorzieningen dient steeds gebruik gemaakt 
te worden van streekeigen en standplaatsgebonden 
groenvoorzieningen.   
 

 

 Water 
 
De opvang van hemelwater dient te gebeuren conform de 
meest recentelijke gewestelijke, provinciale en/of 
gemeentelijke verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en hemelwater. 
 

 

 Publiciteit 
 
Publicitaire voorzieningen zijn toegelaten op de 
bedrijfspercelen. Voor publiciteit geldt: 
 
De totale oppervlakte van de reclameborden wordt beperkt 
tot 20m² (alles inbegrepen, zowel reclame op de gevels als 
borden op het terrein). 
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 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

Inplanting: op minstens 5m van de perceelsgrenzen en op 
minstens 3 m  van de rooilijn. 
Enkel bedrijfsgerichte publiciteit is toegelaten. 
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 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

Zone voor 
kleinhandel 

Artikel 1  

 

§ 1 Bestemming 
 

 

 Deze zone is bestemd voor kleinhandel van planten en 
bloemen en aanverwante producten.  Dit omvat zowel de 
verkoopsruimte als de ruimte voor de administratie in 
functie van de verkoop. 
 
Het kweken van planten is binnen deze zone toegelaten. 
 

De verkoop bestaat uit 
producten uit de eigen kweek 
van het bedrijf en aanverwante 
tuinartikelen zoals teelaarde en 
bloempotten en tuindecoratie. 
De verkoop van niet verwante 
producten is niet toegelaten.  
(Bv. zwembaden, kolenkachels, 
voedingswaren, …). 
 

 De verkoop kan enkel gekoppeld worden aan activiteiten op 
de bedrijfssite. Indien de kweekactiviteiten worden 
stopgezet, kan de kleinhandelsfunctie niet verder 
uitgevoerd worden. 
 

 

 § 2 Inrichting 
 

 

 Volgende randvoorwaarden worden opgelegd: 

 De verkoopsoppervlakte is beperkt tot maximaal 

1.000 m².  

 De in- en uitgang voor klanten bevindt zich in de 

gebouwen voor kleinhandel. De kleinhandelszone 

heeft maximaal één gezamenlijke in- en uitgang.  

 
 
 
De in- en uitgang is gekoppeld 
aan de verkoop, zodoende 
wordt een scheiding gecreëerd 
tussen de kweekactiviteiten en 
de verkoop 

 Materiaalgebruik 
 

 

 Het bouwvolume, de dakvormen, de gekozen materialen en 
de kleur van de materialen moeten een optimale 
esthetische integratie van de bedrijfsgebouwen garanderen 
in de omgeving. 

De materiaalkeuze dient te 
gebeuren in functie van 
harmonie en homogeniteit.  
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 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

 Voor alle gebouwen en constructies geldt een maximale 
bouwhoogte van 6m. 
De hoogte van de bestaande vergunde gebouwen kan 
behouden blijven en in stand gehouden worden. Dit mag 
niet leiden tot de inrichting van een bijkomende bouwlaag. 
 

 
 
 
 
 

 Landschappelijke inpassing  
 De gebouwen in functie van kleinhandel moeten effectief en 

gebiedsgericht ingepast worden naar het westelijk gelegen 
agrarisch gebied toe. Hiertoe dienen de gebouwen 
landschappelijk afgeschermd worden d.m.v. streekeigen 
groen. 

Met het agrarisch gebied, wordt 
het gebied bedoeld ten westen 
van de bestaande serres en 
boogloodsen. 
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 Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

Zone voor interne 
circulatie en 
parking 

Artikel 2  

 

§ 1 Bestemming 
 

 

 Deze zone is bestemd voor interne circulatie en het 
parkeren van personenwagen. 
 
Binnen deze zone is het verboden om koopwaar uit te 
stallen. 

 
 
 
De parking kan niet aangewend 
worden als bijkomende 
verkoopsruimte, zelfs niet van 
tijdelijke aard. 

 § 2 Inrichting 
 

 

 De gehele zone mag verhard worden met waterdoorlatende 
materialen. Het gebruik van niet-waterdoorlatende 
materialen is niet toegestaan. 
Per 10 voorziene parkeerplaatsen dient 10m² groen-
oppervlakte voorzien te worden. 

 

 Afsluitingen 
 
De zone voor interne circulatie dient te worden 
afgescheiden van het openbare domein door middel van 
een afsluiting, met uitzondering van de op- en afrit. 
 

 

 Een keuze dient te worden gemaakt uit volgende 
mogelijkheden: 

 Streekeigen hagen van maximaal 2,00 m hoogte. 

 Draad- en/of metaalafsluiting van maximaal 2,00 m 

hoog, gecombineerd met levende 

groenaanplantingen.  

De scheiding dient een 
overwegend groen karakter uit 
te stralen, gevormd door 
streekeigen aanplanten. De 
draad- of metaalafsluiting mag 
het straatbeeld niet domineren. 
 

 Poorten worden geïntegreerd in de afsluiting. 
 

Poorten dienen ingepast te 
worden in het totaalbeeld van 
de afsluiting. 
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 Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

 De circulatie in de zone moet gebeuren via een eenduidig 
patroon van eenrichtingsverkeer met gescheiden op- en 
afrit. 
Er is maximaal één gescheiden in- en uitrit toegestaan die 
wordt aangelegd in waterdoorlatende materialen. De 
breedte voor de oprit is maximaal 4m. De breedte van de 
afrit is maximaal 4m. Het bundelen van de op- en afritten is 
niet toegelaten. 
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 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

Zone voor 
agrarisch gebruik 

Artikel 3  

 

§ 1 Bestemming 
 

 

 Deze zone is bestemd voor het beoefenen van 
beroepslandbouw. Alle werken, handelingen, wijzigingen 
die nodig zijn voor het uitvoeren van landbouwactiviteiten 
zijn toegelaten. 
Het is niet toegelaten (ook niet tijdelijk) deze zone aan te 
wenden voor kleinhandelsactiviteiten 
 

Deze zone is gericht op de 
kweekactiviteiten zoals 
toegelaten binnen agrarisch 
gebied. 

 § 2 Inrichting 
 

 

 Toegelaten constructies: 
Boogloodsen, serres, bergplaatsen, technische installaties 
in functie van kweekactiviteiten (bv. mazouttank, 
verwarmingsinstallatie), …. 
 
Volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

 Een gedegen landschappelijke inpassing van de 
constructies.  

 Voor alle gebouwen en constructies geldt een 
maximale bouwhoogte van 6m. 

 De maximale stapelhoogte bedraagt 4m. 

 Verhardingen worden uitgevoerd in 
waterdoorlatende materialen, tenzij dit om 
milieutechnische redenen ongewenst is. 

 

 

 Landschappelijke inpassing 
 
In functie van de landschappelijke inpassing kan een 
streekeigen buffering worden ingericht voor de gebouwen 
binnen deze zone en voor de gebouwen binnen de zone 
voor kleinhandel. 
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 Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 
Zone voor 
groenbuffer  

Artikel 4  

 

§ 1 Bestemming 
 

 

 Deze zone is bestemd voor de aanleg van een met planten 
voorziene buffer tussen de bedrijfszone en de aanpalende 
buur.  Binnen deze zone zijn alle vormen van bebouwing, 
verharding en opslag verboden. 
 

 

 § 2 Inrichting 
 

 

 De zone wordt ingericht met een bufferend groenscherm 
van minimaal 3,00 m breed en 2,00 m hoog. 
 

 

 De buffer wordt verplicht aangelegd en onderhouden met 
streekeigen groen.  
 
Volgende werken en handelingen zijn toegestaan in deze 
zone: 

 Werken en handelingen in functie van onderhoud 

van de groenbuffer. 

 Het plaatsen van afsluitingen. 

Het stockeren van goederen of materialen, is niet 
toegelaten in deze zone. 
Ten laatste in het plantseizoen volgend op het verlenen van 
een stedenbouwkundige vergunning voor het plangebied na 
de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet 
de zone voor buffer integraal beplant zijn. 
De eerste aanvraag voor een stedenbouwkundige 
vergunning, volgend op de inwerkingtreding van dit 
ruimtelijk uitvoeringsplan dient te worden vergezeld van een 
beplantingsplan voor de inrichting van de groenbuffer. 
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13. OP TE HEFFEN BEPALINGEN 
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het 
betreffende plangebied de voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB van 7 
maart 1977) opgeheven. 
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14. GRAFISCH PLAN 
Zie verordenend grafisch plan. 
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Opmerking: 
De afstanden op het plan zijn indicatief. De juiste afmetingen 
moeten ter plaatse opgenomen worden.
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15. BIJLAGEN 

15.1. Bijlage 1: Besluit van de deputatie aangaande het positief 
planologisch attest  

  



  

  
 
 Directie infrastructuur 
 Dienst ruimtelijke ordening 
 

Vragen naar Hilda Stoop       
Tel/Fax 016-26 75 45/016-26 75 85 
E-mail hilda stoop@vlaamsbrabant.be 
Dossiernummer PLA-2007003 
Ons kenmerk IST-RO-PLA-071008-2007003-DE WOLF GOOIK 
Datum 08-10-2007 
  
Bedrag       
Begrotingsartikel       
Juridische basis       

      
      

 
 

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 
 

GEDEELTELIJK POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST 
 
De deputatie heeft de aanvraag, ingediend door Tuincentrum De Wolf bvba, met als adres 
Ninoofsesteenweg 225 te 1755 GOOIK, van de gedelegeerd planologisch ambtenaar ontvangen op 2 
april 2007. 
 
De aanvraag werd bij de gedelegeerd planologisch ambtenaar ingediend op  27 februari 2007. 
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ninoofsesteenweg 225, 1755 Gooik en 
met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie B nummer(s) 132k en 157f. 
 
De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de geldende wettelijke 
bepalingen, in het bijzonder met het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en 
de uitvoeringsbesluiten. 
 
Voor het terrein gelden momenteel de volgende planologische voorschriften: agrarisch gebied volgens 
het gewestplan Halle-Vilvoorde. 
  
De deputatie heeft het advies ingewonnen van de onderstaande instellingen en administraties. 
De adviezen worden als bijlage bij het attest gevoegd. 
 
instelling of administratie datum adviesaanvraag datum advies 

Afdeling duurzame 
landbouwontwikkeling 

10 mei 2007 / 

Agentschap economie, Entiteit 
ruimtelijke economie 

10 mei 2007 11 juni 2007 

AWV Vlaams-Brabant 10 mei 2007 / 

agentschap infrastructuur  
Wegen en verkeer 

10 mei 2007 31 juli 2007 

PROCORO 10 mei 2007 / 

 
 
De deputatie heeft over de aanvraag een openbaar onderzoek gehouden van 21 mei 2007 tot 20 juni 
2007. Bij de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening  werden geen bezwaren ingediend. 
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De deputatie heeft kennis genomen van het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke 
ordening, uitgebracht op 30 augustus 2007 
Het advies luidt als volgt: 
 
De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening verleent een gunstig advies voor het 
bestendigen van de kleinhandelsactiviteiten van het bedrijf Tuincentrum De Wolf op de huidige 
locatie en de vooropgestelde korte en lange termijn behoefte op volgende voorwaarden: 
• de kleinhandelsactiviteit dient als een duidelijke ruimtelijk afgescheiden deel gerealiseerd en 

moet beperkt blijven tot het te behouden gedeelte van de bestaande serre voor administratie en 
detailhandel, zoals aangegeven op de ontworpen toestand;  

• het inkomgedeelte dient gerealiseerd in het deel van de serre waar de kleinhandelsactiviteit 
gevestigd is; 

• de herinrichting van de voortuinstrook met aanleg en inrichting van een parkeer- en 
circulatiezone dient gerealiseerd te worden als onderdeel van de eerste vergunningaanvraag. 

• de kleinhandelsactiviteit dient een blijvende koppeling te hebben met tuinbouwactiviteiten.  
De activiteiten in andere bestaande en/of nieuwe bedrijfsgebouwen dienen beperkt tot zone-eigen 
activiteiten. De bestendiging en uitbreiding van de zone-eigen activiteiten maken geen deel uit van 
het planologisch attest en zijn mogelijk via de geëigende procedure van een vergunningsaanvraag. 
 
 
De deputatie heeft kennis genomen van het advies van de gedelegeerd planologisch ambtenaar, 
uitgebracht op 27 juni 2007. 
Het advies luidt als volgt: 
 
Bestendiging 
Gelet op de vergunningssituatie van het bestaand bedrijf kan de bestendiging van de onvergunde 
kleinhandelsactiviteiten van het bedrijf op deze locatie ruimtelijk niet aanvaard worden omwille van de 
strijdigheid van de bovenlokale kleinhandel met de ruimtelijke perspectieven in het RSV. De 
bestendiging van de kweekactiviteiten maken geen deel uit van het planologisch attest en kunnen 
behouden blijven. 
 
Korte termijn 
De geplande uitbreiding op korte termijn wordt ongunstig beoordeeld vanuit ruimtelijk oogpunt gelet op 
het stedenbouwkundig onvergund zijn van de kleinhandelsactiviteiten en het doel van de 
herstructurering/bijna nieuwbouw in functie van de kleinhandel door te voeren. De bijkomend vermelde 
opties omtrent de zone-eigen kweekactiviteiten zijn mogelijk via de geëigende procedure van 
vergunningsaanvraag. 
 
Lange termijn 
De geplande uitbreiding op lange termijn wordt ongunstig beoordeeld vanuit ruimtelijk oogpunt gelet op 
het stedenbouwkundig onvergund zijn van de kleinhandelsactiviteiten en het doel om de 
herstructurering/bijna nieuwbouw in functie van de kleinhandel door te voeren. De bijkomend vermelde 
opties omtrent de zone-eigen kweekactiviteiten zijn mogelijk via de geëigende procedure van 
vergunningsaanvraag. 
 
 
De deputatie motiveert zijn standpunt als volgt (met minstens bespreking van alle adviezen van de 
instellingen en administraties, van het advies van de bevoegde commissie voor advies, van de bezwaren, 
en van het advies van de gedelegeerd planologisch ambtenaar en een evaluatie van de ruimtelijke 
behoeften op korte termijn en op lange termijn): 
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Algemeen standpunt: 
Er wordt nota genomen van het gunstig advies van het Agentschap Infrastructuur - Wegen en verkeer 
van 31 juli 2007 en van het gunstig advies van het Agenschap Economie, Entiteit ruimtelijke 
economie van 11 juni 2007. Deze laatste geeft in haar advies wel volgende bedenking dat de 
benodigde parkeercapaciteit als randvoorwaarde voor de opmaak van het RUP of de aanvraag voor 
de stedenbouwkundige vergunning dient meegenomen te worden. 
 
Essentiëel in het al dan niet afleveren van een planologisch attest is het standpunt van de gedelegeerd 
planologisch ambtenaar dat de kleinhandelsactiviteit als een nieuwe bedrijfsactiviteit dient 
beschouwd te worden omwille van het onvergunde karakter. 
De aanvraag van dit planologisch attest betreft de regularisatie van de kleinhandelsactiviteiten. De 
overige kweekactivitieten maken geen deel uit van de aanvraag vermits deze zone-eigen zijn. 
 
Het feit dat de aanvraag door de gedelegeerd planologisch ambtenaar ontvankelijk werd verklaard, 
houdt in dat deze activiteit dient beschouwd te worden als een bestaand bedrijf, conform art 
145ter, ongeacht de vergunningtoestand. 
 
De deputatie treedt dit standpunt van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening bij.  
 
Ook de strijdigheid van bovenlokale handel met de ruimtelijke perspectieven in het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen wordt door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening weerlegd. 
Immers bestaande, verspreide inplantingen dienen geval per geval behandeld te worden conform het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (p. 364) 
 
De bedrijfssite ligt net buiten de woonkern Leerbeek (selectie provinciaal ruimtelijk structuurplan), 
in het gehucht Kwadebeek. De bedrijfssite bevindt zich ten zuiden van de Ninoofsesteenweg, de 
verbindingsweg tussen Leerbeek en Pepingen. In het buitengebied zijn het de hoofddorpen die de 
gemeentelijke dynamiek hoofdzakelijk dienen op te nemen. De gemeente Gooik is gelegen in het 
buitengebied, in de 'landelijke kamer west' in het glooiend landbouwlandschap. Maximaal behouden 
van het landelijk karakter wordt hier door het provinciaal ruimtelijk structuurplan voorop gesteld. 
Dit betekent het strategisch behouden en ontwikkelen van kleine landschapselementen om het 
karakter van het landschap te verbeteren.  
 
Omdat een blijvende koppeling aan de tuinbouwactiviteiten wordt vooropgesteld, de ontsluiting op 
de Ninoofsesteenweg wordt verbeterd en een kwalitatieve buffering van de bedrijfsgebouwen naar 
het achterliggende agrarisch gebied is voorzien kan een gunstig advies verleend worden voor de 
bestendiging van de kleinhandelsactiviteit mits de schaal ervan teruggebracht wordt tot gemeentelijk 
niveau. De wet op de handelsvestigingen legt de grens voor kleinhandelsbedrijven van gemeentelijk 
niveau op 1000 m².  
 
De voorgestelde uitbreiding op korte en lange termijn vormt een bevestiging van de bestaande 
onvergunde kleinhandelsactiviteiten van bovenlokale schaal (± 1500 m²). Deze bestendiging en 
uitbreiding in functie van de kleinhandelsactiviteit kan, gelet op de geïsoleerde ligging in een visueel 
open en glooiend landschap en gelegen langs een verbindingsweg buiten de kern niet verzoend 
worden met de ontwikkelingperspectieven voor kleinhandel in het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen. 
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Standpunt met betrekking tot het behoud van het bedrijf op de huidige locatie: 
Omdat een blijvende koppeling aan de tuinbouwactiviteiten wordt vooropgesteld, de ontsluiting op 
de Ninoofsesteenweg wordt verbeterd en een kwalitatieve buffering van de bedrijfsgebouwen naar 
het achterliggende agrarisch gebied is voorzien, kan een gunstig advies verleend worden met de 
bestendiging van het bedrijf op de huidige locatie voor zover de kleinhandelsactiviteit beperkt wordt 
tot het lokale niveau (< 1000 m²). Dit houdt concreet in dat de kleinhandelsactiviteit beperkt dient te 
worden tot het te behouden gedeelte van de bestaande serre voor administratie en detailhandel, zoals 
aangegeven op de ontworpen toestand. De activiteiten in andere bestaande en/of nieuwe 
bedrijfsgebouwen dienen beperkt tot zone-eigen activiteiten en maken geen onderwerp uit van de 
aanvraag tot planologisch attest. 
 
 
 
Standpunt met betrekking tot de uitbreiding op korte termijn (herinrichting voortuinstrook en aanleg 
groenbuffering): 
Om de verbindingsfunctie van de Ninoofsesteenweg te verzekeren dient de herinrichting van de 
voortuinstrook met aanleg en inrichting van een parkeer- en circulatiezone gerealiseerd op korte 
termijn als onderdeel van de eerste stedenbouwkundige aanvraag. Daarnaast dient het inkomgedeelte 
gerealiseerd te worden in het deel van de serre waar de kleinhandelsactiviteit gevestigd is. 
 
 
 
Standpunt met betrekking tot de uitbreiding op lange termijn (herstructurering en uitbreiding 
verkoopsoppervlakte): 
De voorgestelde uitbreiding op lange termijn wordt ongunstig geadviseerd omdat dit een bevestiging 
vormt van de bestaande onvergunde kleinhandelsactiviteiten van bovenlokale schaal (± 1500 m²). 
De uitbreiding gevraagd op lange termijn in functie van de kleinhandelsactiviteit kan, gelet op de 
geïsoleerde ligging in een visueel open en glooiend landschap en gelegen langs een verbindingsweg 
buiten de kern niet verzoend worden met de ontwikkelingperspectieven voor kleinhandel in het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 
De activiteiten in andere bestaande en/of nieuwe bedrijfsgebouwen dienen beperkt tot zone-eigen 
activiteiten. De bestendiging en uitbreiding van de zone-eigen activiteiten maken geen deel uit van 
het planologisch attest en zijn mogelijk via de geëigende procedure van vergunningaanvraag 
 
 
Na het verslag gehoord te hebben van Julien DEKEYSER, als lid van de deputatie, 
 
 
BIJGEVOLG LEVERT DE DEPUTATIE HET GEDEELTELIJK POSITIEF PLANOLOGISCH 
ATTEST AF  
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DIT GEDEELTELIJK POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST WORDT AFGEGEVEN ONDER DE 
VOLGENDE VOORWAARDEN: 
• De kleinhandelsactiviteit dient als een duidelijke ruimtelijk afgescheiden deel gerealiseerd en 

moet beperkt blijven tot het te behouden gedeelte van de bestaande serre voor administratie en 
detailhandel, zoals aangegeven op de ontworpen toestand;  

• Het inkomgedeelte dient gerealiseerd in het deel van de serre waar de kleinhandelsactiviteit 
gevestigd is; 

• De herinrichting van de voortuinstrook met aanleg en inrichting van een parkeer- en 
circulatiezone dient gerealiseerd te worden als onderdeel van de eerste vergunningaanvraag; 

• De kleinhandelsactiviteit dient een blijvende koppeling te hebben met tuinbouwactiviteiten. 
 
De activiteiten in andere bestaande en/of nieuwe bedrijfsgebouwen dienen beperkt tot zone-eigen 
activiteiten. De bestendiging en uitbreiding van de zone-eigen activiteiten maken geen deel uit van 
het planologisch attest en zijn mogelijk via de geëigende procedure van vergunningaanvraag. 
 
 
 
Leuven, 18 oktober 2007 
 
 
Aanwezig: 
Lodewijk DE WITTE, voorzitter; 
Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE, Monique SWINNEN, Wiske 
OCKERMAN en Tom TROCH, leden; 
Marc COLLIER, provinciegriffier. 
 
 
 
In opdracht: 
 
 
 
 
 
 Julien DEKEYSER 
 gedeputeerde-verslaggever 
 
 
 
Marc COLLIER  Lodewijk DE WITTE 
provinciegriffier  provinciegouverneur
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Het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt binnen een jaar na afgifte van het attest verstuurd 
naar de betrokken instanties 
 
De deputatie zendt op dezelfde dag een afschrift van het positief planologisch attest aan de aanvrager, de 
gedelegeerd planologisch ambtenaar, de bevoegde commissie voor ruimtelijke ordening en de 
adviserende instellingen en administraties. 
 
De gedelegeerd planologisch ambtenaar kan, binnen 30 dagen na ontvangst van een afschrift van een 
attest, bij de Vlaamse regering beroep aantekenen tegen de afgifte van een positief planologisch attest 
door de deputatie. 
 
Er kan alleen beroep worden aangetekend tegen het planologisch attest als het onverenigbaar is met een 
ruimtelijk structuurplan of met de goede ruimtelijke ordening. 
 
Tegelijk met het instellen van het beroep stuurt de gedelegeerd planologisch ambtenaar een afschrift van 
zijn beroepsschrift aan de aanvrager en aan de deputatie. Het beroep werkt schorsend. 
 
De Vlaamse regering beslist over het beroep binnen 60 dagen na het instellen ervan. Ze brengt de 
aanvrager en de deputatie onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing. 
 
Indien de Vlaamse regering geen beslissing verstuurd heeft binnen 60 dagen na het instellen van het 
beroep, wordt het beroep geacht te zijn verworpen. 
 
Dit gedeeltelijk positief planologisch attest houdt niet in dat de aanvrager wordt vrijgesteld van het 
verkrijgen van welke vergunning ook. 
 
 
Privacywaarborg 
 
De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een of meer bestanden. Ze kunnen bewaard 
worden bij de gemeente waar u de aanvraag indient, bij de provincie waarin de grond gelegen is en 
bij de administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. 
De bestanden zijn nodig voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook gebruikt worden voor 
statistieken of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in 
te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 
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15.2. Bijlage 2: Ontheffingsbeslissing plan-MER door de dienst 
MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

 
 



 

  
AANGETEKEND  
 
Provinciebestuur Vlaams-Brabant 
Directie Infrastructuur 
Dienst Ruimtelijke Ordening 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 
 

 

 
Afdeling Milieu-, Natuur- en 
Energiebeleid 
Dienst Mer 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 BRUSSEL 
www.mervlaanderen.be  

 
uw bericht van  uw kenmerk  ons kenmerk bijlagen 
19 februari 2009    LNE/MER/OHPL0135/ 

09/420 
/ 

vragen naar / e-mail  telefoonnummer  Datum  
Melanie.franck@lne.vlaanderen.be  02 553 03 53  25 maart 2009  
 

Betreft :  Onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP “Tuincentrum De Wolf” te Gooik. 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), 
zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 (“plan-MER-decreet) en Besluit van 
de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over 
plannen en programma’s (“Plan-m.e.r.-besluit”) 
Beslissing             

 
 
Geachte 
 
 

Met de brief van 19 februari 2009 heeft de provincie Vlaams-Brabant voor bovenvermeld 
plan overeenkomstig artikel 4.2.6.§1 van het plan-MER-decreet het screeningsdossier 
ingediend teneinde de dienst Mer te vragen een beslissing te nemen over de opmaak van 
een plan-MER. Het dossier is onder het nummer OHPL0135 bij de administratie behandeld. 

Zoals in het dossier aangegeven komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek tot de 
milieueffectrapportage.  

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de 
relevante milieudisciplines besproken. De uitgebrachte adviezen bevatten geen elementen 
die ertoe strekken te kunnen concluderen dat het uitgevoerde onderzoek naar de 
aanzienlijkheid van de milieugevolgen onjuist zou zijn. Wel bevatten de adviezen 
aandachtspunten voor de verdere uitwerking van het RUP. Bijvoorbeeld: 

~ Gezien het een bestendiging van bestaande bedrijvigheid op de huidige site betreft, 
zou aangegeven moeten worden waarom geen afweging op niveau van 
locatiealternatieven werd voorzien. 

Aanvullingen tengevolge van adviezen werden herkenbaar aangebracht in het 
screeningsdocument. De aanvullingen betreffen de relatie tussen het voorgenomen plan en 
ruimtelijke structuurplannen (RSV en RSVB). 

 

Gezien het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER 
niet nodig is. 

 



De administratie zorgt ervoor dat de screeningsnota en deze beslissing voor het publiek 
raadpleegbaar is.   

 
Uzelf dient het screeningsnota samen met deze beslissing te voegen bij het (voor)ontwerp 
van RUP. Wij vragen u dit te doen voorafgaand aan de organisatie van de plenaire 
vergadering en uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het plan. Gelieve te laten melden 
via aanplakking op de aanplakplaatsen van de betrokken gemeente en via publicatie in het 
gemeentelijk infoblad dat de screeningsnota en de beslissing geraadpleegd kunnen worden 
op de webstek van de Dienst Mer : www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis van 
Gooik. 
 
 
 
 
Hoogachtend 
 
 
 
Geert Pillu 
Diensthoofd Mer 
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1. LEESWIJZER 
 
Voorliggend document bevat de beschrijving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan „NV 
Hof Ter Molleken te Gooik‟. Na een globale inleiding wordt ingegaan op de bestaande toestand, 
de gewenste ontwikkeling en de eigenlijke verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
horende bij het grafisch plan. 
 
Hoofdstuk 2 geeft de inleiding weer met de aanleiding voor de opmaak en de situering van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
Hoofdstuk 3 en 4 geven inzicht in de bestaande ruimtelijke structuur van de omgeving en het 
plangebied en bevatten een overzicht van de relevante juridische elementen. 
 
Hoofdstuk 5 geeft kort de inhoud van het planologisch attest weer alsook de voorwaarden die  
bij de goedkeuring gesteld zijn. 
 
Hoofdstuk 6 geeft de relatie met de relevante elementen uit de diverse ruimtelijke 
structuurplannen aan. 
 
Hoofdstuk 7 geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijf, gekaderd binnen de 
randvoorwaarden van de ruimtelijke structuurplannen en het afgeleverde gedeeltelijk positieve 
planologische attest. 
 
Hoofdstuk 8 onderwerpt het plan aan de watertoets. 
Hoofdstuk 9 behandelt de richtlijn met betrekking tot de plan-MER. 
 
Hoofdstuk 10 geeft aan of er gebieden binnen de perimeter van het PRUP vallen onder het 
voorkooprecht. Hoofdstuk 11 geeft de percelen aan die in aanmerking kunnen komen voor 
planbaten. 
 
Hoofdstuk 12 bevat de stedenbouwkundige voorschriften horende bij het grafisch plan. 
Hoofdstuk 13 vermeldt de op te heffen bepalingen. 
 
Hoofdstuk 14 bestaat uit het grafisch plan. 
Hoofdstuk 15 bevat de bijlagen. 
 
Het voorliggende document maakt integraal deel uit van de besluitvorming. 
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2. INLEIDING 

2.1. Aanleiding 

Op 9 november 2006 besliste de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om een 
positief planologisch attest af te leveren aan de firma Hof Ter Molleken te Gooik. 
 
Conform artikel 4.4.26 §1 van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de provincie er toe 
gehouden om een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op te stellen voor de 
toegestane ruimtelijke ontwikkelingen uit het planologisch attest. 
 

2.2. Situering 

 

Het bedrijf Hof Ter Molleken situeert zich in de gemeente Gooik, meer bepaald in de 
deelgemeente Kester, een kern-in-het-buitengebied. Het bedrijf is gelegen langsheen de 
Ter Mollekenstraat, een lokale weg die zich ontsluit via de N272, een lokale 
verbindingsweg (lokale weg type I). Het bedrijf wordt omringd door waardevol 
landbouwgebied en is in het noorden begrensd door de Zuunbeek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situering van het bedrijf op de topografische kaart (bron: NGI) 
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De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het stallen en verzorgen van paarden. Naast de typische 
manegeactiviteiten worden er ook overnachtingsmogelijkheden voor groepen uitgebaat. 
Het bedrijf is dus volledig gericht op een toeristisch-recreatieve uitbating en kan volgens de 
wetgeving niet omschreven worden als een para-agrarisch bedrijf. 
 
Het bedrijf is gevestigd in een historische vierkantshoeve en bevat naast het woonhuis, 
stallingen, looppistes, weilanden en logiescapaciteiten. 
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3. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

3.1. De omgeving van het plangebied. 

 
Het bedrijf Hof Ter Molleken is gelegen in Gooik, in de omgeving van Kester. Het bedrijf is 
gelegen in de Ter Mollekenstraat die aansluit op de N272, een gewestweg. 
 
De omgeving wordt sterk gekarakteriseerd door glooiend waardevol agrarisch gebied en 
de loop van de Zuunbeek.. De activiteiten in het gebied bestaan voornamelijk uit 
landbouwactiviteiten. 
 
Het plangebied ligt op de westelijke helling van de Zennevallei, meer bepaald in de vallei 
van de Zuunbeek, een waterloop van 2

de
 categorie die ten noorden van het bedrijf loopt. 

Langsheen de loop van deze beek bevinden zich op sommige plaatsen kleine 
natuurelementen zoals kleine bossen of natte weilanden. Het bedrijf is verder omgeven 
door akker- en weilanden.  
 

3.2. Een beschrijving van het plangebied. 

 
De ontsluiting van het bedrijf gebeurt rechtstreeks via de Ter Mollekenstraat, een lokale 
weg die zich ontsluit op de N272.  
 
Het plangebied wordt doorsneden door de Ter Mollekenstraat. Ten noorden en westen van 
deze straat bevindt zich de verharde parking en weiland. Ten zuiden en oosten van de 
straat bevinden zich de grootste onderdelen van het bedrijf.  Juist ten zuiden van de Ter 
Mollekenstraat bevindt zich de historische vierkantshoeve. Deze omvat de woning van de 
bedrijfsleider, de logies voor groepen en diverse stallingen. De binnenkoer van de 
vierkantshoeve is grotendeels verhard met kasseien. De verhardingen rond de hoeve 
bestaan uit beton. Ten westen van de vierkantshoeve bevindt zich de woning voor het 
personeel.  Ten zuiden van de vierkantshoeve bevinden zich twee openlucht looppistes, 
weiland, een overdekte piste en stallingen. Ten oosten van de vierkantshoeve bevinden 
zich stallingen, een natuurlijke waterzuivering en weilanden.  
Ten noorden van het plangebied bevindt zich de Zuunbeek welke het plangebied begrenst 
ter hoogte van de Ter Mollekenstraat. Het plangebied wordt verder omgeven door akker- 
en weilanden. 
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Foto 1: zicht op parking en noordelijk  gelegen weilanden 
 
 

Foto 2 : zicht op weiland in functie van de komvorming 
voor de overstromingsproblematiek van de Zuunbeek 

  
Foto 3: zicht op de personeelswoning Foto 4: zicht op de burelen, zaakvoerderswoning en 

logies 
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Foto 5: noordaanzicht manege en parking Foto 6: zuidaanzicht manege 

  
Foto 7: zicht op open en overdekte looppiste  Foto 8: zicht op natuurlijke zandscheider 
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4. BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND EN JURIDISCHE 
TOESTAND 

4.1. Bestaande feitelijke toestand 

Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de topografische kaart. 
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de luchtfoto. 
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op het kadasterplan. 
 

4.2. Bestaande juridische toestand 

Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de topografische kaart. 
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de luchtfoto. 
 

Type plan In het gebied In omgeving 

Gewestplan(nen) Gewestplan Halle-Vilvoorde-
Asse (KB van 7 maart 1977) 

Gewestplan Halle-Vilvoorde-
Asse (KB van 7 maart 1977) 

Gewestelijke ruimtelijke 
uitvoerinsgplannen 
 

Geen Geen 

Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 
 

Geen Geen 

Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 
 

Geen Geen 

Algemene plannen van 
aanleg 
 

Geen Geen 

Bijzondere plannen van 
aanleg 
 

Geen Geen 
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Type plan In het gebied In omgeving 

Verkavelingsvergunningen 
 

Geen Geen 

Ankerplaats 
 

Geen  Bogaarden en 
Bellingen 

Beschermde monumenten 
 

Geen Geen 

Beschermde stads- en dorps-
gezichten 
 

Geen Geen 

Beschermde landschappen 
 

Geen Geen 

Buurt-en voetwegen 
 

Geen Geen 

Rooilijnplannen 
 

Geen Geen 

Vogelrichtlijngebieden 
 

Geen Geen 

Habitatrichtlijngebieden 
 

Geen Geen 

Vlaams Ecologisch Netwerk 
 

Geen Geen 

Natuurreservaten 
 

Geen  Middenloop van de 
Zuunbeek 

Bosreservaten 
 

Geen Geen 

Beschermingszones grond-
waterwinning 
 

Geen Geen 

Bevaarbare waterlopen 
 

Geen Geen 

Onbevaarbare waterlopen 
 

Geen  De Zuunbeek (2
de

 
categorie) ten 
noorden 
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Type plan In het gebied In omgeving 

Risicozone overstromingsge-
bied 

Zeer klein gebied, onderdeel 
van het Zennebekken 

Zennebekken 

 

 

4.2.1. Vergunningentoestand 
 
Zie kaart bestaande juridische toestand – vergunningentoestand 
 
Stedenbouwkundige vergunningen 
 

 Op 21 maart 1988 is een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een veestal. 

 Op 4 februari 2008 is een vergunning afgeleverd naar aanleiding van het gedeeltelijk 
en voorwaardelijk positief planologisch attest van 13 december 2007 voor  het 
uitvoeren van een planologisch attest omvattende : regularisatie van een hoeve – 
overdekte piste – buitenpiste met stapmolen en paardenboxen, herlokaliseren van een 
mestopslagplaats en stro-opslagplaats, inrichting van een rietveld en herinrichting van 
een parking. 

 
Milieuvergunning 
 

 Het bedrijf beschikt voor de huidige bedrijfsactiviteiten over een milieuvergunning 
klasse II die geldig is tot 28 juli 2028. 
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4.2.2. Eigendomsstructuur 
 
De volledige bedrijfssite is eigendom van het bedrijf. 
 
Het betreft de kadastrale percelen: 

 3
e
 afdeling – sectie B – 564F, 565C, 568D, 571M, 571N, 571P: eigendom van 

Vennootschap Ter Molleken 
 
  



PRUP NV Hof Ter Molleken

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): NV Hof Ter Molleken te Gooik
Bestaande feitelijke toestand - situering op de topografische kaart (NGI 1:10.000)

INFRASTRUCTUUR / Ruimtelijke Ordening

situering Gooik

situering plangebied

Legende

datum: oktober 2008
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schaal: 1:10.000
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PRUP NV Hof Ter Molleken

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): NV Hof Ter Molleken te Gooik
Bestaande feitelijke toestand - situering op de luchtfoto

INFRASTRUCTUUR / Ruimtelijke Ordening

situering Gooik

situering plangebied

Legende

datum: oktober 2008

0 50 100 150 200 25025
Meters±
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PRUP NV Hof Ter Molleken

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): NV Hof Ter Molleken te Gooik
Bestaande feitelijke toestand - situering op het kadasterplan

INFRASTRUCTUUR / Ruimtelijke Ordening

situering Gooik

situering plangebied

Legende

datum: december 2008

0 50 100 150 200 25025
Meters±

schaal: 1:5.000

perimeter PRUP
CL - Gesloten gebouw
ON - Open gebouw zonder bovenbouw



N

PRUP NV Hof Ter Molleken N

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): NV Hof Ter Molleken te Gooik
Bestaande juridische toestand - situering op het gewestplan en BPA's

INFRASTRUCTUUR / Ruimtelijke Ordening

situering Gooik

situering plangebied

Legende

datum: oktober 2008

0 100 200 300 400 50050
Meters±

schaal: 1:10.000

perimeter PRUP

0102- woongebied met landelijk karakter

0701- natuurgebied

0900- agrarische gebieden

0901- landschappelijk waardevolle gebieden

1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's



PRUP NV Hof Ter Molleken

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): NV Hof Ter Molleken te Gooik
Bestaande juridische toestand - andere plannen

INFRASTRUCTUUR / Ruimtelijke Ordening

situering Gooik

situering plangebied

Legende

datum: oktober 2008
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schaal: 1:10.000

perimeter PRUP

risicozone overstromingsgebied

Bevaarbaar (AWZ)

Onbevaarbaar cat.1 (AMINAL)

Onbevaarbaar cat.2 (provincies)

Onbevaarbaar cat.3 (gemeenten)

Niet geklasseerd

Grote eenheid natuur

Grote eenheid natuur in ontwikkeling

Natuurverwevingsgebied
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): NV Hof Ter Molleken te Gooik
Bestaande juridische toestand - vergunningentoestand
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(1 21/03/1988: Het uitbreiden van een veestal.

(2 04/02/2008: Het uitvoeren van een planologisch attest omvattende : regularisatie ...

(3 Milieuvergunning tot 28/07/2028
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5. JURIDISCH KADER VAN HET PLANOLOGISCH ATTEST 
 
De opmaak van het PRUP resulteert uit het gedeeltelijk en voorwaardelijk postief planologisch 
attest dat op 9 november 2006 door de deputatie werd afgeleverd. 
 

5.1. Inhoud van de aanvraag 

De aanvraag voorzag op korte termijn (binnen een periode van 2 jaar): 

 Uitbreiding logies van 30 naar 60 bedden; 

 Landschappelijke integratie van de parking; 

 Herlocatie stro- en mestopslag; 

 Aanleg kleinschalige waterzuiveringsinstallatie; 

 Herbestemming landbouwgrond naar manege 

 Regularisatie van de bouwovertredingen (de onvergunde herbestemming van de 
landbouwgebouwen tot manege, de bestaande overdekte looppiste, de stapmolen, de 
verharde parking en de paardenstallen); 

 
en op lange termijn (binnen een periode van 10 jaar): 

 De uitbreiding van de overdekte looppiste (20x60 m); 

 Landschappelijke integratie van de site. 
 

5.2. Voorwaarden gekoppeld aan het attest 

Het positief planologisch attest wordt gedeeltelijk afgegeven met volgende voorwaarden voor 
de behoeften op korte en lange termijn: 

 De bouwaanvraag voor de regularisatiedossiers van de stapmolen, de parking, de 
overdekte looppiste en voorliggende paardenbox met laad- en loszone wordt 
ingediend samen met de aanvraag voor de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, 
waarbij: 

o De parking beperkt wordt tot 50 parkeerplaatsen (circa 1/3
de

 van de huidige 
oppervlakte) om zo het behoud van het laagdynamisch karakter van het 
bedrijf te behouden; 

o De overige oppervlakte van de parking (circa 2/3
de

 van de huidige 
oppervlakte) heringericht wordt als weiland in functie van de komvorming 
voor de overstromingsproblematiek van de Zuunbeek; 

o De landschappelijke integratie van de site vooropstaat;  

 De uitbreiding van de logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden wordt doorgeschoven 
naar de lange termijnbehoefte.  
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6. RELATIE MET DE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN 

6.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Gooik maakt deel uit van het buitengebied. Dit is het gebied waarin de open (onbebouwde) 
ruimte overweegt op het niveau van Vlaanderen. De structuurbepalende activiteiten in het 
buitengebied zijn natuur en bos, landbouw en wonen en werken.  
 
Het Pajottenland waarvan Gooik deel uitmaakt is een voorbeeld van een gaaf landschap in 
Vlaanderen.  Een gaaf landschap is er één waarvan de samenhang slechts in beperkte mate 
gewijzigd is door ingrepen. Om het landschap te bewaren in het plangebied wordt het opstellen 
van een nota landschappelijke inkleding opgelegd dat beschrijft hoe de site landschappelijk 
wordt ingekleed. 
 
De ontwikkelingsperspectieven van bedrijven en economische activiteiten buiten de 
bedrijventerreinen worden vooral bepaald door de aard en het karakter van het bedrijf zelf en 
nog meer door de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. Voor het principe ruimtelijke 
draagkracht kunnen geen algemeen geldende objectieve en meetbare maatstaven voor heel 
Vlaanderen worden aangereikt. Ruimtelijke draagkracht is afhankelijk van de ruimtelijke 
structuur, van het ruimtelijk functioneren van een gebied en is eveneens afhankelijk van de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en van de aard en het karakter van het bedrijf 
en haar activiteit. 
 
De ontwikkeling van toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt bepaald door de positie ervan 
binnen en de impact op de natuurlijke en agrarische structuur. Laag-dynamische toeristisch-
recreatieve infrastructuur, betreft infrastructuur die omwille van haar intrinsieke aard, in haar 
onmiddellijke omgeving eerder beperkte veranderingen teweegbrengt in de bestaande 
ruimtelijke en sociaal-economische structuur en in het bestaande ruimtegebruik.  
Door het beperken van de logiescapaciteit tot maximaal 60 bedden en het beperken van de 
parkeergelegenheid tot 50 wagens, wordt een rem gezet op de mogelijke groei van het bedrijf. 
Er kunnen geen bijkomende constructies worden opgericht. Op deze wijze wordt het 
kleinschalige karakter van de manege benadrukt. 
 

6.2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) 

Binnen Vlaams-Brabant maakt Gooik deel uit van de deelruimte “Landelijke Kamer West”. Het 
vrij homogeen, gaaf en onaangetast landschap, gedomineerd door de natuurlijke en agrarische 
structuur, wordt gevrijwaard. De karakteristieken van de historische kernen die vrij homogeen 
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en evenwichtig verspreid zijn, worden behouden en versterkt. Hoog dynamische ontwikkelingen 
worden zoveel mogelijk gestuurd naar de randen van het gebied. 
 
Binnen de “Landelijke Kamer West”, maakt het plangebied deel uit van het “Groen 
Heuvellandschap”. Het RSVB stelt voor het Groen Heuvellandschap: 
“Bij het uitstippelen van het beleid voor deze landschappelijke eenheid dient er aandacht 
geschonken te worden aan het samengaan van de agrarische structuur en de natuurlijke 
structuur. Het groen heuvellandschap heeft op het vlak van toerisme en recreatie de beste 
troeven in handen.  
Agrarische verbreding is aangewezen. Tuinbouw onder glas of plastiek is uitgesloten. 
Structurele verbreding ter ondersteuning van de toeristisch-recreatieve potenties is mogelijk. 
Algemeen is het aangewezen om de ruimtelijke ontwikkelingen in deze regio vooral te sturen 
naar landschappelijke veranderingen gericht op een groen en aantrekkelijk landschap. 
Hoogdynamische ontwikkelingen dienen dan ook beperkt te worden. De natuurlijke gehelen 
dienen versterkt en verder uitgebouwd te worden. Grote delen van de landschappelijke eenheid 
zijn opgenomen als natuurverbindingsgebieden.” 
(RSVB, p.331) 
 
Het provinciaal structuurplan van Vlaams-Brabant neemt het volgende standpunt in omtrent 
maneges in de provincie. 
“Volgens de huidige wetgeving kunnen maneges niet aanzien worden als para-agrarische 
bedrijven en kunnen ze niet toegelaten worden in het agrarisch gebied. Bijgevolg kunnen ze 
alleen terecht in het woongebied of recreatiegebied. Aangezien er voor de nodige 
accommodatie grote perceelsoppervlakten nodig zijn en de bouwgrond duur is, is het bijna 
onmogelijk om nieuwe vestigingen op te starten. Er moet immers voldoende weiland aanwezig 
zijn in de omgeving. Vanuit deze specifieke problematiek en de wens van de provincie om in 
een aantal agrarische gebieden specifieke vormen van laagdynamische toeristisch-recreatieve 
infrastructuur te stimuleren, stelt de provincie dat onder bepaalde voorwaarde nieuwe maneges 
in openruimtegebieden kunnen worden ingeplant. De inplanting van nieuwe maneges zal 
getoetst worden aan volgende elementen: 
• ze zijn bij voorkeur gelegen in een toeristisch-recreatief netwerk; 
• de aanwezigheid van ruiterpaden voor toeristischrecreatieve ontwikkelingen van de ruiters is 
verzekerd; 
• ze worden een herbestemming van een gedesaffecteerd landbouwbedrijf; 
• er dienen geen nieuwe constructies opgericht; 
• ze accentueren de eigenheid van de streek; 
• ze blijven laagdynamisch van karakter.” 
(RSVB, p.296-297) 
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De manege is gekoppeld aan een ruiterroute en een fietsroute en is gelegen in een 
gedesaffecteerd landbouwbedrijf. Het plan voorziet dat geen nieuwe constructies opgericht 
worden buiten een kleine uitbreiding van de overdekte looppiste.  Door middel van een nota 
landschappelijke inkleding wordt een relatie gelegd tussen de manege en haar omgeving. Het 
beperken van de plaats voor parking en de logiescapaciteit waarborgt het kleinschalige karakter 
van de manege. 
 

6.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gooik (GRS) 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gooik zit in de ontwerpfase. Bij de gewenste 
toeristisch-recreatieve structuur; komt het volgende aan bod: 
“Het is de bedoeling van de gemeente een toeristisch-recreatief netwerk te ontwikkelen waarbij 
harde en zachte recreatieve elementen ondersteund en uitgebouwd worden. De gemeentelijke 
visie past hiermee volledig in de provinciale visie. Het RSVB weerhoudt immers de 
heuvelachtige „Landelijke Kamer West‟ als toeristisch-recreatief netwerk Hierbij wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur zodat landschap, natuur en bos niet 
aangetast worden 
 
Optimale benutting en bundeling van de gemeentelijke infrastructuur 
Er wordt gestreefd naar een bundeling van het toeristisch-recreatief aanbod in de kernen of in 
toeristisch-recreatieve knooppunten van gemeentelijk niveau. In een knooppunt kan toerisme 
en recreatie reeds een belangrijke gebruiker zijn en bepaalt de toeristisch-recreatieve visie 
mede de ruimtelijke ontwikkeling. In bepaalde gevallen fungeren ze als startpunt voor het 
verkennen van de omgeving en/of dragen ze bij tot de herkenbaarheid van de streek. De 
bestaande elementen zoals sportinfrastructuur, natuureducatieve centra, maneges en 
dergelijke moeten, rekening houdend met de ontwikkelingsperspectieven binnen de 
openruimtestructuur, kunnen ontwikkelen en geschikt gemaakt worden voor laagdynamische 
vormen van toerisme en recreatie. 
 
Mogelijkheden bieden aan agro-toerisme 
Er bestaat een reële vraag naar een ander type gastenkamers dan het „traditionele‟ 
hoevetoerisme. Onder agrotoerisme worden infrastructuren verstaan zoals een  
seminariecomplex, verblijfsaccommodatie (hotel, gîtes, jeugdherberg …) gekoppeld aan een 
restaurant of een eethuis, en dergelijke. Dit is uitgebreider dan het nu bij wet voorziene 
hoevetoerisme. De gemeente wenst in dit GRS het kader te schetsen waarbinnen agrotoerisme 
kan ondersteund worden.” 
(Ontwerp GRS Gooik, september 2008) 
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Het plan voorziet mogelijkheden voor het bieden van logies voor jeugd in functie van de 
paardensport. De voorwaarden in het plan zijn gericht op de landschappelijke integratie van het 
bedrijf en het waarborgen van het laagdynamische karakter. 
 

6.4. Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos - regio Zenne-Dijle-
Pajottenland 

Het plangebied is gelegen binnen de deelruimte „Zuidelijk Pajottenland‟ en wordt gesitueerd 
binnen het “landbouwgebied tussen de N 285 en Halle en Sint-Pieters-Leeuw, ten zuiden van 
de Zuun” en de “Bovenloop Zuunbeek rond kern Bogaarden: o.a. Roskambeek, 
Hundelingenbeek, Rasbeek en Mouliebos”. 
 
Binnen het plangebied is het ruimtelijk concept “Ruimtelijk functioneel samenhangende 
gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met grondgebonden landbouw als drager van de 
open ruimte” van toepassing. Dit concept houdt het volgende in: 

- De akkerbouwgebieden van het Pajottenland vormen grote aaneengesloten 
samenhangende landbouwgebieden, waarin grondgebonden landbouw de ruimtelijke 
drager is van het open cultuurlandschap. Deze o.m. door ruilverkavelingen goed 
gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal gevrijwaard voor de 
beroepslandbouw. Om het bestaande open en onbebouwd karakter van deze gebieden 
te vrijwaren voor de grondgebonden landbouw kunnen delen van deze gebieden 
gedifferentieerd worden als bouwvrij agrarisch gebied. 

- Om de erosie- en slibproblematiek in een aantal landbouwgebieden aan te pakken zijn 
erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen nodig. 

- Binnen deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt een ruimtelijk-ecologische 
basiskwaliteit voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het ruimtelijk 
beleid wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een 
raamwerk van kleine landschapselementen, typische akkerflora- en fauna, kleine 
bosjes, microreliëfelementen, spoorwegtaluds en soortenrijke graslanden… 

- Een aantal open akkerbouwgebieden zijn belangrijk voor de instandhouding van 
typische akkersoorten (o.a. hamster, vroedmeesterpad, grauwe gors, veldleeuwerik). In 
het kader van het duurzaam behoud van deze soorten kunnen, bovenop de 
landschapsecologische basiskwaliteit, bijkomende specifieke 
instandhoudingsmaatregelen genomen worden. Behoud van het bouwvrij karakter is 
ook om die reden noodzakelijk. 

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de 
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid 
worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de 
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. 
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- De karakteristieke, historische nederzettingen, de architecturale eigenheid van het 
aanwezige bouwkundig erfgoed in het omgevende landbouwlandschap moeten hun 
identiteit kunnen bewaren. Het karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische 
elementen kan versterkt worden. 

 
Een tweede concept van toepassing op het plangebied is “Beekvalleien versterken als 
natuurontwikkelingsgebieden”. Dit concept houdt o.a. in: 

- Smalle asymmetrische beekvalleien vormen groene linten doorheen de grote 
aaneengesloten landbouwgebieden van het Pajottenland. Deze groene linten bestaan 
uit een aaneenschakeling van kleine natuur- en bosgebieden, kasteelparken en kleine 
landschapselementen die met elkaar verbonden worden via de beken. Deze 
beeksystemen zijn bepalend voor de natuurlijke structuur in deze deelruimte. Het 
behoud van de natuur- en waterbergingsfunctie van deze valleien staat voorop. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 
natuurwaarde van deze beken. Om die reden wordt vooropgesteld om ze op te nemen 
als smalle stroken natuurgebied, aansluitend bij de opties voor deze beken zoals 
uitgewerkt in recente ruilverkavelingsprojecten. 

 
Het plangebied is bovendien gedeeltelijk gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied (zone 
ten zuiden van de bestaande vierkantshoeve).  
 
Afweging toeristisch-recreatieve activiteiten 
 
Het zuidelijk Pajottenland is ruimtelijk structurerend op Vlaams niveau wat betreft de landbouw. 
Dit open karakter moet worden behouden en versterkt door verdere versnippering tegen te 
gaan. Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren 
van de landbouw op termijn zouden kunnen belemmeren, te weren in het agrarisch gebied. 
Tevens moeten de huidige landschappelijke en cultuurhistorische waarden worden gevrijwaard. 
Verspreid voorkomende kasteelparken en vierkantshoeves worden versterkt als 
landschappelijke entiteiten. Recreatie is een belangrijke nevenfunctie die binnen het 
ecologische en landschappelijke kader verder kan worden ontwikkeld. 
 
Voorliggend RUP laat een recreatieve functie toe binnen een historische vierkantshoeve. Dit 
recreatief aspect bestaat uit een paardenmanege én een beperkte verblijfsrecreatie in functie 
van paardenkampen. Gezien de vereisten vanuit de moderne landbouwvoering, is de 
bestaande vierkantshoeve niet meer geschikt om op een bedrijfseconomische manier aan 
landbouw te doen. De manegefunctie geeft de opportuniteit om de typische verschijningsvorm 
van een vierkantshoeve te bewaren. De paardensportfunctie blijft hierbij beperkt tot enkele 
aanliggende percelen of binnen de historische ommuring van de hoeve. De mogelijkheden voor 
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de landbouw worden bewaard op de overige percelen die een landbouwfunctie blijven 
behouden.  
De manegefunctie oefent hierbij geen negatief effect uit op het ruimtelijk functioneren van de 
landbouw aansluitend op de manege. De manegefunctie wordt ruimtelijk geconcentreerd aan 
de hoeve en kan niet verder uitbreiden. De verblijfsrecreatie hieraan gekoppeld doet geen 
afbreuk aan de landbouw én kan door zijn ligging perspectieven bieden aan plattelands- en 
landschapseducatie. De manege zorgt voor een optimale reconversie van een vroeger 
agrarisch bedrijf naar een activiteit die in harmonie kan samenleven met de landbouw. 
 
De inrichting van de manege en aanliggende percelen laten bovendien toe om 
landschapsherstel mogelijk te maken door de aanplant van kleine landschapselementen die 
tevens als visuele buffering kunnen dienen. 
 
Ten einde de recreatieve activiteit niet ongebreideld te laten uitgroeien, is elke horeca-inrichting 
die niet in functie staat van de paardensportactiviteiten uitgesloten en is de verblijfrecreatie 
beperkt tot 60 bedden. De logies zijn enkel toegestaan in functie van paarden- of 
plattelandsklassen. Tesamen met een gedegen landschappelijke inkleding, kan gesteld worden 
dat de voorziene recreatieve activiteiten in samenhang zijn met de landbouwfunctie en de open 
ruimte. 
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7. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
 
Het voorzien van een bestendiging van de constructies. 
Zoals gesteld in de visie van het provinciaal structuurplan Vlaams-Brabant, is het binnen het 
Groen Heuvellandschap mogelijk een laagdynamisch toeristisch-recreatief bedrijf uit te bouwen. 
De manege heeft een uitstekende ligging binnen het toeristisch-recreatief netwerk van het 
Pajottenland met aansluiting op een bestaande wandelroute, een mountainbikeroute te Gooik, 
en de paardenroute Regionaal Landschap Zenne-Zuun-Zoniën. Het betreft een 
gedesaffecteerd landbouwbedrijf en de uitbreidingen blijven beperkt tot het optimaliseren en 
regulariseren van bestaande gebouwen. De historische vierkantshoeve beschikt over veel 
ruimte, maar is gezien de moderne landbouwvoering niet optimaal bruikbaar. De 
herbestemming van landbouw naar recreatie is te rechtvaardigen daar deze de mogelijkheid 
biedt het historische karakter van de hoeve en een inpassing van de bebouwing in het typische 
landschap van het Pajottenland te behouden. 
 
Het plan legt de nodige voorwaarden op om het laagdynamische karakter van het bedrijf te 
waarborgen. 
 
Het benadrukken van het laagdynamische karakter. 
In overeenstemming met de draagkracht van het gebied en om het laagdynamische karakater 
van de manege te benadrukken wordt de parking beperkt tot circa 1/3

de
 van de huidige 

oppervlakte (exclusief de aan te leggen groeninrichting), wat overeenkomt met een maximale 
capaciteit van 50 parkeerplaatsen. De overige 2/3

de
 van de huidige parking wordt omgezet in 

groeninrichtingen en weiland dat in functie staat van de komvorming voor de 
overstromingsproblematiek van de aangrenzende Zuunbeek. De uitbreiding van de 
logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden is slechts mogelijk nadat de parking in aantal plaatsen 
is beperkt tot 50 parkeerplaatsen. De verhoging van het aantal logiesplaatsen heeft geen 
nefaste invloed op het mobiliteitsprofiel van de manege. Daar de logies voornamelijk gebruikt 
worden voor het inrichten van paardenkampen voor jongeren en minder-validen, zal de 
verdubbeling van de logiescapaciteit geen significante invloed hebben op het aantal 
verplaatsingen. De deelnemers komen namelijk meestal verzameld met een bus, waardoor het 
hogere aantal gasten zich niet vertaalt naar een hoger aantal transporten. Door het inrichten 
van de logiescapaciteit binnen de manege, zijn geen extra verplaatsingen nodig van en naar de 
manege, die wel nodig waren indien de overnachting op een externe locatie zou plaatsgrijpen. 
De capaciteitsuitbreiding is evenwel enkel mogelijk binnen de bestaande gebouwen. Het 
oprichten van nieuwe gebouwen in functie van de grotere logiescapaciteit is niet toegelaten.  
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Binnen de manege zijn een clubhouse en –terras voorzien, die enkel in functie van de 
gebruikers van de manege staan. Het is niet toegelaten om een volwaardige horeca-
voorziening in te richten aan de manege. 
 
Het respecteren van de landschappelijke inpassing. 
 
De historische vierkantshoeve: 
De manege is gevestigd in een historische vierkantshoeve. De verschijningsvorm van deze 
hoeve is een belangrijk element in het typische Pajottenlandschap. De bestaande gebouwen en 
ommuringen moeten dan ook bewaard worden in hun typische verschijningsvorm. Bijkomende 
bebouwing wordt vermeden. De vierkantshoeve is een geïsoleerde beelddrager die contrasteert 
met de hoger gelegen open omgeving.Dit contrast zorgt voor een meerwaarde in het 
landschap, daar het de open gebieden benadrukt. 
Ter bescherming van de verschijningsvorm dienen volgende richtlijnen meegenomen te worden 
gebaseerd op de uitvoerige beschrijving van de vierkantshoeve in :” De Maegd C. & Van 
Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, 
Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.”: 

 De hoeve dient een ruim en gesloten geheel te vormen; 

 Het binnenplein dient geplaveid te zijn met kasseistenen; 

 De gebouwen dienen opgetrokken in baksteen , afgedekt met pannen zadeldaken; 

 De inrit van de vierkantshoeve dient onder een zadeldak, gevat tussen de gebouwen; 

 Het materiaalgebruik dient aan te sluiten op de bestaande en historische materialen; 

 In de bedaking is het enkel toegelaten raamopeningen te voorzien naar het binnenplein 
toe; 

 In het geval van herbouw, dient het nieuw gebouwde dezelfde verschijningsvorm en 
materialen te bevatten als het oorspronkelijk gebouw; 

 De stallingen en andere aanhorigheden binnen het plangebied dienen een harmonisch 
geheel te vormen met de historische vierkantshoeve; 

 De historische ommuringen van de vierkantshoeve dienen in hun huidige vorm 
bewaard te worden; 

 
De parking en aanliggende weide 

Perceelsgrenzen en andere indelingen worden aangeduid met streekeigen aanplantingen in de 
lagere delen nabij de Zuunbeek. Dit betreft voornamelijk de te verkleinen parking met 
aangrenzend het waterbergende weiland. De parking wordt dusdanig ingericht dat ze visueel 
geïntegreerd wordt in het landschap met een groene buffer als scheiding tussen het weiland en 
de parking. Langsheen de Zuunbeek nr. 1.017/II  wordt een groene buffer gevrijwaard alwaar 
de bestaande wilgenrij wordt bestendigd en onderbrekingen in deze rij worden heraangeplant 
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met wilgen van dezelfde soort. De hogere weilanden dienen zoveel mogelijk het open karakter 
typisch voor het Pajottenland te bewaren.  
 
De paardenactiviteiten in open lucht 
De zones ingericht voor de beoefening van de paardensportactiviteiten dienen landschappelijk 
afgeschermd te worden van de omgeving door een groene buffer bestaande uit streekeigen 
groen. Deze buffer wordt enkel onderbroken waar een historische ommuring deze activiteiten 
aan het zicht onttrekt en voor het voorzien van één toegang per zone naar het agrarische 
gebied toe. 
 
Het respecteren van de afwatering van de natuurlijke waterlopen. 
Het plangebied grenst aan de Zuunbeek, een waterloop van 2

de
 categorie die deel uitmaakt van 

het Zennebekken. De waterkwaliteit van deze waterloop moet maximaal gewaarborgd worden. 
Daarom is de aanleg van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie opgelegd binnen het 
plangebied voor de manege. De aanleg zorgt voor een kwaliteitsverbetering en een betere 
ruimtelijke integratie van de omgeving.  
 
De huidige parking wordt voor 2/3

de
 van de huidige oppervlakte omgevormd naar weiland en 

groeninrichtingen. Dit weiland staat in functie van de komvorming voor de 
overstromingsproblematiek van de Zuunbeek. De parking zelf wordt aangelegd in 
waterdoorlatende materialen om de insijpeling van regenwater en afspoelend water van de 
hoger gelegen delen te waarborgen. In het plangebied is ook een bestaande vijver aanwezig 
die als natuurlijke zandscheider dient voor de hoger gelegen pistes. 
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8. WATERTOETS 

8.1. Algemeen kader 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (BS, 14 november 2003) legt 
in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. 
 
Artikel 8 van dat decreet luidt: 
“Art. 8. § 1. De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, 
draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan 
het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen 
aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt 
en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, inde gevallen van de 
vermindering van de infiltratie van het hemelwater of de vermindering van ruimte voor het 
watersysteem, gecompenseerd. 
 
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: “ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat 
voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die 
wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op 
de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en 
bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water 
door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap 
en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen”. 
 
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit over de 
watertoets definitief goed. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, 
die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Het 
besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2006 (Nr. 350 – pag 58326), 
trad in werking op 1 november 2006. 
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8.2. Toepassing op het PRUP 

Het plangebied grenst (en overlapt voor een zeer klein deel) aan een effectief 
overstromingsgevoelig gebied gevormd door de Zuunbeek, een waterloop van 2

de
 categorie. 

 
Het plan voorziet in slechts een kleine uitbreiding in verharde oppervlaktes. Door de 
herbestemming van 2/3

de
 van de huidige parking naar groenvoorzieningen weide die voor 

komvorming kan dienen, wordt extra bufferende mogelijkheid aan de Zuunbeek toegevoegd. 
 
Om bovenstaande redenen kan geconcludeerd worden dat er geen bijkomende schadelijke 
effecten worden gecreëerd met voorliggende planoptie en dat het natuurlijk waterbergend 
vermogen behouden blijf. 
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9. PLAN-MER 
 
Voor het RUP werd een onderzoek tot milieueffectenrapportage gemaakt, overeenkomstig de 
bepalingen van het D.A.B.M. en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 
betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma‟s. 
 
Op 25 maart 2009 heeft de bevoegde administratie op basis van het ingediende 
screeningsdossier beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
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10. VOORKOOPRECHT IN TOEPASSING VAN ART. 
2.4.1 

 
Er wordt geen recht van voorkooprecht, in toepassing van art. 2.4.1 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, vastgesteld in dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 
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11. PLANBATEN 
 
Volgens artikel 2.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (in voege vanaf 1 
september 2009), dat wijzigingen aanbrengt aan artikel 38 van het DRO en artikel 7.4.4. dat 
wijzigingen aanbrengt aan artikel 170 van het DRO kunnen de met dit RUP voorgestelde 
bestemmingswijzigingen mogelijk aanleiding geven tot planbatenheffing ingevolge 
beschermingsvoorschriften voor volgend perceel: 
 

 3
e
 afdeling – sectie B – 564F 

 3
e
 afdeling – sectie B – 565C 

 3
e
 afdeling – sectie B – 568D: oostelijk deel 

 3
e
 afdeling – sectie B – 571M 

 3
e
 afdeling – sectie B – 571N 

 3
e
 afdeling – sectie B – 571P: westelijk deel 
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PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 

 
Directie infrastructuur 
dienst ruimtelijke ordening 

 

Vragen naar Shary Heuninckx 

Telefoon - fax  

e-mail shary.heuninckx@vlaamsbrabant.be 

Dossiernummer PRJ-2008-05-RUP-PLA2 

  

datum April 2010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

verordenende deel: stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan 

NV Hof Ter Molleken te Gooik 
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Dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd, in toepassing van artikels 9 en 10 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, 
opgesteld onder de verantwoordelijkheid van volgende ruimtelijke planners opgenomen in het 
register :  
 
 
 
 
Sanne Vervalle 
ruimtelijk planner 
 

 

 
Definitief vastgesteld door de Provincieraad op 1 juni 2010      
 
Van raadswege: 
 
 
 
 
Marc COLLIER        Vic LAUREYS 
provinciegriffier        voorzitter 
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12. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
 

 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

Algemene 
bepalingen 

Binnen de perimeter van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan is 
slechts één bedrijf toegestaan en moeten de gebouwen en 
constructies in harmonie zijn met het landschap.  

 

 Water 
 
De opvang van hemelwater dient te gebeuren conform de meest 
recente gewestelijke en provinciale verordeningen inzake 
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffer-voorzieningen 
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 
 

 

 Landschappelijke inkleding 
 
Bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor 
werken in het plangebied dient telkenmale een nota 
landschappelijke inkleding worden gevoegd. Deze nota 
verduidelijkt hoe de site landschappelijk wordt geïntegreerd in de 
omgeving. In functie hiervan kunnen overal op de site hagen en 
bomen (solitair of in groep) worden geplant bestaande uit 
streekeigen soorten. 
 

 
 
Deze nota landschappelijke inkleding is een 
louter informatief document dat de 
vergunningverlener kan assisteren bij het 
beoordelen van de landschappelijke inpassing. 
Het bedrijf is gelegen in het typische landschap 
van het Pajottenland.  
De karakteristieken van dit landschap dienen te 
worden gerespecteerd. 

 Natuurtechnische werken 
 
Binnen de zones van artikels 3, 4 en 5 zijn alle werken toegelaten 
in functie van de bekkenwerking van de Zuunbeek, met inbegrip 
van afgravingen in functie van de waterhuishouding.  

 
 
In functie van de bekkenwerking van de 
Zuunbeek is het opportuun om bepaalde delen 
van deze zones af te graven in functie van de 
waterhuishouding van het bekken. 

 Overdruk: groenbuffers 
Constructies en gebouwen dienen ingebufferd te worden door 
hagen en bomen (solitair of in groep) bestaande uit streekeigen 
soorten. De groenbuffer dient wel een aaneengesloten geheel te 
vormen en minstens 1m breed te zijn. 
Per groenbuffer is één doorsteek toegelaten van maximaal 4m 
breedte. Deze doorsteken dienen louter voor de ontsluiting van de 
aanliggende gebieden voor agrarische activiteiten en de 
paardensportactiviteiten en mogen de visuele waarde van de  

 
De groenbuffer dient de aanwezige constructies 
en gebouwen binnen de perimeter van het RUP 
adequaat af te schermen van het omliggende 
landschap. 
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 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

 groenbuffer niet benadelen. 
Deze groenbuffers dienen te worden gerealiseerd, uiterlijk in het 
eerste plantseizoen na het verlenen van een stedenbouwkundige 
vergunning voor een aanvraag binnen de perimeter van het RUP. 
 

 

 

Overdruk: rietveld 
 

 

 Op de zone aangeduid voor rietveld, is de aanleg van een 
kleinschalige waterzuivering toegelaten. 
 
De aanleg van deze waterzuivering is verplicht en geldt als 
opschortende voorwaarde voor nieuwe stedenbouwkundige 
vergunningen binnen de perimeter van het RUP. 
 

 

 

Overdruk: natuurlijke zandscheider 
 

 

 In deze zone is de aanleg van een vijver toegelaten die dient voor 
de opvang van het zand, meegevoerd door het regenwater, van 
de hogerop gelegen looppistes. Het effluent van de zandscheider 
stroomt door naar het rietveld. 
 
De aanleg van deze natuurlijke zandscheider is verplicht en geldt 
als opschortende voorwaarde voor nieuwe stedenbouwkundige 
vergunningen binnen de perimeter van het RUP. 
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 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

Zone voor 
gebouwen 

Artikel 1  

 

§ 1 Bestemming 
 

 

 Deze zone is bestemd voor gebouwen in functie van de manege.  
 

 

 § 2 Inrichting 
 

 

 Algemene inrichtingsprincipes 
 

 

 Materiaalgebruik 
 

 

 De gekozen materialen en de kleur van de materialen moeten een 
optimale esthetische integratie van de bedrijfsgebouwen 
garanderen in hun omgeving.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De manege is gelegen in het glooiende 
landschap van het Pajottenland. Het historische 
voorkomen van de vierkantshoeve in het 
landschap moet gerespecteerd worden. 
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 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

 Specifieke inrichtingsprincipes: 
 

 

 Symbool X  
  Binnen dit gebouw worden volgende functies ingericht: 

stallingen, opslagplaatsen/bergruimtes, clubhuis, kantoor- 
en personeelsruimten, logiesvoorzieningen, 1 
woongelegenheid voor de zaakvoerder en 1 
woongelegenheid voor het personeel. 

 De logiescapaciteit wordt beperkt tot maximaal 60 
bedden. De logies staan enkel in functie van de 
paardensport of landbouwklassen. 

 
 
 

 De typische verschijningsvorm van de vierkantshoeve met 
zijn ommuringen en geplaveide binnenplaats moet 
bewaard blijven 

 
 

Het clubhuis staat in functie van de 
paardensportactiviteiten en kan niet als een 
volwaardige horecazaak uitgebouwd worden. 
 
De logies dienen voor het aanbieden van 
sportkampen of landbouwklassen gerelateerd 
aan de activiteiten op de manege. Het aanbieden 
van een hotel- of bed & breakfast-aanbod is niet 
toegelaten. 
 
Ter bescherming van de verschijningsvorm zijn 
volgende richtlijnen aangewezen, gebaseerd op 
de uitvoerige beschrijving van de vierkantshoeve 
in :” De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: 
Inventaris van het cultuurbezit in België, 
Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, 
Gent”: 
 
 De hoeve dient een ruim en gesloten geheel te vormen; 

 Het binnenplein dient geplaveid te zijn met kasseistenen; 

 De gebouwen dienen opgetrokken in baksteen , afgedekt 
met pannen zadeldaken; 

 De inrit van de vierkantshoeve dient onder een zadeldak, 
gevat tussen de gebouwen; 

 Het materiaalgebruik dient aan te sluiten op de 
bestaande en historische materialen; 

 In de bedaking is het enkel toegelaten van 
raamopeningen te voorzien naar het binnenplein toe; 

 Indien het ge val van herbouw, dient het nieuw 
gebouwde dezelfde verschijningsvorm en materialen te 
bevatten als het oorspronkelijk gebouw; 

 De historische ommuringen van de vierkantshoeve 

dienen in hun huidige vorm bewaard te worden; 
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 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

 Symbool Y  
  Dit gebouw dient ingericht als een overdekte piste. 

 De bouwhoogte bedraagt maximaal 8,00m ten opzichte 
van het huidige vloerpeil van de overdekte piste. 

 
Dit betekent dat de uitbreiding van de piste 
verder ingegraven dient te worden in de helling. 
Op die manier zal de uitbreiding van het gebouw 
slechts beperkt (1 à 2m) boven het maaiveld 
uitkomen waardoor een optimale integratie in het 
landschap bekomen wordt. 

 Alle overige gebouwen:  
  De overige gebouwen dienen ingericht te zijn als stalling, 

opslagplaatsen (voor stro, mest, afval van de looppistes, 

grondstoffen) en bergruimten. 

 De stallingen en andere aanhorigheden dienen een 
harmonisch geheel te vormen met de historische 
vierkantshoeve; 

 De bouwhoogte bedraagt maximaal 6,00m ten opzichte 

van het maaiveld. 

 

 
  



                                                                       37/46 
 

 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

Zone voor 
paardensportactiviteiten 
in open lucht. 

Artikel 2  

 

§ 1 Bestemming 
 

 

 Deze zone is bestemd voor paardensportactiviteiten in open 
lucht. Groenvoorzieningen vormen de nevenbestemming. 
 

 

 § 2 Inrichting 
 

 

 Algemene inrichtingsprincipes 
 

 

  De stapelhoogte is beperkt tot 5,00m. 

 Lichtmasten kunnen enkel geplaatst worden rondom 
de looppistes. De lichten van deze lichtmasten dienen 
gericht te zijn naar de looppistes. De maximale hoogte 
van de lichtmasten bedraagt 10,00m.  
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 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

 Specifieke inrichtingsprincipes: 
 

 

 

Zones met overdruk verhardingen   

  Deze zones worden ingericht in functie van de aan-en 
afvoer van paarden, materialen en grondstoffen, als 
terras voor het clubhuis en als binnenplaats. 

 Deze zones kunnen volledig verhard worden in niet 
waterdoorlatende materialen. 

 De plaveien op de binnenplaats dienen behouden te 
worden. 

 Het is niet toegelaten hierbinnen nieuwe gebouwen of 
constructies op te richten,, met uitzondering voor het 
bestaande clubhuisterras. 
 

Het clubhuis en het terras staan enkel in functie 
van de paardensportactiviteiten. Het is 
verboden een volwaardige horeca-functie uit te 
bouwen. 

 Zones zonder overdruk 
 

 

  Deze zones worden ingericht in functie van de 
paardensportactiviteiten. Het betreft twee 
buitenlooppistes en één stapmolen. 

 Verhardingen kunnen enkel in functie van de 
paardensportactiviteiten en dienen te bestaan uit 
waterdoorlatende materialen. 
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 Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

Zone voor private 
parkeerplaatsen 

Artikel 3  

 

§ 1 Bestemming 
 

 

 Deze zone is bestemd voor het parkeren van de wagens van de 
bezoekers aan de manege. 

Door het beperken van het aantal 
parkeerplaatsen, wordt het laagdynamische 
karakter van de manege benadrukt. 

 § 2 Inrichting 
 

 

 De gehele zone mag verhard worden met waterdoorlatende 
materialen. Het gebruik van niet-waterdoorlatende materialen is 
niet toegestaan. Het maximale aantal voorziene parkeerplaatsen 
is beperkt tot 50 personenwagenequivalenten. 
 
Binnen deze zone zijn alle vormen van bebouwing verboden. 
 

Het gebruik van waterdoor-latende materialen 
zorgt voor een maximale afwatering van het 
hemelwater. 

 Landschappelijke inpassing 
 

 

 Per 10 voorziene parkeerplaatsen moet minimum 10m² 
groenoppervlakte voorzien worden met inbegrip van minimaal 1 
hoogstammige streekeigen boom. 
 

De bestaande wilgenrij telt niet mee als 
groenoppervlakte voor de parking. 
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 Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

Zone voor 
agrarisch gebruik 

Artikel 4  

 

§ 1 Bestemming  

 Deze zone is bestemd voor het beoefenen van landbouw in de 
ruime zin. Alle werken, handelingen, wijzigingen die nodig zijn 
voor het uitvoeren van landbouwactiviteiten en het houden en 
verzorgen van paarden zijn toegelaten.  
 

Binnen deze gebieden kunnen de gronden niet 
aangewend worden voor recreatie. Het agrarisch 
gebruik mag wel in functie staan van het houden 
en verzorgen van de paarden van de manege 
(graasweide). 

 § 2 Inrichting 
 

 

 Algemene inrichtingsprincipes: 
 

 

 Toegelaten constructies: 
Schuilhokken, rietveld, ….  
Serres en stallen zijn niet toegelaten. 
 
Volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

 Een gedegen landschappelijke inpassing van de 
constructies.  

 Louter in functie van de doorgang van de paarden naar de 
weiden, kunnen verhardingen worden aangelegd. Deze 
verhardingen dienen te worden uitgevoerd in 
waterdoorlatende materialen.. 

 
De zone dient te worden aangewend voor de landschappelijke 
integratie van de manege. Hiertoe kunnen overal in de zone 
streekeigen groen of kleine landschapselementen worden 
voorzien die de visuele integratie van de manege in de omgeving 
kunnen versterken 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Deze verhardingen staan in functie voor de 
toegang tot de weiden voor de paarden. 
Onverharde paden zouden het toegangspad snel 
herleiden tot een kapotgetreden modderpad. 
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 Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

 Specifieke inrichtingprincipes: 
 

 

 Zone A 
 

 

 
Symbolische overdruk: toegang weide  

 De weide kan van maximaal 1 ontsluiting worden voorzien vanaf 
de Ter Mollekenstraat. Deze toegang heeft een breedte van 
maximaal 3m. 
 
 

 

 Zone B 
 

 

 Deze zone is in functie van de komvorming voor de 
overstromingsproblematiek van de Zuunbeek. 
Het oprichten van constructies of bouwwerken is niet toegelaten. 
In functie van de komvorming kan deze zone afgegraven worden 
tot het initieel maaiveld. 
 
Het aanleggen van verhardingen is niet toegelaten. 
 
De bestaande landschappelijke elementen aan de noordrand van 
de zone dienen behouden te blijven. 
 

In geval van overstromingen, zorgt deze zone als 
natuurlijk overstromingsgebied voor extra 
bufferende capaciteit. 
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 Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 

Zone voor 
natuurontwikkeling 

Artikel 5  

 

§ 1 Bestemming  

 Deze zone is bestemd voor een natuurontwikkeling bestaande uit 
streekeigen groen dat de loop van de Zuunbeek accentueert.  
 

Deze zone kan volledig aangewend worden voor 
het landschappelijk versterken van de Zuunbeek. 

 § 2 Inrichting 
 

 

 Algemene inrichtingsprincipes: 
 

 

 Binnen deze zone kunnen nieuwe streekeigen groenelementen 
aangeplant worden die de lineariteit benadrukken van de 
Zuunbeek. Tevens zijn alle werken toegelaten voor het onderhoud 
van de Zuunbeek, zolang deze worden uitgevoerd conform de 
voorwaarden van de natuurtechnische oeverbouw. 
 
De bestaande landschappelijke elementen dienen behouden te 
blijven en zo mogelijk versterkt. Dit kan door het vervolledigen van 
de wilgenrij langsheen de Zuunbeek.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Deze bestaande groenstructuren worden 
gevormd door een continue rij van wilgen die de 
loop van de Zuunbeek begeleidt. 
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13. OP TE HEFFEN BEPALINGEN 
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het 
betreffende plangebied de voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB van 7 
maart 1977) opgeheven. 
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14. GRAFISCH PLAN 
Zie verordenend grafisch plan. 
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Opmerking: 
De afstanden op het plan zijn indicatief. De juiste afmetingen 
moeten ter plaatse opgenomen worden.
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15. BIJLAGEN 

15.1. Bijlage 1: Besluit van de deputatie aangaande het positief 
planologisch attest  

  



 directie infrastructuur 
 dienst ruimtelijke ordening 
 

Vragen naar Roland Willems 

Tel/Fax 016-26 75 37/016-26 75 85 

E-mail roland.willems@vlaamsbrabant.be 

Ons dossiernummer       

Ons kenmerk IST-RO-PLA-GOO-2006-006-molleken-attest-rw 

Datum       

 
Bedrag       

Begrotingsartikel       
 Juridische basis       

       

       

 
 

BESLUIT VAN BESLUIT VAN BESLUIT VAN BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE VLAAMSDE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE VLAAMSDE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE VLAAMSDE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE VLAAMS----BRABANTBRABANTBRABANTBRABANT    
    

 
 

GEDEELTELIJK POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST 
 
De deputatie heeft de aanvraag, ingediend door de NV Hof ter Molleken, met als adres Ter Mollekenstraat 8, 
1755 Gooik(Kester), van de gedelegeerd planologisch ambtenaar ontvangen op 24 februari 2006. 
 
De aanvraag werd bij de gedelegeerd planologisch ambtenaar ingediend op 14 februari 2006. 
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ter Mollekenstraat 8, 1755 Gooik(Kester), en met 
als kadastrale omschrijving sectie B, nrs. 564f, 565c, 568d, 571 m, n en p. 
 
De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het 
bijzonder met het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten. 
 
Voor het terrein gelden momenteel de volgende planologische voorschriften: agrarisch gebied. 
 
De deputatie heeft het advies ingewonnen van de onderstaande instellingen en administraties. 
Volgende adviezen werden ontvangen en als bijlage bij het attest gevoegd. 
 
Instelling of administratie datum adviesaanvraag datum advies 

Agentschap voor Natuur en Bos 3 mei 2006 12 mei 2006 

Afdeling Europa Economie 3 mei 2006 16 mei 2006 

Toerisme Vlaanderen  3 mei 2006 16 mei 2006 

Afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling 

3 mei 2006 24 mei 2006 

P.B.E. CVBA 3 mei 2006 12 juni 2006 
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De deputatie heeft over de aanvraag een openbaar onderzoek gehouden van 15 mei 2006 tot en met 14 juni 2006. 
Bij de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) werden geen bezwaren ingediend. 
 
De deputatie heeft kennis genomen van het advies van de PROCORO, uitgebracht op 18 september 2006. 
Het advies luidt als volgt: 
 
De PROCORO verleent volgend advies omtrent het bedrijf NV Hof ter Molleken te Gooik: 
 
� gunstig voor het bestendigen van het bedrijf; 
 
� voor wat de korte termijnbehoefte betreft een gunstig advies te verlenen op: 
• herbestemming landbouwgrond -> manege; 
• de regularisatie van de bouwovertredingen; 
• landschappelijke integratie parking; 
• herlocatie stro/mest; 
• aanleg kleinschalige waterzuiveringsinstallatie; 
• regularisatie bouwovertredingen, 
op voorwaarde dat: 
o de bouwaanvraag voor de regularisatiedossiers van de stapmolen, de overdekte looppiste en 

voorliggende paardenbox met laad- en loszone wordt ingediend samen met de kleinschalige 
waterzuiveringsinstallatie; 

o de parking beperkt wordt tot 50 parkeerplaatsen (circa 1/3de van de huidige oppervlakte) om zo 
het behoud van het laagdynamisch karakter van het bedrijf te behouden; 

o de overige oppervlakte van de parking (circa 2/3 de van de huidige oppervlakte) heringericht 
wordt als weiland in functie van de komvorming voor de overstromingsproblematiek van de 
Beringenbeek; 

o een landschapsplan voor de landschappelijke integratie van de volledige site met de omgeving 
wordt opgesteld dat samen met de eerste stedenbouwkundige aanvraag mee wordt ingediend; 

o de uitbreiding van de logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden wordt doorgeschoven naar de lange 
termijnbehoefte; 

 
� gunstig voor de lange termijnbehoefte, zijnde de uitbreiding van de looppiste (20x60 m) en de uitbreiding 

van de logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden. 
 
 
De deputatie heeft kennis genomen van het advies van de gedelegeerd planologisch ambtenaar, uitgebracht op 
6 juni 2006. 
Het advies luidt als volgt: 
 
Gunstig advies, voor wat betreft de uitbreidingen op korte termijn, mits: 
 
• een voorafgaandelijke regularisatie en realisatie van de lokale waterzuivering; 
• de realisatie van een doorgroenende parking en het respecteren van de architectonische eigenheid en 

inplantingswijze van de hoeve; 
• het treffen van maatregelen om de pieken op de mobiliteitsdruk te verenigen met de waardevolle 

omgeving; 
• het respecteren van de watertoets. 
 
De verdere ontwikkelingen op lange termijn kunnen onderzocht worden in het kader van de opmaak van een 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan onder strikte voorwaarde van het evalueren en inpassen van de 
mobiliteitsbelasting (te stagneren op het huidige niveau) en de landschappelijke integratie en buffering aan de 
zuidkant van de site, zonder hiervoor nieuw landbouwareaal in te nemen. 
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De deputatie motiveert haar standpunt als volgt (met minstens bespreking van alle adviezen van de instellingen 
en administraties, van het advies van de bevoegde commissie voor advies, van de bezwaren, en van het advies 
van de gedelegeerd planologisch ambtenaar en een evaluatie van de ruimtelijke behoeften op korte termijn en op 
lange termijn): 
 
Algemeen standpunt: 
 
De NV Hof Ter Molleken baat sinds 1991 een manege uit in een historische vierkantshoeve. Het bedrijf is 
volgens het gewestplan in zijn geheel gelegen in agrarisch gebied met een oppervlakte van 5ha 69a 30ca. Op 
het terrein zijn volgende gebouwen aanwezig: een hoeve bestaande uit vijf vleugels met o.a. een woonhuis, 
stallingen en schuren, een longeerpiste, een overdekte piste, twee buitenpistes en weiland. De aanvraag heeft 
betrekking op de herinrichting en uitbreiding van logies, de oprichting van bijkomende stockageplaats voor 
stro, het vergroten van de mestopslagcapaciteit, de herinrichting en herstructurering van de parking en de 
uitbreiding van een overdekte piste. Naast de typische manegeactiviteiten worden er ook 
overnachtingsmogelijkheden voor groepen uitgebaat. Het bedrijf is dus volledig gericht op een toeristisch-
recreatieve uitbating en kan volgens de wetgeving niet omschreven worden als een para-agrarisch bedrijf. 
Bijgevolg zijn deze activiteiten niet toegelaten in het agrarisch gebied. Omwille van de zonevreemde 
activiteiten wordt een planologisch attest aangevraagd. 
 
In 2004 realiseerde het bedrijf een geconsolideerde omzet van net geen 250.000 euro. Het bedrijf is 
onderworpen aan de milieuvergunningsplicht en beschikt over een milieuvergunning klasse II. De gebouwen 
van de bestaande hoeve zijn niet veranderd qua oppervlakte en configuratie, maar hebben wel een 
functiewijziging ondergaan. Delen van de gebouwen zijn omgevormd tot woongelegenheid, bureau, 
verblijfsruimte en garage. Het bedrijf wordt geconfronteerd met een bouwovertreding betreffende de 
overdekte piste en een paardenbox ten zuiden van de hoeve. 
 
Het bedrijf stelt 5 mensen tewerk met vaste betrekking, het aantal tijdelijke monitoren varieert van 3 tot 4, 
afhankelijk van de intensiteit van de paardenkampen. Op korte termijn wil het bedrijf 2 bijkomende 
personeelsleden aanwerven, op langere termijn voorziet het bedrijf de mogelijkheid tot één bijkomende 
aanwerving. 
 
De bedrijfssite bevindt zich langs de Ter Mollekenstraat. De Ter Mollekenstraat is een lokale ontsluitingsweg. 
De manege wordt omgeven door grote akker- en weilanden. De Beringenbeek die langs de noordelijke zijde 
van de manege loopt, wordt langs beide kanten omgeven door bomenrijen. 
Het huidige mobiliteitsprofiel zal op basis van de geplande ontwikkelingen op de site en de doelstellingen van 
het bedrijf weinig tot geen wijzigingen ondergaan. 
 
Met dit planologisch attest wenst de aanvrager op korte termijn: 
� een uitbreiding van het aantal logies van 30 naar 60 bedden door de zolderruimtes in te richten tot 

slaapvertrekken en speelruimten; 
� een verbetering van de parking om een landschappelijke integratie te bekomen; 
� een herlocatie van de stro- en mestopslag aansluitend bij de paardenboxen. 
Expliciet wenst de aanvrager eveneens: 
� een regularisatie van enerzijds de herbestemming van de landbouwgebouwen tot manege en de 

regularisatie van de bestaande overdekte looppiste, de stapmolen, de verharde parking en paardenstallen; 
� een wijziging van de lokale waterhuishouding met een natuurlijke waterzuivering door middel van een 

rietveld voordat het afvalwater geloosd wordt in de Beringenbeek. 
De lange termijn behoefte omvat: 
� de uitbreiding van de bestaande looppiste tot de officiële maten (20x60 meter); 
� het bewerkstelligen van een landschappelijke integratie van de activiteiten. 
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De deputatie neemt kennis van de gunstige adviezen van het agentschap voor Natuur en Bos, afdeling Europa 
Economie, Toerisme Vlaanderen en de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA, alsook van het 
ongunstig advies van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. 
 
Standpunt met betrekking tot het behoud van het bedrijf op de huidige locatie: 
 
Hof Ter Molleken heeft een toeristisch-recreatieve functie. Voor de Landelijke-Kamer-West is een 
laagdynamische vorm van toerisme en recreatie prioritair. De aanwezige landschappelijke kwaliteiten dienen 
gebruikt te worden om de regio toeristisch-recreatief uit te bouwen. Verweving van laagdynamische 
toeristisch-recreatieve elementen met openruimtefuncties is in dit gebied het belangrijkste uitgangspunt. De 
verweving moet worden geregeld op basis van de ruimtelijke draagkracht en van een integrale ruimtelijke 
visie op het gebied. Leegstaande landbouwbedrijven kunnen volgens de draagkracht van het gebied een 
toeristisch-recreatieve (verblijfs)functie krijgen. Plattelands- en hoevetoerisme worden toegelaten. De 
landschappelijk interessante plekken en het waardevol cultureel erfgoed (vierkantshoeven, dorpsgezichten…) 
dienen toegankelijk gemaakt te worden door het ontwikkelen van recreatieve wandel-, fiets- en ruiterroutes. 
De streek is dan ook belangrijk voor de ruiterpaden en de maneges. 
 
De provincie wenst in een aantal agrarische gebieden specifieke vormen van laagdynamische toeristisch-
recreatieve infrastructuur te stimuleren, waaronder maneges. De inplanting van nieuwe maneges dient te 
worden getoetst aan volgende elementen: 
• ze zijn bij voorkeur gelegen in een toeristisch-recreatief netwerk; 
• de aanwezigheid van ruiterpaden voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen van de ruiters is verzekerd; 
• ze worden een herbestemming van een gedesaffecteerd landbouwbedrijf; 
• er dienen geen nieuwe constructies opgericht; 
• ze accentueren de eigenheid van de streek; 
• ze blijven laagdynamisch van karakter. 
Uit de ruimtelijke analyse van deze site wordt voldaan aan de eerste vijf voorwaarden. Het bedrijf heeft een 
uitstekende ligging binnen het toeristisch-recreatief netwerk van het Pajottenland met aansluiting op een 
bestaande wandelroute, een mountainbikeroute te Gooik en de paardenroute Regionaal Landschap Zenne - 
Zuun - Zoniën. Het betreft een gedesaffecteerd landbouwbedrijf en de uitbreidingen blijven beperkt tot het 
optimaliseren en regulariseren van bestaande gebouwen. De nodige aandacht dient besteed te worden aan het 
behoud van het laagdynamische karakter. 
 
De historische vierkantshoeve wordt sinds 1991 uitgebaat als manege. De historische hoeve beschikt over veel 
ruimte, maar is gezien de moderne landbouwvoering niet optimaal bruikbaar. Een bestemming als manege 
lijkt dan ook aanvaardbaar vanuit het behoud van het historisch karakter van de hoeve en een inpassing van de 
bebouwing in het typische landschap van het Pajottenland kan bewaard blijven. Het is dus ook wenselijk dat 
de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven maximaal rekening dienen te houden met het historische karakter 
en de landschappelijke inpassing. Deze herbestemming naar een manege past binnen de 
ontwikkelingsperspectieven voor de Landelijke-Kamer-West. Er wordt immers gesteld dat leegstaande 
landbouwbedrijven volgens de draagkracht van het gebied een toeristisch-recreatieve (verblijfs)functie 
kunnen krijgen. 
 
Er kan derhalve ingestemd worden met het behoud van het bedrijf op de huidige locatie, ook gelet op de 
gunstige adviezen van de PROCORO en van de gedelegeerd planologisch ambtenaar. 
 
Standpunt met betrekking tot de uitbreiding op korte termijn: 
• op korte termijn vraagt het bedrijf: 
1. uitbreiding logies van 30 naar 60 bedden; 
2. landschappelijke integratie parking; 
3. herlocatie stro/mest; 
4. aanleg kleinschalige waterzuiveringsinstallatie; 
5. herbestemming landbouwgrond -> manege; 
6. regularisatie bouwovertredingen. 
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Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSV) hanteert als principe bij het afwegen van de 
ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven buiten bedrijventerreinen dat de 
ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet mag worden overschreden. De ruimtelijke draagkracht is niet in 
algemene regels te vatten, deze wordt gebied per gebied bepaald. Historisch gegroeide situaties en hinder zijn 
mede bepalend voor de draagkracht. 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) hanteert het principe van goed nabuurschap in dit 
verband. Goed nabuurschap is afhankelijk van de ruimtelijke structuur en van het ruimtelijk functioneren van 
een gebied. Het is eveneens afhankelijk van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en van de 
aard en het karakter van het bedrijf en haar activiteit. Anderzijds wordt er gestreefd naar een maximale 
beleidszekerheid en beleidscontinuïteit van de economische activiteit. 
 
De bedrijfssite ligt midden in een waardevol agrarisch gebied in de omgeving van de kern-in-het-buitengebied 
Kester dat onderdeel uitmaakt van de fusiegemeente Gooik. De gemeente Gooik is gelegen in de 'Landelijke-
Kamer-West' in het glooiende landbouwlandschap. Maximaal behouden van het landelijk karakter wordt hier 
door het RSVB voorop gesteld. Dit betekent het strategisch behouden en ontwikkelen van kleine 
landschapselementen om het karakter van het landschap te verbeteren. Op basis van de bestaande ruimtelijke 
structuur worden verschillende landschappelijke eenheden onderscheiden. De site behoort tot het Groen 
heuvellandschap. Bij het uitstippelen van het beleid voor deze landschappelijke eenheid dient er aandacht 
geschonken te worden aan het samengaan van de agrarische structuur en de natuurlijke structuur. Het groene 
heuvellandschap heeft op het vlak van toerisme en recreatie de beste troeven in handen. 
 
Structurele verbreding ter ondersteuning van de toeristisch-recreatieve potenties is mogelijk. Algemeen is het 
aangewezen om de ruimtelijke ontwikkelingen in deze regio vooral te sturen naar landschappelijke 
veranderingen gericht op een groen en aantrekkelijk landschap. Hoogdynamische ontwikkelingen dienen dan 
ook beperkt te worden. De natuurlijke gehelen dienen versterkt en verder uitgebouwd te worden. 
 
De gevraagde uitbreiding op korte termijn (uitbreiding van het aantal logies, een landschappelijke inpassing 
van de parking en een herlocatie van de stro- en mestopslag aansluitend bij de paardenboxen) en de daarbij 
horende regularisatie van de herbestemming tot manege en de regularisatie van de bestaande gebouwen 
(overdekte looppiste, de stapmolen, de verharde parking en paardenbox) houden voornamelijk een 
optimalisatie in van de huidige situatie. Er worden immers enkel reeds bebouwde, maar ongebruikte ruimtes 
benut met het oog op een verbetering van de interne bedrijfsvoering en een regularisatie van de 
bouwovertredingen uit het verleden. In principe wordt de open ruimte niet verder aangetast. 
 
Zoals de Vlaamse overheid via de cel planologie duidelijk maakt, kan slechts sprake zijn van een regularisatie 
van de bouwovertredingen nadat de kleinschalige waterzuivering operationeel is ofwel twee jaar na de 
regularisatievergunning onder waarborgsom ter hoogte van de kosten van de realisatie van de waterzuivering, 
onverminderd eventuele sanctionering. Het is ook gewenst dat de installatie van een lokale waterzuivering 
mee wordt opgenomen binnen het korte termijn perspectief. Deze waterzuivering draagt immers bij tot een 
kwaliteitsverbetering en ruimtelijke integratie van de omgeving door afvalwater op een gezuiverde wijze te 
lozen in de Beringenbeek. 
 
Het streven naar een verbetering van de landschappelijke integratie dient een continu aandachtspunt te zijn 
voor de gehele site. Nu wordt voorgesteld om in eerste instantie het parkeren via een groenstructuur 
landschappelijk te integreren. Ook de overige gebouwen die geregulariseerd worden (looppiste, stapmolen, 
paardenstallen) dienen landschappelijk geïntegreerd te worden, met inbegrip van de uitbreidingswens op de 
lange termijn. Hiervoor kan een landschapsplan worden opgemaakt, waarbij de afstemming met het landschap 
wordt geoptimaliseerd. Ook hier geldt dat de landschappelijke integratie uit de lange termijn behoefte wordt 
gehaald en op korte termijn dient gerealiseerd te worden. 
 
Zowel het RSV als het RSVB gebruiken als belangrijkste toetsingscriterium de ruimtelijke draagkracht van de 
omgeving. Hof Ter Molleken is gelegen in een open ruimtegebied waarbij de functies van het buitengebied 
primeren. In die zin dient onderzocht te worden of de uitbreiding van de activiteiten leidt tot het overschrijden 
van de ruimtelijke draagkracht. Uitgangspunt dient een laagdynamisch karakter van de activiteiten te zijn. 
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Zoals uit de memorie van toelichting blijkt, wordt de omgevingsbelasting niet zo zeer veroorzaakt door 
bijkomende slaapgelegenheid, maar wel door een toename van de verkeersbelasting. Uit het advies van de cel 
planologie van het Vlaamse gewest blijkt dat het inperken van de verkeersbelasting (parkeerdruk) dient 
beperkt te worden om het laagdynamische karakter te behouden. 
 
Door o.a. rekening te houden met de voorwaarde vanuit het integraal waterbeleid wordt voorgesteld om de 
oppervlakte aan parkeerruimte te beperken tot wat strikt noodzakelijk is. De oppervlakte van het perceel 568D 
bedraagt circa 3000 m² wat ongeveer neerkomt op circa 150 parkeerplaatsen. Met uitzondering van een 
occasionele wedstrijd kunnen in het weekend een 100-tal bezoekers opdagen. Volgens het 
onderzoeksverplaatsingsgedrag VLAAMS-BRABANT (december 2000 - december 2001) gebruikt circa 70% 
de auto voor recreatieve verplaatsingen. De gemiddelde bezettingsgraad met de auto bedraagt circa 1,8 
personen per auto. Gezien de excentrische ligging van de site ten opzichte van de omliggende kernen is het 
aannemelijk dat meer personen gebruik maken van de auto. Indien wordt uitgegaan van een modal-split van 
80% (=80 voertuigen) en een bezettingsgraad van 1,8 personen per voertuig, dan is er een werkelijke behoefte 
van circa 50 voertuigen. Dit komt overeen met circa 1/3 van de oppervlakte van het perceel 568D. Bijgevolg 
kan 1/3 van het terrein behouden blijven als parking. 2/3 van het parkeerterrein langs de waterloop dient een 
functie te vervullen van overstromingszone. Herstel van de situatie in de oorspronkelijke situatie 
(weidegrond) is dus vereist. Op deze manier wordt rekening gehouden met de functie van de onbebouwde 
ruimte (o.a. de opvang van water) en tevens het laagdynamische karakter onderschreven. Voor de sporadische 
activiteiten waarbij massaal volk komt opdagen, kan het bedrijf (in samenwerking met de gemeente) een 
onthaalplan uitwerken, waarbij de verkeersdrukte in de onmiddellijke omgeving van de site wordt geweerd. 
 
� Samengevat kan gesteld worden dat een gunstig advies gegeven wordt op: 
- landschappelijke integratie parking; 
- herlocatie stro/mest; 
- aanleg kleinschalige waterzuiveringsinstallatie; 
- herbestemming landbouwgrond -> manege; 
-  regularisatie bouwovertredingen. 
 
De uitbreiding van de logies van 30 naar 60 bedden wordt doorgeschoven naar de lange termijn behoefte en 
zal met het opstellen van het ruimtelijk uitvoeringsplan verder uitvoering krijgen. 
 
Aangezien zowel uit het advies van Procoro als dat van de gedelegeerd gemachtigd ambtenaar blijkt dat zowel 
de aanleg van de kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie als de landschappelijke integratie 
voorafgaandelijk aan of minstens gelijktijdig met de regularisatieaanvragen dienen ingediend/opgesteld te 
worden is het noodzakelijk volgende voorwaarden te koppelen aan het afleveren van het planologisch attest: 
• de bouwaanvraag voor de regularisatiedossiers van de stapmolen, de parking, de overdekte looppiste en 

voorliggende paardenbox met laad- en loszone wordt ingediend samen met de aanvraag voor de 
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, waarbij: 

 - de parking beperkt wordt tot 50 parkeerplaatsen (circa 1/3de van de huidige oppervlakte) om zo het 
 behoud van het laagdynamisch karakter van het bedrijf te behouden; 
 - de overige oppervlakte van de parking (circa 2/3 de van de huidige oppervlakte) heringericht wordt  
 als weiland in functie van de komvorming voor de overstromingsproblematiek van de Beringenbeek; 
 - de landschappelijke integratie van de volledige site voorop staat; 
• de uitbreiding van de logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden wordt doorgeschoven naar de lange 

termijnbehoefte. 
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Standpunt met betrekking tot de uitbreiding op lange termijn: 
• op lange termijn wenst het bedrijf: 
1. uitbreiding looppiste (20x60 m); 
2. landschappelijke integratie. 
 
Zoals eerder gesteld wordt de landschappelijke integratie als voorwaarde opgelegd bij de korte termijn 
behoefte. Het opstellen van een landschapsplan met de volledige integratie van het complex dient 
weloverwogen en voorafgaandelijk te gebeuren aan het indienen van enig bouwaanvraag- of 
regularisatiedossier. 
 
De uitbreiding van de logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden is meer ingrijpend dan de overige gevraagde 
uitbreidingen/optimaliseringen/regularisaties en dient deel uit te maken van het op te stellen ruimtelijk 
uitvoeringsplan waarbij zowel de ruimtelijk-planologische als de mobiliteitsaspecten evenals de draagkracht 
van het gebied aan bod komen, zodanig dat het laagdynamisch karakter zeker gewaarborgd wordt. 
 
� gunstig voor de lange termijnbehoefte, zijnde de uitbreiding van de looppiste (20x60 m) en de 

uitbreiding van de logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden. 
 
BIJGEVOLG LEVERT DE DEPUTATIE IN VERGADERING VAN 9 NOVEMBER 2006 HET 
GEDEELTELIJK POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST AF. 
 
DIT POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST WORDT AFGEGEVEN ONDER DE VOLGENDE 
VOORWAARDEN: 
• de bouwaanvraag voor de regularisatiedossiers van de stapmolen, de parking, de overdekte looppiste en 

voorliggende paardenbox met laad- en loszone wordt ingediend samen met de aanvraag voor de 
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, waarbij: 

 - de parking beperkt wordt tot 50 parkeerplaatsen (circa 1/3de van de huidige oppervlakte) om zo het 
 behoud van het laagdynamisch karakter van het bedrijf te behouden; 
 - de overige oppervlakte van de parking (circa 2/3 de van de huidige oppervlakte) heringericht wordt  
 als weiland in functie van de komvorming voor de overstromingsproblematiek van de Beringenbeek; 
 - de landschappelijke integratie van de volledige site voorop staat; 
• de uitbreiding van de logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden wordt doorgeschoven naar de lange 

termijnbehoefte. 
 
Het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt binnen een jaar na afgifte van het attest verstuurd naar de 
betrokken instanties. 
 
De deputatie zendt op dezelfde dag een afschrift van het positief planologisch attest aan de aanvrager, de 
gedelegeerd planologisch ambtenaar, de bevoegde commissie voor ruimtelijke ordening en de adviserende 
instellingen en administraties. 
 
De gedelegeerd planologisch ambtenaar kan, binnen 30 dagen na ontvangst van een afschrift van een attest, bij 
de Vlaamse regering beroep aantekenen tegen de afgifte van een positief planologisch attest door de deputatie. 
Er kan alleen beroep worden aangetekend tegen het planologisch attest als het onverenigbaar is met een 
ruimtelijk structuurplan of met de goede ruimtelijke ordening. 
Tegelijk met het instellen van het beroep stuurt de gedelegeerd planologisch ambtenaar een afschrift van zijn 
beroepsschrift aan de aanvrager en aan de deputatie. Het beroep werkt schorsend. 
 
De Vlaamse regering beslist over het beroep binnen 60 dagen na het instellen ervan. Ze brengt de aanvrager en 
de deputatie onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing. 
 
Indien de Vlaamse regering geen beslissing verstuurd heeft binnen 60 dagen na het instellen van het beroep, 
wordt het beroep geacht te zijn verworpen. 
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Dit positief planologisch attest houdt niet in dat de aanvrager vrijgesteld wordt van het verkrijgen van welke 
vergunning ook. 
 
 
Privacywaarborg 
 
De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in één of meer bestanden. Ze kunnen bewaard worden bij de 
gemeente waar u de aanvraag indient, bij de provincie waarin de grond gelegen is en bij de administratie, 
bevoegd voor de ruimtelijke ordening. 
De bestanden zijn nodig voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook gebruikt worden voor statistieken 
of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig 
de verbetering ervan aan te vragen. 
 
 
 
Leuven, 9 november 2006. 
 
 
Aanwezig: 
Lodewijk DE WITTE, voorzitter; 
Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Toine DE CONINCK, 
Wiske OCKERMAN, René SWINNEN, leden; 
Marc COLLIER, provinciegriffier. 
 
 
In opdracht: 
 
 
 
 
 
 
 
Marc COLLIER       Lodewijk DE WITTE 
provinciegriffier       voorzitter 



                                                                       46/46 
 

15.2. Bijlage 2: Ontheffingsbeslissing plan-MER door de dienst 
MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

 
 
 



 

  
AANGETEKEND  
 
Provinciebestuur Vlaams-Brabant 
Directie Infrastructuur 
Dienst Ruimtelijke Ordening 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 
 

 

 
Afdeling Milieu-, Natuur- en 
Energiebeleid 
Dienst Mer 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 BRUSSEL 
www.mervlaanderen.be  

 
uw bericht van  uw kenmerk  ons kenmerk bijlagen 
19 februari 2009    LNE/MER/OHPL0136/ 

09/422 
/ 

vragen naar / e-mail  telefoonnummer  Datum  
Melanie.franck@lne.vlaanderen.be  02 553 03 53  25 maart 2009  
 

Betreft :  Onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP “Hof Ter Molleken” te Gooik. 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), 
zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 (“plan-MER-decreet) en Besluit van 
de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over 
plannen en programma’s (“Plan-m.e.r.-besluit”). 
Beslissing             

 
 
 
Geachte 
 
 

Met de brief van 19 februari 2009 heeft de provincie Vlaams-Brabant voor bovenvermeld 
plan overeenkomstig artikel 4.2.6.§1 van het plan-MER-decreet het screeningsdossier 
ingediend teneinde de dienst Mer te vragen een beslissing te nemen over de opmaak van 
een plan-MER. Het dossier is onder het nummer OHPL0136 bij de administratie behandeld. 

Zoals in het dossier aangegeven komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek tot de 
milieueffectrapportage.  

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de 
relevante milieudisciplines besproken. De uitgebrachte adviezen bevatten geen elementen 
die ertoe strekken te kunnen concluderen dat het uitgevoerde onderzoek naar de 
aanzienlijkheid van de milieugevolgen onjuist of onvolledig zou zijn. 

 

 

Gezien het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER 
niet nodig is. 

 

 

 

 

 



De administratie zorgt ervoor dat de screeningsnota en deze beslissing voor het publiek 
raadpleegbaar is.   

 
Uzelf dient het screeningsnota samen met deze beslissing te voegen bij het (voor)ontwerp 
van RUP. Wij vragen u dit te doen voorafgaand aan de organisatie van de plenaire 
vergadering en uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het plan. Gelieve te laten melden 
via aanplakking op de aanplakplaatsen van de betrokken gemeente en via publicatie in het 
gemeentelijk infoblad dat de screeningsnota en de beslissing geraadpleegd kunnen worden 
op de webstek van de Dienst Mer : www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis van 
Gooik. 
 
 
 
 
Hoogachtend 
 
 
 
Geert Pillu 
Diensthoofd Mer 
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Bijlage 4 Grondwater 

 



Put/Filter 400/75/4



Put/filter(s)






Putcode: 400/75/4 Aantal filters: 3

X (mLambert): 128049.7 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 18/08/2003

Y (mLambert): 161650.3 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief

Z (mTAW): 56.98 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160

Gemeente: GOOIK (OETINGEN)

Putcode eigenaar: 400/75/4





Filternummer Type Onderkant Lengte Diameter Aquifer

(m-MV) (m) (mm)

1 peilfilter 4.00 1.00 58 0100

2 peilfilter 9.00 1.00 58 0923

3 peilfilter 16.50 1.00 58 0920

+50.00
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DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 31/07/15 p.1
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie.  Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



Put/Filter 400/75/8



Put/filter(s)






Putcode: 400/75/8 Aantal filters: 1

X (mLambert): 128934.2 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 18/08/2003

Y (mLambert): 161543.3 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief

Z (mTAW): 44.32 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160

Gemeente: GOOIK (KESTER)

Putcode eigenaar: 400/75/8



Filternummer Type Onderkant Lengte Diameter Aquifer

(m-MV) (m) (mm)

1 peilfilter 5.00 1.00 58 0150
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DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 31/07/15 p.1
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie.  Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



Put/Filter 421/74/1



Put/filter(s)






Putcode: 421/74/1 Aantal filters: 3

X (mLambert): 130430.3 (XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-
3cm))

Datum plaatsing: 12/08/2003

Y (mLambert): 166437.6 (XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-
3cm))

Status: Actief

Z (mTAW): 69.86 (Z_GPS - RTK FLEPOS) Diameter boorgat (mm): 160

Gemeente: GOOIK

Putcode eigenaar: 421/74/1





Filternummer Type Onderkant Lengte Diameter Aquifer

(m-MV) (m) (mm)

1 peilfilter 6.00 1.00 58 0100

2 peilfilter 11.00 1.00 58 0800

3 peilfilter 17.00 1.00 58 0800
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DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 31/07/15 p.1
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie.  Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



Put/Filter 421/75/9



Put/filter(s)






Putcode: 421/75/9 Aantal filters: 3

X (mLambert): 129312.5 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 02/09/2003

Y (mLambert): 164442.2 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief

Z (mTAW): 34.47 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160

Gemeente: GOOIK

Putcode eigenaar: 421/75/9





Filternummer Type Onderkant Lengte Diameter Aquifer

(m-MV) (m) (mm)

1 peilfilter 3.50 0.50 58 0152

2 peilfilter 5.00 0.50 58 0152

3 peilfilter 8.50 1.00 58 0152
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DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 31/07/15 p.1
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie.  Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



Put/Filter 422/32/1



Put/filter(s)






Putcode: 422/32/1 Aantal filters: 3

X (mLambert): 131589.2 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 12/08/2003

Y (mLambert): 166111.2 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief

Z (mTAW): 62.77 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160

Gemeente: GOOIK

Putcode eigenaar: 422/32/1





Filternummer Type Onderkant Lengte Diameter Aquifer

(m-MV) (m) (mm)

1 peilfilter 7.00 1.00 58 0150

2 peilfilter 11.00 1.00 58 0150

3 peilfilter 16.00 1.00 58 0150

+56.00

+57.00

+58.00
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DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 31/07/15 p.1
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie.  Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



Put/Filter 422/32/1a



Put/filter(s)






Putcode: 422/32/1a Aantal filters: 3

X (mLambert): 131590.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 25/03/2005

Y (mLambert): 166129.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief

Z (mTAW): 62.53 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm):

Gemeente: GOOIK

Putcode eigenaar: 422/32/1a





Filternummer Type Onderkant Lengte Diameter Aquifer

(m-MV) (m) (mm)

1 peilfilter 9.00 58 0100

2 peilfilter 16.00 58 0100

3 peilfilter 20.00 58 0923
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DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 31/07/15 p.1
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie.  Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



Put/Filter 422/75/3



Put/filter(s)






Putcode: 422/75/3 Aantal filters: 3

X (mLambert): 132030.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 12/08/2003

Y (mLambert): 166791.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief

Z (mTAW): 49.18 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160

Gemeente: GOOIK

Putcode eigenaar: 422/75/3





Filternummer Type Onderkant Lengte Diameter Aquifer

(m-MV) (m) (mm)

1 peilfilter 5.00 1.00 58 0150

2 peilfilter 15.00 1.00 58 0923

3 peilfilter 18.00 1.00 58 0923
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DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 31/07/15 p.1
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie.  Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



Put/Filter 421/75/10



Put/filter(s)






Putcode: 421/75/10 Aantal filters: 2

X (mLambert): 128811.7 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 07/04/2003

Y (mLambert): 164965.6 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief

Z (mTAW): 28.41 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160

Gemeente: GOOIK

Putcode eigenaar: 421/75/10




Filternummer Type Onderkant Lengte Diameter Aquifer

(m-MV) (m) (mm)

1 peilfilter 4.50 1.00 58 0100

2 peilfilter 8.50 1.00 58 0100
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DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 31/07/15 p.1
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie.  Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



Put/Filter 421/75/12



Put/filter(s)






Putcode: 421/75/12 Aantal filters: 2

X (mLambert): 130707.7 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 02/04/2003

Y (mLambert): 165252.2 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief

Z (mTAW): 30.33 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160

Gemeente: GOOIK

Putcode eigenaar: 421/75/12




Filternummer Type Onderkant Lengte Diameter Aquifer

(m-MV) (m) (mm)

1 peilfilter 1.25 0.50 58 0153

2 peilfilter 4.50 1.00 58 0923
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DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 31/07/15 p.1
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie.  Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



Put/Filter 421/75/13



Put/filter(s)






Putcode: 421/75/13 Aantal filters: 3

X (mLambert): 132344.8 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 30/09/2003

Y (mLambert): 164344.5 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief

Z (mTAW): 54.67 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160

Gemeente: GOOIK

Putcode eigenaar: 421/75/13





Filternummer Type Onderkant Lengte Diameter Aquifer

(m-MV) (m) (mm)

1 peilfilter 4.00 1.00 58 0152

2 peilfilter 6.00 1.00 58 0153

3 peilfilter 10.50 0.50 58 0152
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DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 31/07/15 p.1
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie.  Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



Put/Filter 421/75/15



Put/filter(s)






Putcode: 421/75/15 Aantal filters: 3

X (mLambert): 129316.5 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 18/08/2003

Y (mLambert): 163300.4 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief

Z (mTAW): 55.07 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160

Gemeente: GOOIK (OETINGEN)

Putcode eigenaar: 421/75/15





Filternummer Type Onderkant Lengte Diameter Aquifer

(m-MV) (m) (mm)

1 peilfilter 5.00 1.00 58 0100

2 peilfilter 10.50 1.00 58 0100

3 peilfilter 15.50 1.00 58 0923
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DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 31/07/15 p.1
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie.  Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



Put/Filter 701/75/10



Put/filter(s)






Putcode: 701/75/10 Aantal filters: 2

X (mLambert): 133082.7 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 11/08/2003

Y (mLambert): 162280.3 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief

Z (mTAW): 61.14 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160

Gemeente: GOOIK (LEERBEEK)

Putcode eigenaar: 701/75/10




Filternummer Type Onderkant Lengte Diameter Aquifer

(m-MV) (m) (mm)

1 peilfilter 6.00 1.00 58 0100

2 peilfilter 10.00 1.00 58 0100

+56.00

+57.00

+58.00
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+61.00
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De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie.  Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



Analyseresultaten put/filter 400/75/4 

Put/filter(s) 

Putcode: 400/75/4 Aantal filters: 3 

X (mLambert): 128049.7 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 18/08/2003 

Y (mLambert): 161650.3 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief 

Z (mTAW): 56.98 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160 

Gemeente: GOOIK (OETINGEN) 

Putcode eigenaar: 400/75/4 

Beheerder 

Van Tot Naam Adres 

18/08/2003 VMM - AFDELING 
WATER 

KONING ALBERT II-LAAN 20 - BUS 16, 1000 BRUSSEL 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

1 peilfilter 4.00 1.00 58.0 0100 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

1 28/04/2004 28/04/2014 2 25/04/2005 29/04/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 1 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

400/75/4/M0502 25/04/2005 7.28 1470 10.5 0.19 150.62 0.049 0.22 

400/75/4/M0701 09/03/2007 6.98 1308 10.7 <0.26 0.0 0.0 110.00 <0.030 <0.31 

400/75/4/M1101 11/05/2011 7.60 475 12.0 6.3 333.00 3.3 15.3 3.2 8.7 0.41 80.0 <0.02 <0.007 16.9 29.5 232.0 <0.6 42.00 0.131 0.35 

400/75/4/M1201 03/05/2012 7.70 410 10.4 0.8 320.00 3.0 17.5 2.2 8.3 <0.10 68.0 0.03 <0.010 9.3 18.0 222.0 <0.6 13.50 0.084 0.38 

400/75/4/M1301 06/06/2013 7.90 417 9.6 <0.10 80.00 <0.030 0.23 

400/75/4-
F1/M1/C2014-1 

29/04/2014 7.70 324 10.9 0.8 171.00 4.4 12.4 5.6 7.1 0.12 72.0 0.09 <0.010 13.3 14.4 <0.6 5.60 <0.030 0.28 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

2 peilfilter 9.00 1.00 58.0 0923 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

2 28/04/2004 28/04/2014 2 29/04/2004 29/04/2014 4 4 N N J 
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Kwaliteitsparameters voor filter 2 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

400/75/4/M0401 29/04/2004 7.04 949 12.2 5.8 449.00 1.4 26.0 1.6 23.0 0.12 165.0 0.02 0.572 0.05 38.0 90.0 460.9 0.0 83.00 0.150 0.20 

400/75/4/M0502 25/04/2005 7.25 990 12.0 0.15 101.89 0.105 0.22 

400/75/4/M0504 06/09/2005 0.31 88.60 0.043 0.21 

400/75/4/M0602 23/03/2006 7.01 1078 11.4 0.0 0.0 64.20 0.100 

400/75/4/M0603 21/09/2006 6.92 1116 11.2 <0.26 0.0 75.80 0.033 <0.31 

400/75/4/M0701 09/03/2007 6.93 1017 11.9 <0.26 0.0 0.0 73.50 <0.030 <0.31 

400/75/4/M0702 24/10/2007 6.98 1020 11.6 <0.26 78.90 <0.030 <0.31 

400/75/4/M0801 04/06/2008 7.04 1060 11.8 <0.26 0.0 0.0 70.00 <0.030 <0.31 

400/75/4/M0901 05/06/2009 7.30 852 11.8 5.3 79.00 4.4 18.2 0.6 20.6 0.31 168.0 <0.02 <0.007 30.3 95.3 455.1 <1.0 67.07 <0.070 0.31 

400/75/4/M0902 30/09/2009 7.00 897 12.6 5.2 139.00 3.7 17.0 1.0 22.0 0.50 184.0 0.02 0.009 29.0 66.0 460.0 <1.0 76.00 <0.072 0.28 

400/75/4/M1001 19/05/2010 7.10 911 12.6 6.1 325.00 4.2 19.1 2.1 20.2 <0.16 171.0 0.02 0.015 27.0 73.0 467.9 0.0 66.00 <0.030 0.12 

400/75/4/M1002 13/10/2010 7.12 986 13.6 5.8 522.00 9.0 16.5 1.0 20.2 <0.08 169.0 0.52 0.026 26.2 75.0 450.8 <0.6 74.00 <0.030 <0.09 

400/75/4/M1101 11/05/2011 7.40 774 14.0 7.9 340.00 4.0 14.6 1.4 17.7 0.21 147.0 <0.02 <0.007 25.1 52.0 383.0 <0.6 73.00 <0.030 0.19 

400/75/4/M1102 26/10/2011 7.20 842 12.0 <0.10 76.00 0.043 0.28 

400/75/4/M1201 03/05/2012 7.50 523 10.4 0.6 323.00 1.8 18.9 1.5 10.3 <0.10 93.0 <0.02 <0.010 15.7 30.0 282.0 <0.6 0.156 0.21 

400/75/4/M1202 06/11/2012 7.30 822 3.3 394.00 1.6 17.8 1.0 17.1 0.16 144.0 <0.02 <0.010 27.2 53.0 389.0 0.0 79.00 0.070 0.22 

400/75/4/M1301 06/06/2013 7.70 611 10.5 <0.10 13.50 <0.030 0.39 

400/75/4/M1302 24/10/2013 7.07 979 12.5 <0.10 92.00 <0.030 0.21 

400/75/4-
F2/M1/C2014-1 

29/04/2014 9.00 572 11.2 <0.10 23.00 <0.030 0.21 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

3 peilfilter 16.50 1.00 58.0 0920 8 niet-freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

3 28/04/2004 28/04/2014 2 29/04/2004 29/04/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 3 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

400/75/4/M0401 29/04/2004 7.17 599 12.6 0.3 172.00 2.0 15.4 3.6 13.4 0.16 91.0 0.47 1.327 0.06 12.0 39.0 0.0 1.00 0.010 0.24 

400/75/4/M0502 25/04/2005 7.42 656 13.5 281.00 <2.0 15.6 3.9 16.0 0.11 107.6 0.64 2.200 0.14 19.0 49.0 385.0 0.0 <0.44 0.036 0.20 

400/75/4/M0504 06/09/2005 4.2 16.5 3.8 16.9 0.08 111.6 0.46 2.000 <0.01 22.0 60.0 <0.44 0.105 0.27 

400/75/4/M0602 23/03/2006 7.05 734 11.0 2.4 370.00 <.5 13.9 4.1 16.7 <0.26 109.0 0.52 1.440 <0.02 17.8 52.2 381.0 0.0 <0.44 0.070 

400/75/4/M0603 21/09/2006 6.99 741 11.5 2.3 318.00 <.5 14.0 3.5 15.8 <0.26 107.0 0.64 1.290 <0.02 18.5 59.7 372.0 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

400/75/4/M0701 09/03/2007 7.03 696 11.8 0.5 239.00 1.3 15.2 3.5 17.2 <0.26 117.0 0.57 0.855 <0.02 13.9 58.3 385.6 0.0 <0.44 <0.030 0.31 

400/75/4/M0702 24/10/2007 7.14 711 11.1 1.2 207.00 1.5 14.0 3.1 16.6 <0.26 105.0 0.30 0.050 <0.02 16.8 55.4 388.1 0.0 0.75 <0.030 <0.31 

400/75/4/M0801 04/06/2008 7.12 790 11.4 6.9 189.00 <.5 12.7 3.4 17.7 <0.26 127.0 0.75 0.753 0.03 18.1 70.0 414.0 0.0 <0.44 <0.030 0.34 

400/75/4/M0901 05/06/2009 7.30 628 12.0 0.35 <1.19 <0.070 0.52 

400/75/4/M0902 30/09/2009 7.00 696 12.9 0.9 -22.00 2.0 13.8 3.6 20.4 0.51 139.0 0.53 0.820 18.7 60.0 409.0 <1.0 3.60 <0.072 0.49 

400/75/4/M1001 19/05/2010 7.40 664 13.8 5.4 184.00 2.0 12.5 4.0 19.1 <0.16 128.0 0.55 0.800 17.5 59.0 417.2 0.0 0.96 <0.030 0.18 

400/75/4/M1002 20/09/2010 7.15 815 13.4 0.10 <0.20 <0.030 <0.09 

400/75/4/M1101 12/05/2011 7.20 714 13.4 3.8 342.00 3.5 12.6 3.7 20.2 <0.08 132.0 0.62 0.630 19.2 72.0 400.0 <0.6 4.60 <0.030 0.12 

400/75/4/M1102 26/10/2011 7.30 612 12.1 1.2 182.00 2.2 12.3 3.6 19.9 <0.10 135.0 0.67 0.650 19.8 78.0 <0.20 <0.030 0.36 
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400/75/4/M1201 03/05/2012 7.30 637 10.7 <0.10 11.00 0.044 0.20 

400/75/4/M1202 06/11/2012 7.10 658 2.2 390.00 1.1 11.0 3.3 18.0 <0.10 125.0 <0.02 <0.010 16.3 48.0 395.0 <0.6 2.30 <0.030 0.20 

400/75/4/M1301 06/06/2013 7.70 631 10.6 0.15 0.92 <0.030 0.20 

400/75/4/M1302 24/10/2013 7.20 705 12.4 <0.10 0.44 <0.030 0.17 

400/75/4-
F3/M1/C2014-1 

29/04/2014 7.80 548 11.2 <0.10 0.75 <0.030 0.17 

Page 3 of 3Analyseresultaten put/filter 400/75/4

31/07/2015https://dov.vlaanderen.be/dov-intra/rapportservlet?connection=dov&putid=79651&ou...



Analyseresultaten put/filter 400/75/8 

Put/filter(s) 

Putcode: 400/75/8 Aantal filters: 1 

X (mLambert): 128934.2 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 18/08/2003 

Y (mLambert): 161543.3 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief 

Z (mTAW): 44.32 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160 

Gemeente: GOOIK (KESTER) 

Putcode eigenaar: 400/75/8 

Beheerder 

Van Tot Naam Adres 

18/08/2003 VMM - AFDELING 
WATER 

KONING ALBERT II-LAAN 20 - BUS 16, 1000 BRUSSEL 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

1 peilfilter 5.00 1.00 58.0 0150 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal per 
jaar 

J/N J/N J/N/O 

1 27/04/2004 28/04/2014 2 28/04/2004 29/04/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 1 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

400/75/8/M0401 28/04/2004 0.06 51.0 59.0 0.00 0.020 0.12 

400/75/8/M0502 25/04/2005 7.55 680 12.0 0.23 <0.44 <0.033 0.04 

400/75/8/M0504 12/09/2005 2.6 10.1 1.4 17.8 0.32 119.1 0.77 0.510 <0.01 41.0 73.0 <0.18 <0.016 0.27 

400/75/8/M0602 21/03/2006 7.14 700 10.9 0.0 0.0 <0.44 <0.030 

400/75/8/M0603 19/10/2006 5.86 808 13.6 <0.26 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

400/75/8/M0701 08/03/2007 7.26 703 12.1 <0.26 0.0 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

400/75/8/M0702 25/10/2007 7.04 753 13.6 <0.26 <0.44 <0.030 <0.31 

400/75/8/M0801 04/06/2008 7.27 695 12.5 <0.26 0.0 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

400/75/8/M0802 23/12/2008 7.39 698 12.4 0.3 383.00 .9 13.4 1.0 22.4 0.28 108.8 0.41 0.284 41.0 67.2 341.6 <1.0 0.90 <0.030 0.39 

400/75/8/M0901 05/06/2009 7.50 613 10.7 0.2 42.00 2.7 10.2 1.0 20.0 0.54 130.0 0.59 0.260 49.2 65.4 341.0 <1.0 <1.19 <0.070 0.37 

400/75/8/M0902 30/09/2009 7.10 805 15.3 0.8 -56.00 2.7 14.5 0.9 23.2 0.51 152.0 0.63 0.350 78.2 56.0 460.5 <1.0 <1.19 <0.072 0.31 

400/75/8/M1001 19/05/2010 7.30 815 12.5 1.2 274.00 1.6 14.7 3.3 21.1 <0.16 145.0 0.02 0.087 75.5 67.0 367.8 0.0 0.22 0.038 <0.10 

400/75/8/M1002 21/09/2010 7.22 856 15.5 6.2 12.8 1.7 21.4 0.25 145.0 0.06 0.157 69.7 64.0 387.4 0.0 0.70 <0.030 0.20 

400/75/8/M1101 26/05/2011 7.40 804 11.5 0.5 264.00 2.1 13.2 1.7 20.9 0.39 137.0 0.09 0.121 74.6 79.0 366.0 <0.6 0.37 <0.030 <0.09 

400/75/8/M1102 26/10/2011 7.10 822 13.6 0.18 <0.20 0.043 0.32 

400/75/8/M1201 03/05/2012 7.40 516 10.7 0.7 329.00 2.0 18.9 1.4 10.4 <0.10 95.0 <0.02 <0.010 32.0 430.0 0.0 0.213 0.20 

400/75/8/M1202 06/11/2012 7.09 945 1.3 364.00 1.8 20.6 1.5 24.3 0.13 160.0 0.03 0.142 98.0 78.0 373.0 <0.6 0.49 0.049 0.19 

400/75/8/M1301 29/05/2013 7.30 905 11.9 0.9 56.00 5.8 24.9 2.3 24.3 0.36 171.0 0.05 0.090 106.0 91.0 372.0 <0.6 1.80 0.051 0.17 

400/75/8/M1302 24/10/2013 7.40 839 13.9 0.8 303.00 4.4 12.5 24.6 17.0 0.13 131.0 0.09 0.116 46.0 57.0 408.0 <0.6 1.46 <0.030 0.19 

400/75/8-
F1/M1/C2014-1 

29/04/2014 7.80 743 10.9 0.8 171.00 3.2 12.4 1.3 23.0 0.22 153.0 0.08 0.135 60.0 92.0 <0.6 0.29 <0.030 0.17 
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Analyseresultaten put/filter 421/74/1 

Put/filter(s) 

Putcode: 421/74/1 Aantal filters: 3 

X (mLambert): 130430.3 (XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm)) Datum plaatsing: 12/08/2003 

Y (mLambert): 166437.6 (XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm)) Status: Actief 

Z (mTAW): 69.86 (Z_GPS - RTK FLEPOS) Diameter boorgat (mm): 160 

Gemeente: GOOIK 

Putcode eigenaar: 421/74/1 

Beheerder 

Van Tot Naam Adres 

12/08/2003 VMM - AFDELING 
WATER 

KONING ALBERT II-LAAN 20 - BUS 16, 1000 BRUSSEL 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

1 peilfilter 6.00 1.00 58.0 0100 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

1 26/04/2004 28/04/2014 2 27/04/2004 29/04/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 1 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/74/1/M0401 27/04/2004 4.83 429 516.00 0.04 26.0 71.0 110.00 0.030 0.06 

421/74/1/M0502 03/05/2005 6.69 438 10.4 0.28 115.18 <0.033 0.19 

421/74/1/M0504 19/09/2005 5.38 433 12.1 6.3 426.00 0.09 88.60 <0.016 <0.03 

421/74/1/M0602 23/03/2006 5.32 465 9.8 0.0 0.0 100.00 0.030 

421/74/1/M0603 21/09/2006 4.55 467 12.3 <0.26 0.0 128.00 <0.030 <0.31 

421/74/1/M0701 08/03/2007 4.90 428 11.0 4.2 512.00 3.0 15.5 4.2 8.1 <0.26 45.6 4.82 0.136 0.24 14.9 89.4 14.0 0.0 85.50 <0.030 <0.31 

421/74/1/M0702 23/10/2007 4.61 499 12.7 <0.26 149.00 <0.030 <0.31 

421/74/1/M0801 04/06/2008 4.56 645 10.1 <0.26 0.0 0.0 152.00 <0.030 <0.31 

421/74/1/M0802 24/12/2008 5.43 565 9.2 7.6 400.00 1.2 18.3 1.9 22.0 <0.16 65.0 0.18 0.187 50.0 54.9 109.8 <1.0 106.70 <0.030 0.33 

421/74/1/M0901 16/06/2009 5.50 585 12.2 4.1 262.00 3.0 15.6 1.2 22.5 0.31 62.9 0.05 0.230 71.6 51.3 18.9 <1.0 170.74 0.490 0.49 

421/74/1/M0902 02/10/2009 4.90 430 12.2 0.23 96.00 0.260 0.34 

421/74/1/M1001 27/05/2010 4.90 464 10.3 <0.16 94.00 <0.030 1.80 

421/74/1/M1002 13/10/2010 5.15 384 13.0 3.6 481.00 12.1 10.8 1.6 12.0 <0.08 34.5 0.03 0.133 0.29 21.3 72.0 12.8 <0.6 55.00 <0.030 <0.09 

421/74/1/M1101 10/06/2011 5.38 659 13.5 0.08 157.00 <0.030 <0.09 

421/74/1/M1102 21/10/2011 4.84 394 12.3 0.5 377.00 3.9 13.3 1.1 17.5 <0.10 42.0 0.10 0.090 0.48 36.4 60.0 111.00 <0.030 0.12 

421/74/1/M1201 03/05/2012 5.44 10.5 0.6 354.00 3.4 2.5 24.7 <0.10 232.0 <0.02 <0.010 79.0 630.0 0.0 0.061 0.13 

421/74/1/M1202 08/11/2012 6.15 436 5.0 421.00 1.8 13.7 1.0 17.1 0.19 42.1 0.02 0.088 39.0 51.0 3.1 <0.6 130.00 0.050 <0.10 

421/74/1/M1301 06/06/2013 5.73 433 9.8 <0.10 107.00 <0.030 <0.10 

421/74/1-
F1/M1/C2014-1 

29/04/2014 6.30 394 10.9 0.8 244.00 3.9 12.6 1.0 19.9 <0.10 51.0 0.03 0.108 40.0 72.0 <0.6 114.00 <0.030 <0.10 
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Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

2 peilfilter 11.00 1.00 58.0 0800 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

2 26/04/2004 28/04/2014 2 27/04/2004 29/04/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 2 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/74/1/M0401 27/04/2004 5.25 378 485.00 0.04 25.0 82.0 78.00 0.020 0.07 

421/74/1/M0502 03/05/2005 6.09 397 11.0 0.12 57.59 <0.033 <0.03 

421/74/1/M0504 19/09/2005 6.36 400 12.7 6.3 325.00 2.5 13.4 3.7 7.3 0.05 43.3 0.02 0.021 0.02 24.0 86.0 25.0 0.0 53.16 <0.016 <0.03 

421/74/1/M0602 23/03/2006 5.17 424 11.0 6.3 444.00 1.3 14.3 4.1 7.5 <0.26 42.5 0.22 0.027 0.03 23.0 86.7 17.7 0.0 49.20 0.030 

421/74/1/M0603 21/09/2006 5.08 406 10.8 6.7 640.00 1.5 15.1 3.9 7.5 <0.26 44.2 0.46 0.018 0.03 20.9 88.1 16.5 0.0 42.50 <0.030 <0.31 

421/74/1/M0701 08/03/2007 5.10 403 11.8 9.1 509.00 3.4 14.1 4.5 7.6 <0.26 40.2 0.61 0.025 0.02 20.0 85.7 15.9 0.0 57.10 <0.030 <0.31 

421/74/1/M0702 23/10/2007 5.14 402 11.4 6.4 520.00 5.1 14.5 3.3 7.7 <0.26 40.7 0.33 0.024 <0.02 20.5 76.3 17.7 0.0 74.80 0.030 <0.31 

421/74/1/M0801 04/06/2008 5.13 386 11.0 7.3 522.00 5.7 13.7 3.3 7.6 <0.26 37.8 0.62 0.028 <0.02 24.3 72.4 17.1 0.0 63.80 <0.030 <0.31 

421/74/1/M0802 24/12/2008 5.37 376 11.7 6.5 372.00 <0.16 46.60 <0.030 0.39 

421/74/1/M0901 16/06/2009 5.40 324 11.4 8.4 245.00 1.5 14.0 3.1 7.7 0.23 38.9 <0.02 0.024 21.6 79.1 14.0 <1.0 55.20 0.070 0.21 

421/74/1/M0902 02/10/2009 5.30 321 11.6 8.2 187.00 1.9 14.4 3.4 7.7 0.19 40.1 <0.02 0.022 24.3 71.0 15.0 <1.0 48.00 <0.072 0.09 

421/74/1/M1001 12/05/2010 5.10 320 11.2 8.5 400.00 3.3 16.4 3.8 8.4 <0.16 43.0 0.03 0.023 24.3 79.0 14.6 <0.6 40.00 <0.030 <0.10 

421/74/1/M1002 13/10/2010 5.40 378 12.4 8.1 549.00 80.0 13.5 3.3 7.5 <0.08 39.0 0.22 0.023 22.1 86.0 14.6 <0.6 45.00 <0.030 <0.09 

421/74/1/M1101 24/05/2011 5.44 319 11.5 8.3 349.00 4.7 12.0 2.9 6.9 0.45 34.2 0.02 0.018 21.8 76.0 12.8 <0.6 48.00 0.237 <0.09 

421/74/1/M1102 21/10/2011 5.32 298 11.1 0.5 372.00 2.8 13.3 3.3 7.9 <0.10 39.0 <0.02 0.019 21.3 84.0 52.00 <0.030 <0.10 

421/74/1/M1201 03/05/2012 5.41 309 10.6 <0.10 69.00 0.075 0.16 

421/74/1/M1202 08/11/2012 6.00 317 6.0 442.00 1.4 12.7 3.2 7.2 0.16 36.2 <0.02 0.019 22.1 74.0 12.2 <0.6 50.00 0.039 <0.10 

421/74/1/M1301 06/06/2013 6.01 281 10.4 0.11 46.00 <0.030 <0.10 

421/74/1-
F2/M1/C2014-1 

29/04/2014 5.70 242 11.0 <0.10 50.00 <0.030 <0.10 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

3 peilfilter 17.00 1.00 58.0 0800 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

3 26/04/2004 13/05/2014 2 27/04/2004 15/05/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 3 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/74/1/M0401 27/04/2004 6.67 635 11.5 9.3 405.00 1.7 8.6 2.8 13.9 0.02 116.0 0.13 0.021 0.14 36.0 122.0 198.7 0.0 50.00 0.020 0.14 

421/74/1/M0502 03/05/2005 7.64 563 12.7 0.10 48.73 <0.033 0.06 
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421/74/1/M0504 19/09/2005 6.46 570 15.8 7.4 286.00 0.05 48.73 <0.016 <0.03 

421/74/1/M0602 23/03/2006 6.33 614 11.2 0.0 0.0 42.90 0.070 

421/74/1/M0603 21/09/2006 6.19 589 12.5 <0.26 0.0 47.00 <0.030 <0.31 

421/74/1/M0701 08/03/2007 6.19 576 12.5 <0.26 0.0 0.0 46.50 <0.030 <0.31 

421/74/1/M0702 24/10/2007 6.20 517 8.7 6.0 442.00 4.2 11.8 2.8 9.5 <0.26 67.2 0.37 0.005 <0.02 27.7 89.1 86.7 0.0 65.10 0.030 <0.31 

421/74/1/M0801 04/06/2008 6.08 490 12.7 <0.26 0.0 0.0 51.80 <0.030 <0.31 

421/74/1/M0802 24/12/2008 6.35 533 12.4 8.3 322.00 <0.16 39.90 <0.030 0.45 

421/74/1/M0901 12/06/2009 6.20 478 13.1 8.6 299.00 <.2 10.4 2.7 11.0 0.26 78.6 <0.02 <0.007 27.3 97.3 110.4 <1.0 44.14 0.070 0.21 

421/74/1/M0902 02/10/2009 6.20 479 12.2 8.5 193.00 4.1 10.7 3.0 11.3 0.22 82.0 <0.02 <0.007 30.2 83.0 113.0 <1.0 45.00 0.160 0.09 

421/74/1/M1001 12/05/2010 6.10 479 12.6 8.9 407.00 1.3 12.2 3.3 12.3 <0.16 87.0 0.03 <0.007 29.3 97.0 137.9 0.0 38.00 <0.030 <0.10 

421/74/1/M1002 13/10/2010 6.27 541 13.5 <0.08 40.00 <0.030 <0.09 

421/74/1/M1101 24/05/2011 6.16 470 11.3 9.0 374.00 3.3 9.6 2.6 9.8 0.18 71.0 <0.02 <0.007 27.1 89.0 106.0 <0.6 40.00 0.078 <0.09 

421/74/1/M1102 21/10/2011 6.24 436 12.9 0.5 316.00 2.5 10.5 2.9 11.1 <0.10 76.0 <0.02 <0.007 28.4 96.0 48.00 <0.030 <0.10 

421/74/1/M1201 03/05/2012 6.37 502 10.5 <0.10 21.00 0.110 0.22 

421/74/1/M1202 19/11/2012 6.45 489 <0.10 43.00 <0.030 <0.10 

421/74/1/M1301 13/06/2013 6.06 447 12.8 0.14 41.00 <0.030 <0.10 

421/74/1-
F3/M1/C2014-1 

15/05/2014 6.30 683 11.3 <0.10 <0.030 0.20 
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Analyseresultaten put/filter 421/75/9 

Put/filter(s) 

Putcode: 421/75/9 Aantal filters: 3 

X (mLambert): 129312.5 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 02/09/2003 

Y (mLambert): 164442.2 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief 

Z (mTAW): 34.47 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160 

Gemeente: GOOIK 

Putcode eigenaar: 421/75/9 

Beheerder 

Van Tot Naam Adres 

02/09/2003 VMM - AFDELING 
WATER 

KONING ALBERT II-LAAN 20 - BUS 16, 1000 BRUSSEL 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

1 peilfilter 3.50 0.50 58.0 0152 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

1 27/04/2004 29/04/2014 2 28/04/2004 30/04/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 1 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/75/9/M0401 28/04/2004 0.04 127.0 189.0 39.00 0.030 0.38 

421/75/9/M0502 02/05/2005 6.23 1370 10.5 <0.01 37.21 <0.033 0.31 

421/75/9/M0504 19/10/2005 7.22 1222 12.1 0.85 34.11 0.053 0.40 

421/75/9/M0602 21/03/2006 7.19 1328 7.7 0.0 0.0 36.90 <0.030 

421/75/9/M0701 09/03/2007 7.02 1190 10.0 <0.26 0.0 0.0 26.30 <0.030 0.31 

421/75/9/M0702 22/10/2007 6.89 1349 13.2 0.28 33.10 0.070 <0.31 

421/75/9/M0801 04/06/2008 7.32 1409 14.0 <0.26 0.0 0.0 22.20 0.030 <0.31 

421/75/9/M0802 31/12/2008 8.00 1358 5.7 8.0 460.00 <0.16 62.47 <0.030 0.30 

421/75/9/M0901 02/06/2009 7.00 1171 .0 0.30 39.89 0.100 0.52 

421/75/9/M1001 12/05/2010 7.10 1281 11.2 <0.16 39.00 <0.030 0.46 

421/75/9/M1101 25/05/2011 7.09 1160 10.7 0.38 28.00 0.136 <0.09 

421/75/9/M1102 17/10/2011 6.72 1122 16.1 0.6 248.00 5.0 26.1 5.3 31.9 <0.10 226.0 <0.02 0.050 97.0 128.0 570.0 0.0 4.80 0.054 0.28 

421/75/9/M1201 04/05/2012 7.20 1130 9.7 0.5 323.00 1.9 22.8 3.0 34.4 <0.10 221.0 <0.02 <0.010 102.0 103.0 509.0 <0.6 56.00 0.082 0.49 

421/75/9/M1202 08/11/2012 6.93 1220 2.3 376.00 2.1 22.3 3.2 32.8 0.29 206.0 <0.02 0.117 97.0 91.0 522.0 <0.6 58.00 0.191 0.50 

421/75/9/M1301 05/06/2013 6.87 10.5 0.8 415.00 8.7 36.2 7.4 4.7 <0.10 32.3 0.21 0.019 66.0 3.9 270.0 0.0 <0.030 1.58 

421/75/9/M1302 25/10/2013 7.20 1320 12.8 0.8 314.00 2.8 22.1 3.2 33.5 <0.10 218.0 0.02 0.072 104.0 98.0 519.0 <0.6 54.00 0.059 0.44 

421/75/9-
F1/M1/C2014-1 

30/04/2014 7.50 1060 11.3 <0.10 56.00 0.101 0.27 
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Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

2 peilfilter 5.00 0.50 58.0 0152 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

2 27/04/2004 29/04/2014 2 28/04/2004 05/06/2013 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 2 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/75/9/M0401 28/04/2004 0.03 80.0 75.0 11.00 0.010 0.31 

421/75/9/M0502 02/05/2005 6.42 1150 11.1 0.46 8.42 <0.033 0.43 

421/75/9/M0602 21/03/2006 7.69 1147 9.9 0.0 0.0 37.80 0.030 

421/75/9/M0603 19/10/2006 5.94 1267 14.5 <0.26 0.0 48.30 <0.030 <0.31 

421/75/9/M0701 09/03/2007 7.47 1203 11.4 <0.26 0.0 0.0 42.20 <0.030 0.40 

421/75/9/M0702 23/10/2007 7.27 1272 12.2 0.26 47.20 0.130 0.31 

421/75/9/M0801 04/06/2008 7.64 1334 13.8 <0.26 0.0 0.0 46.90 0.030 0.43 

421/75/9/M0802 01/01/2009 8.27 1282 4.7 7.2 472.00 <0.16 57.96 <0.030 0.30 

421/75/9/M0901 02/06/2009 7.50 1116 .0 0.31 67.60 0.230 0.64 

421/75/9/M1001 26/05/2010 7.60 1234 12.1 0.22 35.00 <0.030 0.64 

421/75/9/M1002 27/09/2010 7.45 1271 16.0 <0.08 43.00 0.163 0.22 

421/75/9/M1101 12/05/2011 7.70 1150 9.1 0.27 53.00 <0.030 <0.09 

421/75/9/M1102 17/10/2011 6.94 1030 15.6 <0.10 58.00 0.064 0.42 

421/75/9/M1301 05/06/2013 7.40 10.4 0.8 392.00 11.1 48.2 10.5 5.5 0.31 38.7 0.23 0.020 90.0 14.1 160.0 <0.6 4.40 <0.030 2.13 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

3 peilfilter 8.50 1.00 58.0 0152 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

3 27/04/2004 29/04/2014 2 28/04/2004 30/04/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 3 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/75/9/M0401 28/04/2004 0.08 57.0 68.0 10.00 0.040 0.13 

421/75/9/M0502 02/05/2005 5.95 952 15.2 1.54 1.51 <0.033 0.17 

421/75/9/M0504 19/10/2005 7.07 997 12.6 1.1 137.00 2.18 <0.18 0.043 0.06 

421/75/9/M0602 21/03/2006 7.18 953 11.4 0.0 0.0 <0.44 <0.030 

421/75/9/M0603 19/10/2006 5.57 1023 11.2 1.91 0.0 <0.44 0.062 <0.31 

421/75/9/M0701 09/03/2007 7.19 892 12.0 0.84 0.0 0.0 1.46 0.070 0.31 

421/75/9/M0702 23/10/2007 7.05 1014 11.1 0.53 2.92 0.070 <0.31 
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421/75/9/M0801 04/06/2008 7.10 1059 11.9 1.9 227.00 4.1 21.1 5.6 23.2 0.72 162.0 0.30 0.631 <0.02 65.5 89.2 489.0 0.0 3.28 0.030 0.31 

421/75/9/M0802 01/01/2009 8.02 1009 7.4 4.5 306.00 2.7 24.8 3.1 25.7 0.75 135.6 0.67 1.376 10.0 70.7 516.7 <1.0 0.90 <0.030 0.30 

421/75/9/M0901 02/06/2009 7.10 922 13.7 1.5 41.00 4.7 20.6 4.1 25.5 1.36 174.0 0.14 1.040 69.8 85.2 485.6 <1.0 3.45 0.070 0.49 

421/75/9/M0902 29/09/2009 7.00 949 14.9 3.2 -12.00 3.8 24.6 3.5 26.7 1.90 180.0 0.43 1.270 68.0 72.0 508.0 <1.0 <1.19 0.099 0.25 

421/75/9/M1001 12/05/2010 7.20 1004 11.9 0.52 <0.20 <0.030 0.19 

421/75/9/M1002 28/09/2010 7.40 1050 14.3 1.47 1.80 0.124 0.12 

421/75/9/M1101 25/05/2011 7.30 963 10.8 0.63 1.71 0.113 <0.09 

421/75/9/M1102 17/10/2011 6.91 807 13.8 1.66 0.33 <0.030 0.13 

421/75/9/M1201 04/05/2012 7.40 909 9.8 1.90 0.061 0.15 

421/75/9/M1202 08/11/2012 7.06 966 1.2 305.00 2.4 17.0 2.5 26.0 2.10 172.0 1.16 1.360 67.0 72.0 530.0 0.0 <0.20 <0.030 0.31 

421/75/9/M1301 05/06/2013 7.30 858 10.2 <0.10 8.50 <0.030 0.14 

421/75/9/M1302 25/10/2013 7.30 1088 11.6 1.60 <0.20 <0.030 <0.10 

421/75/9-
F3/M1/C2014-1 

30/04/2014 7.60 913 11.4 0.50 0.21 <0.030 0.14 
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Analyseresultaten put/filter 422/32/1 

Put/filter(s) 

Putcode: 422/32/1 Aantal filters: 3 

X (mLambert): 131589.2 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 12/08/2003 

Y (mLambert): 166111.2 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief 

Z (mTAW): 62.77 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160 

Gemeente: GOOIK 

Putcode eigenaar: 422/32/1 

Beheerder 

Van Tot Naam Adres 

12/08/2003 VMM - AFDELING 
WATER 

KONING ALBERT II-LAAN 20 - BUS 16, 1000 BRUSSEL 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

1 peilfilter 7.00 1.00 58.0 0150 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

1 27/04/2005 29/04/2014 2 29/04/2005 26/05/2010 4 2 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 1 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

422/32/1/M0502 29/04/2005 6.70 797 13.3 0.11 53.16 0.059 0.05 

422/32/1/M0504 19/09/2005 6.79 843 17.6 2.9 124.00 0.07 75.31 0.043 <0.03 

422/32/1/M0602 21/03/2006 7.20 928 11.1 0.0 0.0 68.20 0.130 

422/32/1/M0603 19/09/2006 7.26 859 10.8 <0.26 0.0 81.10 <0.030 <0.31 

422/32/1/M0701 07/03/2007 7.15 134 12.2 0.44 0.0 0.0 0.84 0.070 1.50 

422/32/1/M0702 24/10/2007 7.08 254 10.4 1.63 7.13 0.260 <0.31 

422/32/1/M0801 04/06/2008 7.15 481 11.4 1.50 0.0 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

422/32/1/M0802 05/02/2009 7.34 548 9.5 0.51 11.70 0.070 0.30 

422/32/1/M0901 02/06/2009 7.60 579 .0 0.32 23.68 0.430 0.52 

422/32/1/M0902 02/10/2009 7.40 749 12.8 0.37 64.00 0.950 0.40 

422/32/1/M1001 26/05/2010 6.80 410 11.7 0.56 3.60 <0.030 <0.10 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

2 peilfilter 11.00 1.00 58.0 0150 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts- Putproeven Geschikt 

Page 1 of 2Analyseresultaten put/filter 422/32/1

31/07/2015https://dov.vlaanderen.be/dov-intra/rapportservlet?connection=dov&putid=79713&ou...



wijzigingen voor 
monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

2 27/04/2005 29/04/2014 2 29/04/2005 22/11/2011 4 2 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 2 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

422/32/1/M0502 29/04/2005 6.13 707 11.6 0.15 75.31 0.296 0.04 

422/32/1/M0504 19/09/2005 6.91 832 16.4 0.5 40.00 0.10 150.62 0.253 <0.03 

422/32/1/M0602 21/03/2006 7.41 872 11.0 0.0 0.0 68.20 0.200 

422/32/1/M0603 19/09/2006 7.29 811 12.6 <0.26 0.0 103.00 0.128 <0.31 

422/32/1/M0701 07/03/2007 7.21 349 13.6 <0.26 0.0 0.0 17.60 0.200 0.52 

422/32/1/M0702 24/10/2007 7.27 372 11.2 <0.26 23.00 0.300 <0.31 

422/32/1/M0801 04/06/2008 7.30 466 11.4 <0.26 0.0 0.0 7.04 0.260 0.37 

422/32/1/M0802 05/02/2009 7.41 745 10.9 <0.16 40.36 0.050 0.30 

422/32/1/M0901 02/06/2009 7.50 728 14.2 4.2 153.00 3.2 21.0 2.0 17.8 0.31 138.0 0.05 0.150 39.4 52.6 349.5 <1.0 75.43 0.160 0.49 

422/32/1/M0902 02/10/2009 7.40 775 12.4 2.3 154.00 2.0 21.7 1.4 18.6 0.28 146.0 <0.02 0.090 39.3 43.0 362.0 <1.0 81.00 0.099 0.40 

422/32/1/M1001 27/05/2010 7.00 12.5 <0.030 <0.10 

422/32/1/M1102 22/11/2011 7.60 483 11.5 1.02 23.00 0.900 0.41 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

3 peilfilter 16.00 1.00 58.0 0150 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

3 27/04/2005 29/04/2014 2 29/04/2005 22/11/2011 4 2 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 3 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

422/32/1/M0502 29/04/2005 5.40 560 12.2 <0.01 <0.44 <0.033 0.20 

422/32/1/M0504 19/09/2005 7.09 624 15.9 0.2 -32.00 <0.01 0.53 <0.016 <0.03 

422/32/1/M0602 21/03/2006 7.33 758 10.6 0.0 0.0 70.00 0.260 

422/32/1/M0603 19/09/2006 7.27 670 11.0 1.4 265.00 <.5 9.5 6.7 22.9 <0.26 106.0 16.90 <0.004 <0.02 23.8 98.7 0.0 0.80 <0.030 <0.31 

422/32/1/M0701 07/03/2007 7.18 781 13.4 <0.26 0.0 0.0 71.90 0.230 <0.31 

422/32/1/M0702 24/10/2007 7.22 535 10.8 <0.26 63.70 0.390 0.37 

422/32/1/M0801 04/06/2008 7.28 803 11.1 0.8 275.00 3.0 16.3 2.0 16.2 <0.26 118.0 0.63 0.106 <0.02 26.9 59.3 316.0 0.0 75.00 0.260 <0.31 

422/32/1/M0802 05/02/2009 7.32 793 10.7 0.4 354.00 1.4 17.5 1.0 20.1 <0.16 128.9 <0.02 0.010 27.0 64.6 332.4 <1.0 81.10 0.150 0.33 

422/32/1/M0901 02/06/2009 7.60 714 12.2 5.9 134.00 2.7 15.7 1.5 19.5 0.30 137.0 0.09 0.150 36.0 63.1 317.8 <1.0 96.46 0.300 0.40 

422/32/1/M0902 02/10/2009 7.30 755 12.1 0.8 126.00 1.7 16.2 1.2 19.7 0.31 138.0 <0.02 0.097 32.4 54.0 331.0 <1.0 85.00 0.160 0.28 

422/32/1/M1001 28/05/2010 7.10 12.3 0.160 0.37 

422/32/1/M1102 22/11/2011 7.40 744 11.6 0.60 71.00 0.210 0.30 
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Analyseresultaten put/filter 422/32/1a 

Put/filter(s) 

Putcode: 422/32/1a Aantal filters: 3 

X (mLambert): 131590.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 25/03/2005 

Y (mLambert): 166129.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief 

Z (mTAW): 62.53 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 

Gemeente: GOOIK 

Putcode eigenaar: 422/32/1a 

Beheerder 

Van Tot Naam Adres 

VMM - AFDELING 
WATER 

KONING ALBERT II-LAAN 20 - BUS 16, 1000 BRUSSEL 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

1 peilfilter 9.00 58.0 0100 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

1 05/05/2005 29/04/2014 2 21/03/2006 04/05/2012 2 2 J N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 1 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

422/32/1a/M0602 21/03/2006 7.29 858 11.4 0.0 0.0 78.90 0.030 

422/32/1a/M0603 22/09/2006 7.29 842 11.1 4.35 0.0 77.10 <0.030 <0.31 

422/32/1a/M0701 07/03/2007 7.30 922 11.5 <0.26 0.0 0.0 79.70 <0.030 <0.31 

422/32/1a/M0702 24/10/2007 7.20 885 11.2 <0.26 78.80 0.030 <0.31 

422/32/1a/M0801 04/06/2008 7.18 904 11.0 3.6 325.00 2.0 15.6 0.9 21.6 <0.26 146.0 0.56 0.008 <0.02 41.5 56.1 390.5 0.0 78.40 <0.030 <0.31 

422/32/1a/M0802 30/12/2008 7.32 904 12.5 5.9 407.00 1.8 16.6 0.4 24.2 <0.16 144.7 <0.02 0.010 36.0 60.5 403.2 <1.0 72.70 <0.030 0.30 

422/32/1a/M0901 02/06/2009 7.40 824 14.1 3.9 174.00 3.2 14.3 0.9 23.5 0.33 156.0 0.04 0.021 43.5 60.4 392.8 <1.0 77.38 0.100 0.37 

422/32/1a/M0902 02/10/2009 7.20 839 11.5 3.6 144.00 2.9 14.1 <0.8 24.2 0.32 158.0 <0.02 <0.007 42.3 50.0 409.0 <1.0 74.00 <0.072 0.18 

422/32/1a/M1001 22/04/2010 7.20 862 10.8 3.8 607.00 .8 12.4 0.7 22.3 <0.16 149.0 <0.02 <0.007 46.3 69.0 410.5 <0.6 72.00 0.037 <0.10 

422/32/1a/M1002 26/10/2010 7.13 911 12.9 3.8 340.00 5.7 13.1 0.6 23.1 0.13 160.0 <0.02 <0.007 43.7 49.2 430.7 0.0 68.00 <0.030 <0.09 

422/32/1a/M1101 08/06/2011 7.10 842 13.5 4.5 322.00 3.6 15.8 1.0 25.9 <0.08 173.0 <0.02 0.013 44.4 72.0 440.0 0.0 71.00 0.043 <0.09 

422/32/1a/M1102 27/09/2011 7.30 899 14.2 3.6 257.00 6.7 14.0 1.4 23.7 <0.10 161.0 0.04 0.009 44.0 68.0 65.00 <0.030 <0.10 

422/32/1a/M1201 04/05/2012 7.20 878 10.6 <0.10 65.00 0.064 <0.10 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

2 peilfilter 16.00 58.0 0100 8 freatisch 
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Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

2 05/05/2005 29/04/2014 2 21/03/2006 04/05/2012 2 2 J N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 2 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

422/32/1a/M0602 21/03/2006 7.29 779 10.8 2.7 353.00 1.0 14.2 2.5 20.0 <0.26 122.0 0.14 0.092 <0.02 29.7 53.3 307.0 0.0 94.40 0.230 

422/32/1a/M0603 22/09/2006 7.29 783 10.9 0.5 359.00 4.0 13.1 1.2 19.4 0.43 121.0 0.36 0.045 <0.02 35.3 49.8 296.0 0.0 99.70 0.161 <0.31 

422/32/1a/M0701 07/03/2007 7.31 846 11.9 0.5 384.00 <.5 12.6 1.0 19.8 <0.26 122.0 0.41 0.029 <0.02 35.3 50.5 319.7 0.0 95.30 0.260 <0.31 

422/32/1a/M0702 24/10/2007 7.27 830 10.9 3.4 332.00 5.4 14.7 0.8 19.3 <0.26 121.0 0.21 <0.004 <0.02 40.2 50.8 301.4 0.0 101.00 0.030 <0.31 

422/32/1a/M0801 04/06/2008 7.31 835 11.1 1.4 333.00 <.5 16.4 0.9 20.0 <0.26 131.0 0.22 0.004 <0.02 43.8 41.8 320.0 0.0 102.00 <0.030 <0.31 

422/32/1a/M0901 09/06/2009 7.40 723 12.4 2.5 113.00 2.4 12.5 0.9 21.3 0.30 132.0 0.03 0.014 46.4 44.3 303.2 <1.0 102.44 0.160 0.34 

422/32/1a/M0902 02/10/2009 7.30 754 12.2 0.8 70.00 1.6 12.4 <0.8 21.5 0.41 135.0 0.03 0.016 44.9 36.7 320.0 <1.0 99.00 0.099 0.18 

422/32/1a/M1001 22/04/2010 7.20 755 11.5 1.0 593.00 .6 13.6 0.8 22.1 <0.16 136.0 <0.02 0.011 44.1 48.0 316.0 <0.6 89.00 0.123 <0.10 

422/32/1a/M1002 26/10/2010 7.22 815 11.8 <0.2 336.00 6.1 11.9 0.7 21.3 <0.08 135.0 <0.02 0.009 42.6 37.9 317.2 <0.6 78.00 0.056 <0.09 

422/32/1a/M1101 08/06/2011 7.30 701 12.4 1.1 322.00 3.3 12.5 1.0 21.6 <0.08 133.0 0.04 0.015 42.2 49.2 329.0 <0.6 88.00 0.163 <0.09 

422/32/1a/M1102 27/09/2011 7.30 803 12.9 0.4 275.00 4.2 12.1 0.9 21.0 <0.10 133.0 0.02 0.011 43.0 47.6 86.00 0.127 <0.10 

422/32/1a/M1201 04/05/2012 7.40 746 10.7 <0.10 82.00 0.050 <0.10 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

3 peilfilter 20.00 58.0 0923 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

3 05/05/2005 29/04/2014 2 21/03/2006 04/05/2012 2 2 J N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 3 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

422/32/1a/M0602 21/03/2006 7.41 552 11.3 0.0 0.0 <0.44 <0.030 

422/32/1a/M0603 22/09/2006 7.40 607 12.3 0.39 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

422/32/1a/M0701 07/03/2007 7.54 638 13.1 <0.26 0.0 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

422/32/1a/M0702 24/10/2007 7.25 647 10.9 2.6 333.00 1.2 9.7 1.1 13.7 <0.26 99.7 0.11 <0.004 <0.02 26.3 118.0 240.7 0.0 1.24 0.030 <0.31 

422/32/1a/M0801 04/06/2008 7.37 663 11.1 1.0 337.00 3.7 9.1 1.3 14.7 <0.26 116.0 0.07 0.172 <0.02 24.8 100.0 273.0 0.0 1.28 <0.030 <0.31 

422/32/1a/M0901 09/06/2009 7.60 593 12.7 2.1 79.00 2.3 9.4 1.6 16.9 0.28 123.0 0.56 0.330 26.9 127.0 284.3 <1.0 <1.19 <0.070 0.34 

422/32/1a/M0902 02/10/2009 7.50 640 12.3 0.4 -59.00 1.6 9.6 1.2 17.6 0.30 124.0 0.60 0.310 26.2 106.0 293.0 <1.0 <1.19 <0.072 0.18 

422/32/1a/M1001 22/04/2010 7.50 663 11.6 <0.16 0.20 <0.030 <0.10 

422/32/1a/M1002 26/10/2010 7.52 728 12.1 <0.20 <0.030 <0.09 

422/32/1a/M1101 08/06/2011 7.90 617 12.7 <0.08 0.21 <0.030 <0.09 

422/32/1a/M1102 27/09/2011 7.80 680 13.2 2.00 <0.20 <0.030 <0.10 

422/32/1a/M1201 04/05/2012 8.00 683 10.8 5.50 <0.20 0.033 1.70 
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Analyseresultaten put/filter 422/75/3 

Put/filter(s) 

Putcode: 422/75/3 Aantal filters: 3 

X (mLambert): 132030.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 12/08/2003 

Y (mLambert): 166791.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief 

Z (mTAW): 49.18 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160 

Gemeente: GOOIK 

Putcode eigenaar: 422/75/3 

Beheerder 

Van Tot Naam Adres 

12/08/2003 VMM - AFDELING 
WATER 

KONING ALBERT II-LAAN 20 - BUS 16, 1000 BRUSSEL 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

1 peilfilter 5.00 1.00 58.0 0150 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

1 20/04/2004 29/04/2014 2 21/04/2004 30/04/2014 4 2 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 1 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

422/75/3/M0401 21/04/2004 0.26 24.0 79.0 0.00 0.070 0.07 

422/75/3/M0502 29/04/2005 7.13 710 11.2 0.15 <0.44 <0.033 0.09 

422/75/3/M0504 19/09/2005 6.36 773 12.7 2.4 -48.00 0.21 <0.18 <0.016 <0.03 

422/75/3/M0602 23/03/2006 7.20 837 9.9 2.1 124.00 <.5 18.9 3.4 18.0 <0.26 123.0 0.64 0.407 <0.02 24.1 72.4 407.0 0.0 <0.44 0.030 

422/75/3/M0603 21/09/2006 7.16 811 12.4 0.26 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

422/75/3/M0701 07/03/2007 7.30 848 11.5 <0.26 0.0 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

422/75/3/M0702 24/10/2007 7.09 784 13.0 <0.26 <0.44 0.030 <0.31 

422/75/3/M0801 04/06/2008 7.15 792 11.3 0.6 186.00 2.0 10.5 3.0 18.1 <0.26 136.0 1.59 0.559 <0.02 23.2 64.5 414.9 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

422/75/3/M0802 31/12/2008 7.30 778 10.0 11.1 246.00 1.0 11.3 3.1 20.2 <0.16 131.8 0.70 0.499 23.0 67.1 433.1 <1.0 0.90 <0.030 0.36 

422/75/3/M0901 05/06/2009 7.10 714 12.0 4.0 -1.00 1.7 9.1 3.0 19.7 2.57 139.0 1.18 0.410 25.5 65.7 431.3 <1.0 <1.19 <0.070 0.21 

422/75/3/M0902 02/10/2009 7.20 729 14.6 0.7 -60.00 2.7 8.1 3.6 20.3 0.41 147.0 0.95 0.520 28.0 54.0 431.0 <1.0 3.30 <0.072 0.25 

422/75/3/M1001 12/05/2010 7.20 765 11.6 1.8 322.00 2.8 9.8 3.7 22.7 0.20 159.0 1.33 0.530 25.9 82.0 458.1 0.0 <0.20 <0.030 <0.10 

422/75/3/M1002 14/10/2010 7.40 819 13.4 0.18 <0.20 <0.030 <0.09 

422/75/3/M1101 08/06/2011 6.68 710 12.2 1.5 220.00 2.8 7.8 3.2 19.7 0.28 138.0 1.24 0.550 25.3 69.0 420.0 <0.6 <0.20 0.064 <0.09 

422/75/3/M1102 27/09/2011 7.30 733 14.6 1.8 152.00 5.5 7.6 3.3 19.2 0.24 140.0 1.70 0.520 25.7 71.0 <0.20 <0.030 0.13 

422/75/3/M1201 16/05/2012 7.30 712 10.6 0.9 297.00 1.5 7.8 3.2 19.3 0.20 137.0 0.83 0.750 22.7 69.0 393.0 <0.6 0.34 <0.030 0.13 

422/75/3/M1202 26/10/2012 7.50 628 2.2 104.00 1.8 7.6 3.2 19.6 0.37 138.0 0.98 0.370 24.0 71.0 406.0 <0.6 0.92 0.099 0.13 

422/75/3/M1301 05/06/2013 7.60 696 10.2 0.9 410.00 1.8 8.5 3.1 20.0 <0.10 142.0 0.33 0.260 20.7 67.0 414.0 <0.6 0.73 <0.030 <0.10 

422/75/3/M1302 19/09/2013 6.95 716 13.8 1.0 186.00 5.3 7.6 3.5 21.2 0.11 152.0 20.70 2.000 23.7 69.0 440.0 0.0 0.38 <0.030 0.87 
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422/75/3-
F1/M1/C2014-1 

30/04/2014 7.30 10.9 0.9 146.00 3.1 7.6 3.0 21.2 0.19 151.0 1.67 0.560 23.0 73.0 <0.6 <0.20 <0.030 0.11 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

2 peilfilter 15.00 1.00 58.0 0923 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

2 20/04/2004 29/04/2014 2 21/04/2004 30/04/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 2 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

422/75/3/M0401 21/04/2004 7.28 571 11.4 0.7 160.00 1.6 15.3 8.8 12.5 0.13 101.0 0.41 0.510 0.19 16.0 32.0 363.3 0.0 0.00 0.010 0.06 

422/75/3/M0502 29/04/2005 6.36 575 12.0 0.11 <0.44 <0.033 0.11 

422/75/3/M0504 19/09/2005 6.65 645 14.0 1.3 -40.00 4.8 13.0 10.3 13.1 0.06 93.5 0.45 0.590 <0.01 16.0 29.0 372.1 0.0 <0.18 <0.016 0.13 

422/75/3/M0602 23/03/2006 7.18 654 11.3 2.1 354.00 2.0 10.5 10.2 13.5 <0.26 91.6 0.52 0.420 <0.02 15.0 29.6 347.0 0.0 <0.44 <0.030 

422/75/3/M0603 21/09/2006 7.13 633 11.2 1.2 230.00 <.5 9.5 9.6 12.7 0.48 89.0 0.63 0.401 <0.02 13.7 30.4 335.0 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

422/75/3/M0701 07/03/2007 7.23 649 11.4 <0.26 0.0 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

422/75/3/M0702 24/10/2007 7.18 598 11.1 <0.26 <0.44 0.030 <0.31 

422/75/3/M0801 04/06/2008 7.13 598 11.4 0.5 175.00 2.4 6.9 8.7 12.7 <0.26 91.9 2.02 0.201 <0.02 13.9 29.2 329.5 0.0 0.44 <0.030 <0.31 

422/75/3/M0802 31/12/2008 7.32 598 11.9 0.9 245.00 <0.16 68.34 0.530 0.30 

422/75/3/M0901 05/06/2009 7.10 544 14.9 0.6 -15.00 .9 7.2 9.3 14.1 0.37 100.0 0.58 0.210 15.8 31.4 336.1 <1.0 <1.19 0.070 0.25 

422/75/3/M0902 06/10/2009 7.30 539 12.2 0.23 <1.19 0.200 0.21 

422/75/3/M1001 12/05/2010 7.30 578 13.1 <0.16 <0.20 <0.030 <0.10 

422/75/3/M1002 29/09/2010 7.48 603 18.4 <0.08 <0.20 <0.030 <0.09 

422/75/3/M1101 08/06/2011 7.20 517 12.2 0.09 <0.20 0.032 <0.09 

422/75/3/M1102 27/09/2011 7.40 602 13.5 0.11 <0.20 <0.030 <0.10 

422/75/3/M1201 16/05/2012 7.40 525 10.5 0.9 287.00 1.6 6.8 9.1 12.8 0.15 94.0 <0.02 0.013 15.6 34.0 298.0 <0.6 1.70 0.040 <0.10 

422/75/3/M1202 26/10/2012 7.20 368 4.2 109.00 3.7 6.7 8.1 10.3 0.11 79.0 0.03 <0.010 13.2 29.0 256.0 0.0 1.39 0.040 0.27 

422/75/3/M1301 05/06/2013 7.70 532 10.3 <0.10 0.57 <0.030 <0.10 

422/75/3/M1302 19/09/2013 7.05 523 11.8 <0.2 260.00 4.4 7.6 9.9 14.7 <0.10 109.0 2.03 0.088 15.4 36.0 371.0 0.0 <0.20 <0.030 <0.10 

422/75/3-
F2/M1/C2014-1 

30/04/2014 7.50 463 12.0 <0.10 <0.20 <0.030 <0.10 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

3 peilfilter 18.00 1.00 58.0 0923 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

3 20/04/2004 29/04/2014 2 21/04/2004 30/04/2014 4 2 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 3 
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Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

422/75/3/M0401 21/04/2004 7.22 545 12.1 0.0 152.00 2.6 7.0 8.1 12.6 0.06 103.0 0.49 0.440 0.37 16.0 29.0 347.5 0.0 0.00 0.020 0.00 

422/75/3/M0502 29/04/2005 6.48 555 11.7 <0.01 <0.44 <0.033 0.04 

422/75/3/M0504 19/09/2005 5.77 616 14.9 1.4 -
160.00 

4.1 6.7 9.2 13.0 <0.01 96.8 1.20 0.200 <0.01 17.0 30.0 359.9 0.0 <0.18 <0.016 <0.03 

422/75/3/M0602 23/03/2006 7.19 641 11.2 2.3 397.00 <.5 8.1 9.5 13.5 <0.26 94.7 1.35 0.210 <0.02 15.4 29.7 334.0 0.0 <0.44 <0.030 

422/75/3/M0603 21/09/2006 7.14 622 11.1 1.5 192.00 1.8 6.9 8.5 12.4 <0.26 89.9 1.15 0.160 <0.02 17.2 32.7 320.0 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

422/75/3/M0701 07/03/2007 7.22 654 11.4 <0.2 191.00 1.1 9.0 9.7 14.1 <0.26 102.0 1.22 0.194 <0.02 14.6 30.0 355.0 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

422/75/3/M0702 24/10/2007 7.06 587 11.3 0.9 226.00 <.5 7.1 8.3 12.2 <0.26 88.9 1.01 0.019 <0.02 18.2 33.2 324.6 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

422/75/3/M0801 04/06/2008 7.14 585 11.4 0.4 182.00 8.1 6.9 8.5 12.4 <0.26 89.8 1.97 0.076 <0.02 14.7 29.5 325.9 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

422/75/3/M0802 31/12/2008 7.43 597 11.3 2.1 263.00 .6 8.4 10.1 14.4 <0.16 91.7 0.38 0.124 14.0 32.2 347.1 <1.0 0.90 <0.030 0.39 

422/75/3/M0901 05/06/2009 7.90 539 12.0 1.1 -16.00 2.6 7.1 8.6 13.6 0.36 98.2 1.29 0.140 17.3 33.1 349.5 <1.0 <1.19 <0.070 0.25 

422/75/3/M0902 02/10/2009 7.30 541 12.1 0.5 -80.00 1.7 7.5 9.8 14.2 0.28 105.0 1.23 0.140 17.0 26.1 339.0 <1.0 <1.19 <0.072 0.18 

422/75/3/M1001 12/05/2010 7.30 566 13.3 2.2 317.00 1.7 8.4 10.7 15.2 <0.16 109.0 1.30 0.140 17.1 51.0 356.2 0.0 <0.20 <0.030 <0.10 

422/75/3/M1002 29/09/2010 7.43 605 12.7 <0.08 <0.20 <0.030 0.09 

422/75/3/M1101 08/06/2011 7.30 509 12.0 0.7 191.00 1.9 7.1 8.5 13.9 0.16 100.0 1.16 0.159 15.6 34.2 336.0 0.0 <0.20 0.066 <0.09 

422/75/3/M1102 27/09/2011 7.30 564 13.1 0.5 156.00 2.3 7.4 9.5 13.5 0.11 99.0 1.02 0.123 15.3 35.5 <0.20 <0.030 <0.10 

422/75/3/M1201 16/05/2012 7.70 519 10.6 0.8 280.00 1.5 7.1 9.2 13.2 <0.10 99.0 <0.02 <0.010 14.9 34.0 296.0 <0.6 0.47 0.039 <0.10 

422/75/3/M1202 26/10/2012 6.90 474 2.7 113.00 2.1 7.2 9.0 12.9 0.16 96.0 <0.02 <0.010 14.6 35.0 310.0 <0.6 6.00 <0.030 <0.10 

422/75/3/M1301 05/06/2013 7.60 515 10.3 <0.10 0.69 <0.030 <0.10 

422/75/3/M1302 19/09/2013 7.00 512 11.2 <0.2 261.00 1.9 7.5 9.7 13.9 <0.10 103.0 0.61 0.021 15.0 35.0 351.0 0.0 0.72 <0.030 <0.10 

422/75/3-
F3/M1/C2014-1 

30/04/2014 7.20 448 11.7 <0.10 <0.20 <0.030 <0.10 
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Analyseresultaten put/filter 421/75/10 

Put/filter(s) 

Putcode: 421/75/10 Aantal filters: 2 

X (mLambert): 128811.7 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 07/04/2003 

Y (mLambert): 164965.6 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief 

Z (mTAW): 28.41 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160 

Gemeente: GOOIK 

Putcode eigenaar: 421/75/10 

Beheerder 

Van Tot Naam Adres 

07/04/2003 VMM - AFDELING 
WATER 

KONING ALBERT II-LAAN 20 - BUS 16, 1000 BRUSSEL 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

1 peilfilter 4.50 1.00 58.0 0100 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

1 27/04/2004 28/04/2014 2 28/04/2004 29/04/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 1 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/75/10/M0502 5.96 1070 11.0 

421/75/10/M0401 28/04/2004 0.02 54.0 93.0 7.00 0.030 0.06 

421/75/10/M0502a 09/05/2005 5.89 969 10.8 0.02 9.30 0.135 <0.03 

421/75/10/M0504 19/10/2005 6.80 945 13.1 1.3 118.00 <.6 22.0 1.5 26.5 0.04 173.0 0.69 0.600 0.03 48.0 76.0 518.5 0.0 1.15 0.039 <0.03 

421/75/10/M0602 21/03/2006 7.01 1300 8.4 0.0 0.0 4.92 <0.030 

421/75/10/M0603 19/10/2006 5.70 990 13.0 <0.26 0.0 1.66 <0.030 <0.31 

421/75/10/M0701 09/03/2007 6.97 1282 10.0 <0.26 0.0 0.0 5.36 <0.030 <0.31 

421/75/10/M0702 23/10/2007 7.01 967 12.2 <0.26 0.84 0.030 <0.31 

421/75/10/M0801 04/06/2008 6.83 1113 10.5 <0.26 0.0 0.0 7.49 0.030 <0.31 

421/75/10/M0802 23/12/2008 7.25 1019 10.7 <0.16 3.60 <0.030 0.30 

421/75/10/M0901 05/06/2009 7.40 884 9.8 0.31 4.96 0.100 0.18 

421/75/10/M0902 29/09/2009 7.00 910 13.1 0.27 <1.19 0.130 0.09 

421/75/10/M1001 12/05/2010 7.10 1030 9.8 <0.16 1.90 <0.030 <0.10 

421/75/10/M1002 21/09/2010 7.95 800 14.6 <0.08 <0.20 <0.030 0.11 

421/75/10/M1101 07/06/2011 7.10 1140 10.3 0.15 0.73 <0.030 <0.09 

421/75/10/M1102 17/10/2011 6.88 761 16.3 <0.10 0.32 <0.030 <0.10 

421/75/10/M1201 03/05/2012 7.20 1500 10.7 0.7 341.00 3.1 76.0 2.8 25.9 <0.10 246.0 <0.02 <0.010 279.0 78.0 472.0 <0.6 0.079 0.14 

421/75/10/M1202 08/11/2012 7.03 917 2.9 356.00 1.5 0.8 23.8 0.29 170.0 0.23 0.450 76.0 480.0 0.0 <0.20 0.081 <0.10 

421/75/10/M1301 06/06/2013 6.99 920 9.0 0.8 472.00 2.7 16.2 0.5 24.4 <0.10 185.0 0.03 0.042 52.0 86.0 516.0 <0.6 3.70 <0.030 <0.10 
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421/75/10-
F1/M1/C2014-1 

29/04/2014 7.50 10.4 0.8 157.00 4.0 17.2 0.6 25.9 <0.10 191.0 0.03 0.056 48.0 76.0 <0.6 <0.20 0.044 0.10 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

2 peilfilter 8.50 1.00 58.0 0100 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

2 27/04/2004 28/04/2014 2 28/04/2004 29/04/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 2 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/75/10/M0401 28/04/2004 0.12 38.0 87.0 3.00 0.040 0.02 

421/75/10/M0502 02/05/2005 6.69 877 11.5 0.23 0.53 <0.033 <0.03 

421/75/10/M0504 19/10/2005 7.25 784 12.1 0.6 87.00 0.44 <0.18 <0.016 <0.03 

421/75/10/M0602 21/03/2006 7.30 569 10.7 0.0 0.0 <0.44 <0.030 

421/75/10/M0603 19/10/2006 5.62 667 11.5 0.41 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

421/75/10/M0701 09/03/2007 7.27 930 11.3 0.34 0.0 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

421/75/10/M0702 23/10/2007 7.21 910 10.9 0.68 <0.44 0.030 <0.31 

421/75/10/M0801 04/06/2008 7.19 952 10.5 0.31 0.0 0.0 <0.44 0.030 <0.31 

421/75/10/M0802 23/12/2008 7.66 709 11.8 0.36 0.90 <0.030 0.30 

421/75/10/M0901 05/06/2009 7.50 782 11.8 0.58 <1.19 <0.070 0.21 

421/75/10/M0902 29/09/2009 7.30 824 12.6 0.51 <1.19 <0.072 0.09 

421/75/10/M1001 12/05/2010 7.20 869 11.2 1.1 291.00 3.8 13.0 2.1 26.9 0.24 175.0 2.67 0.350 47.0 95.0 469.7 0.0 <0.20 <0.030 <0.10 

421/75/10/M1002 21/09/2010 8.00 837 12.2 0.43 <0.20 <0.030 0.15 

421/75/10/M1101 07/06/2011 7.30 861 10.8 3.1 384.00 3.3 11.6 1.6 25.6 0.25 162.0 3.00 0.360 50.5 81.0 500.0 0.0 <0.20 <0.030 <0.09 

421/75/10/M1102 17/10/2011 7.03 658 14.8 0.42 0.39 <0.030 <0.10 

421/75/10/M1201 03/05/2012 7.30 911 10.4 0.149 0.16 

421/75/10/M1202 08/11/2012 7.10 841 2.2 197.00 1.3 10.7 1.9 24.0 0.49 158.0 3.50 0.340 48.0 68.0 470.0 0.0 <0.20 <0.030 0.29 

421/75/10/M1301 06/06/2013 7.40 816 10.4 0.29 0.66 0.051 <0.10 

421/75/10/M1302 11/12/2013 7.60 926 10.4 <0.10 1.03 <0.030 <0.10 

421/75/10-
F2/M1/C2014-1 

29/04/2014 7.70 724 10.7 <0.10 0.64 <0.030 <0.10 
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Analyseresultaten put/filter 421/75/12 

Put/filter(s) 

Putcode: 421/75/12 Aantal filters: 2 

X (mLambert): 130707.7 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 02/04/2003 

Y (mLambert): 165252.2 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief 

Z (mTAW): 30.33 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160 

Gemeente: GOOIK 

Putcode eigenaar: 421/75/12 

Beheerder 

Van Tot Naam Adres 

02/04/2003 VMM - AFDELING 
WATER 

KONING ALBERT II-LAAN 20 - BUS 16, 1000 BRUSSEL 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

1 peilfilter 1.25 0.50 58.0 0153 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

1 26/04/2004 28/04/2014 2 08/03/2007 08/03/2007 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 1 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T 
(°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/75/12/M0701 08/03/2007 6.97 835 9.4 <0.26 0.0 0.0 25.60 <0.030 0.77 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

2 peilfilter 4.50 1.00 58.0 0923 8 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

2 26/04/2004 28/04/2014 2 27/04/2004 29/04/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 2 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/75/12/M0401 27/04/2004 0.01 38.0 63.0 1.00 0.020 0.14 

421/75/12/M0502 02/05/2005 6.12 725 9.9 <0.01 <0.44 <0.033 0.11 

421/75/12/M0504 10/10/2005 7.35 756 13.6 0.14 0.49 <0.033 0.26 
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421/75/12/M0602 21/03/2006 7.27 767 6.8 0.0 0.0 <0.44 <0.030 

421/75/12/M0603 19/09/2006 7.15 723 15.2 4.1 437.00 1.3 11.8 22.4 14.2 <0.26 108.0 0.42 0.284 0.03 27.4 36.6 379.0 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

421/75/12/M0701 08/03/2007 7.34 746 10.9 <0.26 0.0 0.0 2.22 <0.030 0.31 

421/75/12/M0702 24/10/2007 7.11 729 12.5 <0.26 0.44 0.030 <0.31 

421/75/12/M0801 04/06/2008 7.00 725 15.2 <0.26 0.0 0.0 0.71 <0.030 <0.31 

421/75/12/M0802 13/01/2009 7.34 735 8.6 <0.16 0.90 <0.030 0.30 

421/75/12/M0901 05/06/2009 7.60 649 10.4 0.40 <1.19 <0.070 0.34 

421/75/12/M0902 29/09/2009 7.20 739 16.3 5.0 171.00 8.1 13.1 22.9 17.1 0.48 130.0 0.15 0.660 42.4 32.7 417.0 <1.0 <1.19 <0.072 0.37 

421/75/12/M1001 12/05/2010 7.30 730 12.1 <0.16 0.47 <0.030 0.10 

421/75/12/M1002 29/09/2010 7.30 798 12.8 <0.08 0.60 <0.030 0.12 

421/75/12/M1101 07/06/2011 7.60 728 9.1 0.29 1.15 <0.030 0.20 

421/75/12/M1201 03/05/2012 7.80 698 10.1 0.5 344.00 3.2 11.9 23.1 16.6 <0.10 129.0 <0.02 <0.010 38.0 61.0 396.0 <0.6 2.00 <0.030 0.18 

421/75/12/M1202 08/11/2012 7.60 762 4.4 337.00 4.2 12.8 24.9 16.4 0.11 128.0 0.20 0.118 40.0 64.0 388.0 <0.6 2.00 0.043 0.29 

421/75/12/M1301 06/06/2013 7.50 726 10.2 0.8 377.00 3.0 12.0 20.8 17.0 <0.10 133.0 0.16 0.124 45.0 58.0 390.0 <0.6 0.65 <0.030 0.18 

421/75/12/M1302 24/10/2013 7.08 812 14.5 0.8 247.00 4.2 13.0 24.4 17.0 0.11 132.0 0.05 0.052 48.0 55.0 393.0 <0.6 1.45 <0.030 0.19 

421/75/12-
F2/M1/C2014-1 

29/04/2014 7.70 672 11.9 <0.10 0.34 <0.030 0.17 
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Analyseresultaten put/filter 421/75/13 

Put/filter(s) 

Putcode: 421/75/13 Aantal filters: 3 

X (mLambert): 132344.8 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 30/09/2003 

Y (mLambert): 164344.5 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief 

Z (mTAW): 54.67 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160 

Gemeente: GOOIK 

Putcode eigenaar: 421/75/13 

Beheerder 

Van Tot Naam Adres 

30/09/2003 VMM - AFDELING 
WATER 

KONING ALBERT II-LAAN 20 - BUS 16, 1000 BRUSSEL 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

1 peilfilter 4.00 1.00 58.0 0152 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

1 26/04/2004 28/04/2014 2 27/04/2004 29/04/2014 2 2 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 1 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/75/13/M0401 27/04/2004 0.00 53.0 102.0 112.00 0.020 0.29 

421/75/13/M0502 29/04/2005 5.84 1050 9.9 0.19 101.89 <0.033 0.29 

421/75/13/M0602 21/03/2006 7.04 1071 8.5 0.0 0.0 93.00 <0.030 

421/75/13/M0701 08/03/2007 7.09 1032 9.9 <0.26 0.0 0.0 70.90 <0.030 <0.31 

421/75/13/M0702 23/10/2007 6.92 1115 14.0 0.27 83.20 0.070 <0.31 

421/75/13/M0801 04/06/2008 6.98 1165 11.1 <0.26 0.0 0.0 95.70 <0.030 <0.31 

421/75/13/M0802 27/12/2008 7.43 1082 10.5 4.7 452.00 1.4 18.6 0.3 23.3 <0.16 183.1 <0.02 0.010 42.0 92.3 461.8 <1.0 79.80 <0.030 0.30 

421/75/13/M0901 09/06/2009 7.10 974 11.7 4.7 152.00 3.2 16.2 0.7 23.0 0.32 195.0 0.02 <0.007 57.1 99.2 449.0 <1.0 85.35 0.070 0.40 

421/75/13/M1001 19/05/2010 7.10 956 13.6 7.9 313.00 4.0 17.2 1.3 24.3 <0.16 205.0 <0.02 0.008 51.9 96.0 492.3 0.0 85.00 <0.030 <0.10 

421/75/13/M1101 07/06/2011 7.07 995 9.0 10.6 350.00 7.4 17.0 1.0 22.9 194.0 <0.02 0.013 47.1 85.0 460.0 <0.6 83.00 <0.030 <0.09 

421/75/13/M1102 17/10/2011 6.79 889 16.7 <0.10 81.00 <0.030 0.11 

421/75/13/M1201 03/05/2012 7.20 961 10.2 0.7 215.00 2.5 14.1 0.5 20.4 <0.10 183.0 <0.02 <0.010 46.0 89.0 448.0 <0.6 82.00 0.057 <0.10 

421/75/13/M1202 26/10/2012 7.60 738 3.9 103.00 2.6 11.8 0.5 16.5 <0.10 160.0 <0.02 <0.010 36.0 67.0 352.0 <0.6 68.00 <0.030 0.14 

421/75/13/M1301 06/06/2013 7.30 941 10.0 0.9 414.00 2.2 13.6 2.9 21.0 <0.10 189.0 0.13 0.030 46.0 91.0 436.0 <0.6 86.00 <0.030 0.23 

421/75/13-
F1/M1/C2014-1 

29/04/2014 7.70 844 10.8 0.8 157.00 4.7 14.6 0.5 23.4 <0.10 192.0 0.04 <0.010 47.0 78.0 <0.6 88.00 <0.030 0.13 

Filtergegevens 
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Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

2 peilfilter 6.00 1.00 58.0 0153 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

2 26/04/2004 28/04/2014 2 27/04/2004 29/04/2014 2 2 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 2 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/75/13/M0401 27/04/2004 0.02 38.0 96.0 45.00 0.020 0.24 

421/75/13/M0502 29/04/2005 7.04 840 9.9 0.09 57.59 <0.033 0.27 

421/75/13/M0504 10/10/2005 7.31 851 12.5 0.21 57.59 0.036 0.34 

421/75/13/M0602 21/03/2006 7.28 898 10.1 0.0 0.0 62.90 <0.030 

421/75/13/M0603 19/09/2006 7.19 926 12.4 <0.26 0.0 63.80 <0.030 <0.31 

421/75/13/M0701 08/03/2007 7.37 735 11.2 <0.26 0.0 0.0 39.80 <0.030 0.55 

421/75/13/M0702 23/10/2007 7.17 940 13.5 0.27 73.90 0.030 <0.31 

421/75/13/M0801 04/06/2008 7.26 996 11.1 <0.26 0.0 0.0 80.60 0.030 <0.31 

421/75/13/M0802 27/12/2008 7.52 949 9.7 6.5 459.00 <0.16 85.60 <0.030 0.30 

421/75/13/M0901 09/06/2009 7.30 826 11.9 0.32 95.04 0.160 0.46 

421/75/13/M0902 02/10/2009 7.20 867 12.7 3.5 143.00 2.2 17.8 <0.8 26.4 0.31 171.0 <0.02 0.012 47.0 60.0 483.7 <1.0 87.00 0.130 0.34 

421/75/13/M1001 20/05/2010 7.40 925 14.2 <0.16 87.00 <0.030 0.11 

421/75/13/M1002 23/09/2010 7.40 955 15.4 <0.08 88.00 <0.030 0.35 

421/75/13/M1101 25/05/2011 7.30 896 10.4 0.47 103.00 0.116 0.10 

421/75/13/M1102 17/10/2011 7.05 766 16.4 <0.10 101.00 <0.030 0.22 

421/75/13/M1201 03/05/2012 7.30 866 10.3 0.7 238.00 2.0 15.8 0.6 23.7 <0.10 155.0 <0.02 <0.010 50.0 80.0 368.0 <0.6 88.00 0.037 0.15 

421/75/13/M1202 26/10/2012 7.40 803 4.1 102.00 2.4 15.7 0.7 23.1 <0.10 157.0 <0.02 <0.010 50.0 79.0 365.0 <0.6 91.00 <0.030 0.48 

421/75/13/M1301 06/06/2013 7.60 801 9.7 0.8 410.00 2.2 14.3 4.2 21.3 <0.10 155.0 0.04 0.040 46.0 72.0 351.0 <0.6 75.00 <0.030 0.70 

421/75/13/M1302 19/09/2013 6.91 812 12.1 1.06 68.00 0.590 0.59 

421/75/13-
F2/M1/C2014-1 

29/04/2014 7.70 769 11.6 0.7 145.00 3.2 15.9 0.7 24.3 <0.10 164.0 0.15 0.016 45.0 70.0 <0.6 72.00 <0.030 0.17 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

3 peilfilter 10.50 0.50 58.0 0152 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

3 26/04/2004 28/04/2014 2 27/04/2004 29/04/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 3 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/75/13/M0401 27/04/2004 0.05 36.0 87.0 38.00 0.060 0.20 

421/75/13/M0502 29/04/2005 6.68 857 11.8 0.35 <0.44 <0.033 0.13 

421/75/13/M0504 10/10/2005 6.98 1125 14.0 4.3 -81.00 2.3 14.7 1.3 26.3 0.46 166.4 0.73 0.470 0.07 30.0 120.0 0.0 <0.18 0.036 <0.03 

421/75/13/M0602 21/03/2006 7.15 886 11.1 4.7 304.00 <.5 15.1 1.7 25.2 0.35 149.0 0.95 0.431 0.05 24.6 103.0 448.0 0.0 <0.44 <0.030 
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421/75/13/M0603 19/09/2006 7.15 911 11.0 0.30 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

421/75/13/M0701 08/03/2007 7.21 694 11.6 0.9 348.00 .7 9.6 3.7 14.0 <0.26 115.0 0.70 0.066 <0.02 18.4 58.6 366.0 0.0 2.88 0.200 <0.31 

421/75/13/M0702 23/10/2007 7.12 884 11.7 0.2 326.00 1.8 12.6 1.5 21.7 0.39 143.0 1.12 0.363 <0.02 29.8 111.0 443.0 0.0 2.75 0.130 <0.31 

421/75/13/M0801 04/06/2008 7.23 988 12.5 2.2 177.00 2.9 14.4 2.0 23.5 0.35 155.0 0.11 0.300 <0.02 34.3 133.0 457.3 0.0 <0.44 <0.030 <0.31 

421/75/13/M0802 27/12/2008 7.39 943 7.2 1.3 301.00 1.3 15.9 1.7 27.8 0.41 157.2 0.40 0.426 31.0 113.7 467.9 <1.0 0.90 <0.030 0.30 

421/75/13/M0901 09/06/2009 7.20 817 13.2 0.8 49.00 3.4 13.3 1.3 26.2 0.51 161.0 0.65 0.420 38.7 115.0 433.1 <1.0 <1.19 <0.070 0.49 

421/75/13/M0902 02/10/2009 7.10 859 13.9 0.9 -44.00 2.3 13.9 0.9 27.6 0.72 173.0 1.05 0.440 40.0 99.0 479.0 <1.0 <1.19 <0.072 0.34 

421/75/13/M1001 19/05/2010 7.20 866 14.2 3.2 187.00 3.5 13.8 1.2 26.5 0.31 162.0 0.70 0.420 41.2 112.0 456.3 0.0 <0.20 <0.030 <0.10 

421/75/13/M1002 23/09/2010 7.25 937 14.0 0.25 0.31 <0.030 0.16 

421/75/13/M1101 06/06/2011 7.30 819 11.7 0.26 2.70 0.039 <0.09 

421/75/13/M1102 17/10/2011 6.95 698 12.2 0.39 0.30 <0.030 0.11 

421/75/13/M1201 03/05/2012 7.40 752 10.3 <0.10 47.00 <0.030 0.34 

421/75/13/M1202 26/10/2012 7.50 337 2.1 109.00 6.4 5.7 9.3 5.0 <0.10 60.0 0.03 0.110 18.0 20.0 135.0 0.0 74.00 0.046 

421/75/13/M1301 06/06/2013 7.40 743 10.3 1.80 0.80 <0.030 0.22 

421/75/13/M1302 19/09/2013 6.92 807 11.7 1.22 0.30 0.060 

421/75/13-
F3/M1/C2014-1 

29/04/2014 7.30 605 10.7 0.51 19.00 <0.030 0.77 
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Analyseresultaten put/filter 421/75/15 

Put/filter(s) 

Putcode: 421/75/15 Aantal filters: 3 

X (mLambert): 129316.5 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 18/08/2003 

Y (mLambert): 163300.4 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief 

Z (mTAW): 55.07 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160 

Gemeente: GOOIK (OETINGEN) 

Putcode eigenaar: 421/75/15 

Beheerder 

Van Tot Naam Adres 

18/08/2003 VMM - AFDELING 
WATER 

KONING ALBERT II-LAAN 20 - BUS 16, 1000 BRUSSEL 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

1 peilfilter 5.00 1.00 58.0 0100 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

1 22/04/2005 29/04/2014 2 25/04/2005 20/11/2012 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 1 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/75/15/M0502 25/04/2005 7.10 1380 12.0 0.09 16.83 0.053 0.18 

421/75/15/M0504 19/10/2005 7.00 1231 13.2 0.02 42.97 0.102 0.29 

421/75/15/M0602 22/03/2006 7.00 1426 10.1 0.0 0.0 67.30 <0.030 

421/75/15/M0603 20/09/2006 6.89 1273 12.5 <0.26 0.0 65.10 <0.033 <0.31 

421/75/15/M0701 09/03/2007 7.00 1354 11.8 <0.26 0.0 0.0 76.20 <0.030 <0.31 

421/75/15/M0702 22/10/2007 6.88 1335 13.4 0.36 44.70 0.030 <0.31 

421/75/15/M0801 04/06/2008 6.80 1709 11.1 <0.26 0.0 0.0 43.30 0.030 <0.31 

421/75/15/M0802 24/12/2008 6.86 1549 12.8 3.5 323.00 1.6 57.8 1.5 30.0 <0.16 221.1 <0.02 0.054 198.0 87.2 492.9 <1.0 50.50 <0.030 0.36 

421/75/15/M0901 02/06/2009 6.90 1338 14.9 1.3 143.00 2.9 36.4 1.7 27.3 0.30 226.0 <0.02 0.016 184.0 80.6 436.8 <1.0 76.54 0.130 0.46 

421/75/15/M1001 18/05/2010 6.90 1347 9.7 2.5 313.00 3.1 49.0 1.9 29.6 <0.16 231.0 <0.02 <0.007 202.0 65.0 478.9 0.0 42.00 <0.030 <0.10 

421/75/15/M1002 28/09/2010 7.07 1275 15.0 7.1 26.0 1.3 26.6 <0.08 209.0 <0.02 0.013 132.6 63.0 472.1 <0.6 61.00 0.098 <0.09 

421/75/15/M1101 12/05/2011 6.83 1570 11.6 3.8 368.00 4.9 81.0 3.8 24.3 0.44 238.0 0.03 0.016 280.0 82.0 450.0 <0.6 47.00 0.226 <0.09 

421/75/15/M1102 26/10/2011 7.01 1070 12.8 1.7 270.00 4.9 27.7 1.4 27.1 <0.10 209.0 <0.02 0.014 140.0 76.0 460.0 0.0 52.00 <0.030 0.18 

421/75/15/M1201 04/05/2012 6.74 1450 10.1 0.8 342.00 3.8 72.0 2.5 25.9 <0.10 241.0 <0.02 <0.010 267.0 79.0 459.0 <0.6 39.00 0.095 0.13 

421/75/15/M1202 20/11/2012 7.08 1470 4.1 281.00 4.1 48.0 2.2 26.0 <0.10 225.0 <0.02 <0.010 178.0 77.0 465.0 <0.6 55.00 <0.030 0.14 

Filtergegevens 
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Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

2 peilfilter 10.50 1.00 58.0 0100 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

2 11/01/2005 29/04/2014 2 25/04/2005 30/04/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 2 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/75/15/M0502 25/04/2005 7.46 960 13.5 319.00 <2.0 14.6 2.2 22.0 0.14 150.3 1.20 0.450 1.40 74.0 94.0 305.0 0.0 88.60 0.049 0.37 

421/75/15/M0504 19/10/2005 7.22 942 12.4 3.2 110.00 2.3 11.2 1.0 22.6 0.01 164.4 0.01 <0.010 <0.01 70.0 99.0 311.1 0.0 84.17 <0.016 0.34 

421/75/15/M0602 22/03/2006 7.28 984 11.3 0.0 0.0 87.20 <0.030 

421/75/15/M0603 20/09/2006 7.19 938 11.0 3.0 466.00 <.5 10.7 1.7 20.6 <0.26 142.0 2.11 <0.004 <0.02 61.3 98.9 293.0 0.0 80.20 <0.030 <0.31 

421/75/15/M0701 09/03/2007 7.23 927 11.7 3.9 444.00 3.5 10.7 1.0 22.3 <0.26 156.0 0.11 0.006 <0.02 66.3 88.0 314.0 0.0 79.30 <0.030 0.34 

421/75/15/M0702 22/10/2007 7.21 973 11.4 0.32 73.90 0.030 <0.31 

421/75/15/M0801 04/06/2008 7.29 1024 11.8 6.4 405.00 <.5 10.9 1.0 21.4 <0.26 156.0 0.13 0.017 <0.02 65.4 131.0 303.2 0.0 90.40 <0.030 0.40 

421/75/15/M0802 24/12/2008 7.25 962 12.0 5.4 328.00 .6 12.8 0.5 27.2 <0.16 153.9 <0.02 0.010 59.0 100.7 314.8 <1.0 87.20 <0.030 0.45 

421/75/15/M0901 09/06/2009 7.40 863 13.5 4.2 137.00 3.3 11.3 1.1 23.8 0.30 169.0 0.04 <0.007 78.0 110.0 302.0 <1.0 98.67 <0.070 0.52 

421/75/15/M0902 30/09/2009 7.20 896 12.9 4.2 205.00 3.7 11.2 <0.8 24.2 0.51 173.0 <0.02 0.008 67.2 92.0 309.0 <1.0 97.00 <0.072 0.25 

421/75/15/M1001 18/05/2010 7.30 1022 10.8 6.2 301.00 2.6 11.5 1.0 22.5 <0.16 173.0 0.10 0.012 76.5 97.0 344.7 0.0 93.00 <0.030 0.18 

421/75/15/M1002 14/10/2010 7.40 1001 12.8 3.7 11.1 0.8 23.8 <0.08 169.0 <0.02 0.008 65.3 101.0 311.0 <0.6 85.00 <0.030 0.21 

421/75/15/M1101 25/05/2011 7.40 951 13.1 7.3 336.00 2.3 12.2 0.8 24.5 0.36 175.0 <0.02 0.007 65.0 86.0 336.0 0.0 93.00 0.129 <0.09 

421/75/15/M1102 26/10/2011 7.40 864 12.1 2.4 226.00 3.5 11.8 1.1 24.2 <0.10 173.0 <0.02 0.012 73.0 118.0 304.0 0.0 104.00 <0.030 0.28 

421/75/15/M1201 04/05/2012 7.40 916 10.2 <0.10 63.00 0.075 0.19 

421/75/15/M1202 20/11/2012 7.50 1115 4.7 273.00 1.8 12.4 0.8 25.2 <0.10 182.0 <0.02 <0.010 82.0 117.0 295.0 <0.6 112.00 <0.030 0.23 

421/75/15/M1301 17/06/2013 7.10 506 10.4 0.11 84.00 <0.030 0.98 

421/75/15/M1302 25/10/2013 8.00 1007 12.0 <0.10 78.00 <0.030 0.18 

421/75/15-
F2/M1/C2014-1 

30/04/2014 8.90 795 11.2 <0.10 76.00 <0.030 0.41 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

3 peilfilter 15.50 1.00 58.0 0923 8 niet-freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

3 11/01/2005 29/04/2014 2 25/04/2005 30/04/2014 4 4 N N J 

Kwaliteitsparameters voor filter 3 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

421/75/15/M0502 25/04/2005 7.31 787 12.5 269.00 <2.0 8.3 2.6 20.9 <0.01 134.8 0.37 0.280 0.43 34.0 77.0 395.0 0.0 11.96 <0.033 0.20 

421/75/15/M0504 19/10/2005 7.15 800 12.0 1.5 111.00 <.6 8.3 2.5 22.0 <0.01 162.2 <0.01 0.039 <0.10 34.0 78.0 420.9 0.0 8.86 0.046 0.19 

421/75/15/M0602 22/03/2006 7.10 833 10.8 3.5 365.00 <.5 9.3 3.0 19.8 <0.26 136.0 0.43 0.023 0.06 31.9 83.2 389.0 0.0 10.40 <0.030 

421/75/15/M0603 20/09/2006 7.02 808 11.1 1.1 389.00 <.5 7.6 2.1 18.2 <0.26 128.0 0.34 0.010 <0.02 30.4 77.8 384.0 0.0 8.90 <0.030 <0.31 

421/75/15/M0701 09/03/2007 7.09 806 11.3 1.5 448.00 <.5 9.0 2.1 20.3 <0.26 143.0 0.07 0.004 <0.02 35.0 87.5 409.0 0.0 15.90 <0.030 <0.31 

421/75/15/M0702 22/10/2007 7.13 838 11.1 1.2 401.00 <.5 8.8 2.2 19.0 0.28 130.0 0.09 <0.004 <0.02 34.4 73.5 399.1 0.0 5.94 0.030 <0.31 

421/75/15/M0801 04/06/2008 7.12 730 11.8 <0.26 0.0 0.0 10.30 <0.030 <0.31 
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421/75/15/M0802 25/12/2008 7.21 829 11.9 1.5 461.00 .5 9.5 1.4 22.2 <0.16 146.6 <0.02 0.010 33.0 81.2 405.6 <1.0 17.70 <0.030 0.45 

421/75/15/M0901 09/06/2009 7.30 723 12.4 1.3 141.00 1.3 7.7 2.0 20.9 0.31 150.0 0.03 <0.007 41.2 79.3 395.3 <1.0 14.48 <0.070 0.49 

421/75/15/M0902 30/09/2009 7.10 769 12.2 1.8 209.00 1.7 8.1 2.0 22.4 0.50 161.0 <0.02 0.007 39.1 69.0 411.0 <1.0 11.40 <0.072 0.12 

421/75/15/M1001 18/05/2010 7.20 825 10.6 3.8 318.00 2.6 9.5 2.3 23.8 <0.16 157.0 <0.02 <0.007 37.0 70.0 412.4 0.0 9.50 <0.030 <0.10 

421/75/15/M1002 14/10/2010 7.30 859 12.9 8.1 8.0 2.0 21.5 0.58 157.0 <0.02 <0.007 39.3 72.0 420.0 <0.6 9.80 <0.030 <0.09 

421/75/15/M1101 19/05/2011 7.20 698 13.2 1.7 558.00 1.7 8.7 1.9 18.3 <0.08 133.0 <0.02 <0.007 38.3 75.0 365.0 <0.6 12.30 <0.030 <0.09 

421/75/15/M1102 26/10/2011 7.30 724 12.0 1.3 238.00 2.5 8.0 2.1 21.2 <0.10 153.0 <0.02 <0.007 44.0 86.0 13.20 <0.030 0.14 

421/75/15/M1201 04/05/2012 7.40 685 10.2 <0.10 14.70 0.033 0.25 

421/75/15/M1202 20/11/2012 7.30 910 1.9 298.00 1.6 8.7 1.9 21.7 <0.10 156.0 <0.02 <0.010 50.0 109.0 388.0 <0.6 33.00 <0.030 0.17 

421/75/15/M1301 05/06/2013 7.30 758 10.3 <0.10 8.80 <0.030 0.13 

421/75/15/M1302 25/10/2013 7.30 848 11.5 0.11 10.20 <0.030 <0.10 

421/75/15-
F3/M1/C2014-1 

30/04/2014 7.60 695 11.4 <0.10 4.50 <0.030 0.10 
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Analyseresultaten put/filter 701/75/10 

Put/filter(s) 

Putcode: 701/75/10 Aantal filters: 2 

X (mLambert): 133082.7 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Datum plaatsing: 11/08/2003 

Y (mLambert): 162280.3 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Status: Actief 

Z (mTAW): 61.14 (Z_DHM_v1 5m*5m) Diameter boorgat (mm): 160 

Gemeente: GOOIK (LEERBEEK) 

Putcode eigenaar: 701/75/10 

Beheerder 

Van Tot Naam Adres 

11/08/2003 VMM - AFDELING 
WATER 

KONING ALBERT II-LAAN 20 - BUS 16, 1000 BRUSSEL 

Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

1 peilfilter 6.00 1.00 58.0 0100 8 freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

1 26/04/2004 29/04/2014 2 25/04/2005 30/04/2014 4 4 N N 

Kwaliteitsparameters voor filter 1 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

701/75/10/M0502 25/04/2005 7.12 1118 11.0 <0.01 12.85 0.046 0.43 

701/75/10/M0504 12/09/2005 1.8 12.2 1.4 24.5 0.08 213.8 <0.01 0.320 <0.01 120.0 49.0 14.18 0.145 0.31 

701/75/10/M0602 21/03/2006 6.85 1221 10.5 0.0 0.0 13.30 0.030 

701/75/10/M0603 18/10/2006 5.97 1223 12.5 <0.26 0.0 17.30 0.030 0.37 

701/75/10/M0701 14/03/2007 6.85 1170 11.0 6.1 423.00 <.5 12.6 1.3 22.5 <0.26 193.0 2.54 0.007 <0.02 93.1 65.8 527.0 0.0 13.20 <0.030 <0.31 

701/75/10/M0702 25/10/2007 6.81 1144 12.3 <0.26 16.70 <0.030 <0.31 

701/75/10/M0801 10/06/2008 7.12 1000 11.5 6.4 418.00 <.5 10.0 0.6 18.0 <0.26 151.0 0.14 0.006 <0.02 44.8 83.4 382.0 0.0 12.30 <0.030 <0.31 

701/75/10/M0802 25/12/2008 6.90 1071 12.2 2.9 434.00 1.9 11.2 1.0 24.2 <0.16 194.0 <0.02 0.010 64.0 50.2 568.5 <1.0 9.00 <0.030 0.33 

701/75/10/M0901 05/06/2009 6.70 932 11.4 2.8 184.00 2.4 8.6 0.5 21.4 0.35 189.0 0.07 0.009 56.7 42.5 572.8 <1.0 6.86 <0.070 0.28 

701/75/10/M0902 30/09/2009 6.80 972 13.3 0.27 8.50 0.200 6.10 

701/75/10/M1001 19/05/2010 7.00 979 12.9 <0.16 3.80 <0.030 <0.10 

701/75/10/M1002 14/10/2010 7.04 1041 12.5 <0.2 68.00 4.0 8.5 0.3 21.3 <0.08 189.0 <0.02 0.007 45.4 36.8 578.3 <0.6 5.20 <0.030 0.24 

701/75/10/M1101 06/06/2011 6.85 836 12.1 2.8 278.00 4.1 9.0 0.7 21.8 <0.08 197.0 0.03 0.018 36.7 34.3 630.0 0.0 4.90 <0.030 <0.09 

701/75/10/M1102 22/09/2011 6.97 839 13.1 3.0 374.00 3.5 9.2 0.9 21.4 <0.10 186.0 0.02 0.008 39.0 41.8 590.0 0.0 8.60 <0.030 0.25 

701/75/10/M1201 03/05/2012 6.77 880 10.3 <0.10 7.50 <0.030 0.18 

701/75/10/M1202 30/10/2012 7.20 910 1.7 232.00 2.0 8.4 0.4 20.1 <0.10 176.0 0.05 <0.010 34.3 34.0 554.0 <0.6 13.20 <0.030 0.25 

701/75/10/M1301 06/06/2013 7.08 899 9.9 0.8 328.00 1.8 9.0 1.2 20.7 0.14 191.0 0.06 0.123 41.0 27.0 587.0 <0.6 12.90 <0.030 0.13 

701/75/10/M1302 19/09/2013 7.10 12.2 <0.2 170.00 5.9 3.5 11.5 5.8 0.13 62.0 0.66 0.081 9.2 14.5 198.0 <0.6 14.10 0.086 0.93 

701/75/10-
F1/M1/C2014-1 

30/04/2014 7.20 10.9 0.9 198.00 3.7 9.4 0.6 21.8 <0.10 198.0 0.29 0.088 41.0 30.8 <0.6 8.70 0.038 0.23 
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Filtergegevens 

Filter Type Onderkant 
(mMV) 

Lengte 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Aquifer Meetnet Regime Pakket 

2 peilfilter 10.00 1.00 58.0 0100 8 niet-freatisch 

Filter Stijghoogtemetingen Kwaliteitsmetingen Onttrekkingen Meetpunts-
wijzigingen 

Putproeven Geschikt 
voor 

monstername 

van tot aantal per 
jaar 

van tot aantal 
per jaar 

van tot aantal 
per jaar 

J/N J/N J/N/O 

2 26/04/2004 29/04/2014 2 27/04/2004 30/04/2014 4 4 N N 

Kwaliteitsparameters voor filter 2 

Monsternr Datum pH 
Sörensen 

EC 
(µS/cm) 

T (°
C) 

O2 
(mg/l) 

Eh° 
(mV) 

TOC 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Ca2+ 
(mg/l) 

Fe2+/3+ 
(mg/l) 

Mn2+ 
(mg/l) 

Al3+ 
(mg/l) 

Cl-
(mg/l) 

SO42-
(mg/l) 

HCO3-
(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

701/75/10/M0401 27/04/2004 7.10 832 11.8 6.8 340.00 1.1 9.0 0.7 20.5 0.01 152.9 0.07 0.010 0.16 47.0 83.0 399.9 0.0 49.00 0.020 0.20 

701/75/10/M0502 25/04/2005 7.36 906 12.0 313.00 <2.0 9.7 1.0 21.2 0.10 155.3 0.65 0.017 1.10 52.0 80.0 350.0 0.0 57.59 <0.033 0.09 

701/75/10/M0504 12/09/2005 1.7 9.6 0.6 21.9 0.18 163.4 <0.01 <0.010 0.03 49.0 81.0 57.59 <0.016 0.12 

701/75/10/M0602 21/03/2006 7.03 949 11.2 6.9 480.00 <.5 11.2 1.0 21.5 <0.26 158.0 0.08 0.005 0.04 45.3 85.3 402.0 0.0 40.90 <0.030 

701/75/10/M0603 18/10/2006 5.91 958 10.9 4.9 464.00 <.5 9.5 2.0 19.3 <0.26 155.0 0.11 <0.004 <0.02 40.4 86.1 378.0 0.0 58.00 <0.030 <0.31 

701/75/10/M0701 14/03/2007 7.10 985 11.4 5.8 422.00 <.5 10.4 0.7 21.4 <0.26 159.0 0.09 <0.004 <0.02 49.9 79.8 421.0 0.0 44.70 <0.030 <0.31 

701/75/10/M0702 25/10/2007 7.14 937 11.0 5.8 354.00 2.7 9.8 0.6 21.4 <0.26 144.0 0.87 <0.004 <0.02 37.0 86.2 395.4 0.0 62.50 <0.030 <0.31 

701/75/10/M0801 10/06/2008 6.83 1137 10.8 2.0 390.00 <.5 11.5 1.1 20.4 <0.26 181.0 1.90 0.011 <0.02 77.0 47.2 558.0 0.0 68.70 <0.030 <0.31 

701/75/10/M0802 25/12/2008 7.18 951 11.7 <0.2 398.00 .6 12.7 0.8 23.8 <0.16 164.4 <0.02 0.010 38.0 84.0 425.8 <1.0 59.90 <0.030 0.30 

701/75/10/M0901 05/06/2009 7.00 876 12.1 5.7 243.00 1.4 10.8 0.6 22.4 0.32 167.0 <0.02 <0.007 46.6 78.7 416.6 <1.0 74.86 <0.070 0.25 

701/75/10/M0902 30/09/2009 7.10 858 12.1 6.7 204.00 2.2 10.7 <0.8 23.6 0.33 177.0 <0.02 <0.007 39.2 68.0 458.7 <1.0 77.00 <0.072 0.31 

701/75/10/M1001 19/05/2010 7.20 903 13.2 6.5 277.00 3.8 10.6 0.8 21.9 <0.16 164.0 <0.02 <0.007 37.1 78.0 395.3 0.0 70.00 <0.030 <0.10 

701/75/10/M1002 29/09/2010 7.28 969 11.6 <0.2 40.00 12.0 10.0 0.4 21.2 <0.08 160.0 <0.02 <0.007 36.3 77.0 411.1 <0.6 65.00 <0.030 0.09 

701/75/10/M1101 27/05/2011 7.10 801 11.8 4.1 287.00 3.2 10.1 0.7 22.5 <0.08 168.0 <0.02 <0.007 42.9 80.0 400.0 <0.6 79.00 <0.030 <0.09 

701/75/10/M1102 22/09/2011 7.20 796 11.8 3.5 371.00 2.2 10.2 1.0 21.7 <0.10 163.0 <0.02 0.008 39.0 91.0 72.00 <0.030 0.15 

701/75/10/M1201 03/05/2012 7.20 862 10.7 <0.10 64.00 <0.030 0.15 

701/75/10/M1202 30/10/2012 6.75 843 5.4 232.00 1.3 9.9 0.6 21.2 <0.10 158.0 <0.02 <0.010 32.5 80.0 398.0 <0.6 65.00 <0.030 0.16 

701/75/10/M1301 06/06/2013 7.40 851 10.4 <0.10 69.00 <0.030 0.14 

701/75/10/M1302 19/09/2013 6.89 792 11.3 <0.2 260.00 5.6 11.0 0.6 23.5 <0.10 180.0 <0.02 <0.010 35.1 73.0 420.0 0.0 67.00 <0.030 0.22 

701/75/10-
F2/M1/C2014-1 

30/04/2014 7.10 744 11.8 <0.10 72.00 <0.030 0.14 

Page 2 of 2Analyseresultaten put/filter 701/75/10

31/07/2015https://dov.vlaanderen.be/dov-intra/rapportservlet?connection=dov&putid=80430&ou...
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NOTA: BIJLAGE 6: PASSENDE BEOORDELING EN 

VERSCHERPTE NATUURTOETS 

0 Waarom een Passende Beoordeling ? 

Naar vorm is de Passende Beoordeling een schriftelijk verslag dat, met redenen omkleed, argumenten 

aanlevert waarom de kwaliteit en/of de integriteit van een Speciale Beschermingszone (SBZ) al dan niet 

worden aangetast. Op basis van deze Passende Beoordeling kan vervolgens door de daartoe bevoegde 

instantie (m.n. Agentschap voor Natuur en Bos) een gemotiveerde beslissing worden genomen over de 

voorgenomen activiteit. Daartoe dienen een aantal stappen aan bod te komen binnen dit hoofdstuk  

Passende Beoordeling. Naar opbouw en inhoud werd een volwaardige Passende Beoordeling uitgewerkt, 

conform de Vlaamse m.e.r.-procedure zoals die wordt geformuleerd in het Vlaamse MER-richtlijnenboek 

Fauna en Flora. 

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. Het 

VEN-gebied “De vallei van de Zuunbeek en zijlopen” bevindt zich net buiten het ruilverkavelingsgebied, op de 

oostelijke grens. 

 

Figuur 0-1: situering van het plangebied ten opzichte van de voorkomende SBZ’s en VEN-gebieden 
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Dit impliceert dat een zgn. Passende Beoordeling dient te worden opgesteld, indien er significant negatieve 

effecten op de natuur van een beschermd gebied verwacht kunnen worden. In deze ‘Passende Beoordeling’ 

wordt het plan getoetst aan de beheersvoorschriften van ‘NATURA 2000’-gebieden, meer bepaald aan de 

bepalingen van artikel 6 van de EU-habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) en aan artikel 4 van de EU-

vogelrichtlijn (Richtlijn 74/409/EEG), en aan artikel 36 ter van het Vlaamse Natuurdecreet van 2003 waarin de 

bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn geïmplementeerd. Het is immers belangrijk te weten of de 

geplande werkzaamheden beantwoorden aan genoemde beleidsaspecten. Gezien de goedkeuring van de 

natuurdoelen in 2014 gebeurde, dient rekening gehouden te worden met de actuele habitats, maar 

eveneens met de zoekzones. Dit impliceert dat ook in de zoekzones geen acties mogen ondernomen worden 

die de realisatie van gestelde natuurdoelen kunnen onmogelijk maken. 

In Vlaanderen is het gebruikelijk de Passende Beoordeling-paragrafen stapsgewijs te doorlopen in het MER, 

en wanneer blijkt dat geen significant effect optreedt, wordt het Passende Beoordelings-hoofdstuk beëindigd 

met vermelding van niet-significantie.  

1 Algemeen kader van de Passende Beoordeling 

1.1 Wettelijk kader 

1.1.1 Europese regelgeving 

De EU-Habitat- en Vogelrichtlijnen maken deel uit van de Europese regelgeving en zijn van kracht in alle 

Europese lidstaten.  

De Habitatrichtlijn kent een gebiedbeschermings- en een soortenbeschermingscomponent. Om de 

gebiedbescherming van de Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving te verankeren, werd in Vlaanderen de 

regionale natuurwetgeving aangepast. Op Vlaams niveau zijn alle principes uit de Habitatrichtlijn 

geïntegreerd in art. 36ter van het Natuurdecreet. Zowel de gebieds- als de soortencomponent zit in dit 

Natuurdecreet vervat. 

Het doel van de Habitatrichtlijn (1992) is het behoud van de totale biologische diversiteit van natuurlijke en 

halfnatuurlijke habitats en wilde flora en fauna (zonder de expliciete opname van vogels) op het grondgebied 

van de Europese Unie. In dit kader zijn in Vlaanderen op 4 mei 2001 aan de Europese Commissie gebieden 

aangemeld als Speciale Beschermingszones (Habitatrichtlijngebieden).  Deze aangemelde gebieden genieten 

intussen in Vlaanderen de status alsof zij zijn aangewezen als Speciale Beschermingszones.  Voor de 

definitieve aanwijzing van de Habitatrichtlijngebieden opteerde de Vlaamse regering ervoor om per gebied 

een apart besluit goed te keuren waarin ook de instandhoudingsdoelstellingen per gebied worden 

opgenomen. 

Uit hoofde van de Europese regelgeving dienen ingrepen in of nabij een Speciale Beschermingszone getoetst 

te worden op hun effecten op soorten en habitats op grond waarvan de beschermingszone is aangewezen. 

Voor het verlenen van toestemming/vergunning voor de uitvoering van ingrepen is het al dan niet optreden 

van significant negatieve effecten op aangemelde soorten en habitats van groot belang. 

Inzake de gebiedsbescherming heeft de Europese Commissie een afwegingskader geformuleerd waaraan 

voorgenomen activiteiten dienen te worden getoetst. Het voorkómen van kwaliteitsverslechtering/verstoring 

met significante effecten geldt ook voor activiteiten buiten een SBZ: de natuurwaarden in een SBZ kunnen 

immers ook door activiteiten daarbuiten (in Nederland spreekt men van de ‘externe werking’) aangetast 

worden. 

1.1.2 Wetgevend kader op Vlaams niveau 

• Bosdecreet 

Het Bosdecreet is sinds 13 juni 1990 de wettelijke basis voor het Vlaams bosbeleid en –beheer. Het 

Bosdecreet geldt zowel voor openbare bossen als bossen in privébezit. De nadruk ligt op de bescherming en 
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het duurzaam gebruik van het bos. Het decreet erkent formeel de meervoudige functies die bossen 

vervullen. 

• Algemene natuurtoets 

Artikel 16 van het Natuurdecreet1 vermeldt dat in geval van een vergunningsplichtige activiteit de bevoegde 

overheid er zorg voor moet dragen dat er geen vermijdbare schade kan ontstaan door de vergunning te 

weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken of te 

herstellen. De algemene natuurtoets gaat na of vermijdbare schade wordt veroorzaakt. Vermijdbare schade 

is de schade die kan vermeden worden door de activiteit op een andere wijze uit te voeren (bijvoorbeeld met 

andere materialen, op een andere plaats,...).  

• VEN gebieden 

Het plangebied ligt lokaal ter hoogte van gebieden die deel uitmaken van het VEN netwerk, zie inleidend 

hoofdstuk.  

Artikel 5 van het Maatregelenbesluit2 stelt  

§ 1. Onder de bepalingen van art. 25, § 3, 2° 4) en 5) van het decreet wordt onder meer begrepen: 

1° het ontwateren of inbuizen van bron- en kwelzones; 

2° het inbuizen van beken en rivieren, sloten, grachten en greppels; 

3° het aanleggen van overstorten; 

4° een goed te irrigeren. 

Ont- en afwateringen en irrigaties, die reeds bestaan op het ogenblik van afbakening, kunnen behouden 

blijven en onderhouden worden, in de mate dat ze in de speciale beschermingszones geen oorzaak zijn van 

de in respectievelijk artikel 36ter, § 2, a) en b) van het decreet bedoelde verslechtering van de 

natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu of betekenisvolle verstoring van een soort of binnen het VEN geen 

onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken. 

§ 2. Het is verboden om overstorten aan te leggen in de speciale beschermingszones aangeduid voor een 

vissoort uit bijlage II van het decreet. 

 

Artikel 6 van het Maatregelenbesluit stelt 

Volgende activiteiten zijn verboden in gebieden behorende tot een GEN of GENO: 

1° het kunstmatig zaaien, aanplanten of op elke ander wijze introduceren van niet-inheemse planten, 

inclusief bomen en struiken, uitgezonderd: 

a) indien voorzien in een goedgekeurd beheersplan; 

b) indien het cultuurgewassen op cultuurgronden betreft; 

c) indien het laanbeplantingen met populieren betreft; 

d) indien het hoogstamboomgaarden betreft; 

e) omwille van specifieke cultuurhistorische redenen. 

2° bij het beheer van bossen in de zin van artikel 3, §§ 1 en 2 van het Bosdecreet af te wijken van de criteria 

voor duurzaam bosbeheer zoals vastgesteld in uitvoering van artikel 41 van het Bosdecreet, uitgezonderd 

indien voorzien in een goedgekeurd beheersplan conform het Bosdecreet; 

3° het scheuren van permanent grasland; 

                                                                 

1 Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en wijzigingen 

2 Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid 

(21/11/2003) 
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4° strandvisserij te beoefenen met behulp van warrelnetten. 

 

Artikel 7 van het Maatregelenbesluit stelt: 

In elk gebied dat behoort tot de groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden of de ermee 

vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of op de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, het VEN, het IVON en de speciale 

beschermingszones, is elke administratieve overheid gehouden de habitats van bijlage 1 van het decreet en 

de historisch permanente graslanden, vennen en heiden, moerassen en waterrijke gebieden, duinvegetaties 

en struwelen en kleine landschapselementen, die voorkomen op gronden waarover zij enig recht van beheer 

uitoefenen, de instandhouding te realiseren. Deze verplichting geldt eveneens voor de terreinen in het VEN 

die de administratieve overheid in eigendom heeft, maar waarvan ze het beheer heeft overgedragen na de 

inwerkingtreding van het besluit of voor de terreinen in een speciale beschermingszone waarvan ze het 

beheer heeft overgedragen na 5 juni 1994. 

Artikel 18 van het Natuurdecreet stelt “De administratieve overheid voert, binnen haar bevoegdheden, in 

het VEN, een beheer van de waterhuishouding gericht op de verwezenlijking van een duurzaam ecologisch 

functioneren van een watersysteem dat bij de bestaande of beoogde natuur behoort. In het bijzonder 

worden beoogd: het terugdringen van de risico's op verdroging, het herstel van verdroogde natuurgebieden 

en het beheer van de waterlopen gericht op het behoud en herstel van de natuurwaarden, zonder dat dit 

disproportionele gevolgen heeft voor de gebieden buiten het VEN.” 

Artikel 25 §1 van het Natuurdecreet stelt “De administratieve overheid neemt, binnen haar bevoegdheden, 

de nodige maatregelen om in GEN, bij voorrang ten opzichte van de andere functies in het gebied, en in 

GENO, rekening houdend met de overige functies in het gebied, de natuur en het natuurlijk milieu te 

behouden, te herstellen en te ontwikkelen.  

Naast de maatregelen vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 4 van dit hoofdstuk en hoofdstuk VI en 

onverminderd hetgeen bepaald wordt in het eerste lid, hebben deze maatregelen betrekking op :  

• het bevorderen van een natuurgerichte bosbouw en het instellen van bosreservaten, in 

overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet;  

• het behouden, herstellen en/of op natuurelementen met een hoge natuurkwaliteit afstemmen van 

de waterhuishouding, ondermeer de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de natuurlijke structuur 

van de waterlopen en hun randzones, zonder dat dit disproportionele gevolgen heeft op de 

omliggende gebieden;  

• het beschermen van de insijpelingsgebieden van het grondwater;  

• het behouden en herstellen van het microreliëf en de structuur van het landschap;  

• het recreatieve medegebruik;  

• het agrarisch medegebruik;  

• het beheer van de natuurwaarden gedurende of na afloop van de economische of andere 

activiteiten die in het gebied plaatsvinden, rekening houdend met cultuurhistorische en 

landschappelijke waarden van het gebied.  “ 

Artikel 26 bis van het Natuurdecreet stelt  

§ 1  

De overheid mag geen toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en 

onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. 

Als voor een activiteit een kennisgeving of melding aan de overheid vereist is, dient door de kennisgever 

worden aangetoond dat de activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN 

kan veroorzaken. Wanneer de kennisgever dit niet gedaan heeft, dient de betrokken overheid zelf te 

onderzoeken of de activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan 

veroorzaken. Wanneer dit het geval is, wordt dit door de overheid aan de kennisgever medegedeeld bij ter 

post aangetekende brief binnen de eventuele wachttermijn voor het uitvoeren van de activiteit voorzien in 
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de wetgeving in het kader waarvan de kennisgeving of de melding gebeurt of bij gebreke daaraan binnen 

dertig dagen na de kennisgeving of melding. De kennisgever mag pas starten met de uitvoering van de 

betrokken activiteit wanneer voormelde termijn verstreken is zonder dat hij een voormeld bericht van de 

overheid heeft ontvangen. 

De Vlaamse regering kan bepalen hoe moet aangetoond worden dat een activiteit geen onvermijdbare en 

onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. 

§ 2  

De in § 1 bedoelde overheid vraagt in de gevallen bedoeld in § 1 advies aan de dienst bevoegd voor het 

natuurbehoud over de vraag of de betrokken activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur 

in het VEN kan veroorzaken.  

De Vlaamse regering kan de nadere regels vastleggen met betrekking tot de procedure die moet nageleefd 

worden voor het vragen van het advies. 

§ 3  

In afwijking van § 1 kan een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN 

kan veroorzaken, bij afwezigheid van een alternatief, toch worden toegelaten of uitgevoerd om dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. In dat geval 

dienen alle schadebeperkende en compenserende maatregelen genomen te worden. 

Degene die de aanvraag, de kennisgeving of de melding bedoeld in § 1 gedaan heeft en die respectievelijk 

een weigering of een bericht zoals bedoeld in § 1, tweede lid van de betrokken overheid heeft ontvangen, 

richt tot deze overheid een verzoek tot het toepassen van de in deze paragraaf bedoelde 

afwijkingsmogelijkheid. 

De Vlaamse regering bepaalt de procedure voor deze aanvragen en voor het behandelen ervan. 

De Vlaamse regering oordeelt over het bestaan van dwingende redenen van groot openbaar belang, met 

inbegrip van redenen van sociale of economische aard. 

 

• Natuurreservaten 

Artikel 35 van het natuurdecreet stelt 

§ 2.  

Binnen de natuurreservaten is het verboden, behoudens ontheffing in het goedgekeurd beheersplan: 

• individuele of groepssporten te beoefenen;  

• gemotoriseerde voertuigen te gebruiken of achter te laten tenzij die nodig zijn voor het beheer en 

de bewaking van het reservaat of voor de hulp aan personen in nood;  

• keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs tijdelijk;  

• de rust te verstoren of reclame te maken op welke wijze ook;  

• in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van 

voortplanting, afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te 

doden; hun eieren opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rust- 

en schuilplaatsen te vernielen of te beschadigen;  

• planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen of 

planten of vegetatie op welke wijze ook te beschadigen of te vernietigen;  

• opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen te verrichten, welk werk 

ook uit te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht van het terrein, de bronnen en het 

hydrografisch net zou kunnen wijzigen, boven- of ondergrondse leidingen te leggen en 

reclameborden en aanplakbrieven te plaatsen;  

• vuur te maken en afval te storten;  

• pesticiden te gebruiken;  
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• meststoffen te gebruiken, met uitzondering van de natuurlijke uitscheiding als gevolg van extensieve 

begrazing;  

• het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te lozen;  

• het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, helikopters, 

luchtballons en andere luchtvaartuigen van om het even welke aard. 

Deze maatregelen kunnen evenwel geen erfdienstbaarheden opleggen op de omliggende gebieden. 

De Vlaamse regering kan om redenen van natuurbehoud bijkomende algemene maatregelen treffen voor 

natuurreservaten.  

De Vlaamse regering of haar gemachtigde kan in het belang van het natuurbehoud, de volksgezondheid of 

het wetenschappelijk onderzoek, ter voorkoming van disproportionele schade ontheffing verlenen van de in 

dit artikel bedoelde verbodsbepalingen. 

De Vlaamse Regering kan bepalen dat het Agentschap ontheffing kan verlenen van de in deze paragraaf 

opgesomde verbodsbepalingen, met het oog op het recreatief of educatief medegebruik en voor zover dit 

medegebruik inpasbaar is in de doelstellingen van het natuurreservaat.  

 

Artikel 36 van het natuurdecreet stelt 

§ 1  

De Vlaamse regering stelt de voorwaarden vast waaronder de terreinen van private personen of van 

rechtspersonen andere dan het Vlaamse Gewest of de Staat erkend kunnen worden als natuurreservaat. 

§ 2  

In de agrarische gebieden en de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden gelegen buiten de 

gebieden afgebakend in uitvoering van internationale overeenkomsten of verdragen betreffende het 

natuurbehoud of van akten betreffende het natuurbehoud, met inbegrip van Europese richtlijnen, 

vastgesteld op grond van internationale verdragen, kunnen natuurreservaten erkend worden als ze aan de 

volgende criteria voldoen: 

• ofwel zijn het gronden die een actuele hoge natuurwaarde hebben en weinig geschikt zijn voor 

normaal landbouwgebruik in de betrokken landbouwstreek en waarvan de erkenning de agrarische 

structuur niet aantast;  

• ofwel zijn het gebieden met een hoge actuele of potentiële natuurwaarde en lage landbouwwaarde 

die in het kader van een goedgekeurd ruilverkavelingsplan of een goedgekeurd richtplan van een 

landinrichtingsproject hiertoe zijn aangewezen en waarvan de erkenning de agrarische structuur 

niet aantast. 

 

• Soortenbesluit  

Artikel 10 van het soortenbesluit3 stelt 

§ 1. Ten aanzien van specimens van beschermde diersoorten zijn de volgende handelingen verboden: 

1° het opzettelijk doden; 

2° het opzettelijk vangen; 

3° het opzettelijk en betekenisvol verstoren, in het bijzonder tijdens de perioden van de voortplanting, de 

afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek.  

Het is verboden de eieren van beschermde diersoorten opzettelijk te vernielen, te beschadigen of te 

verzamelen. 

                                                                 

3 Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (15/05/2009) 
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§ 2. Ten aanzien van specimens van beschermde plantensoorten of andere soorten organismen zijn de 

volgende handelingen verboden : 

1° het opzettelijk plukken of verzamelen; 

2° het opzettelijk afsnijden; 

3° het opzettelijk ontwortelen; 

4° het opzettelijk vernielen; 

5° het verplanten. 

 

Artikel 14 van het soortenbesluit stelt dat 

§ 1. Het is verboden de nesten van beschermde vogelsoorten of de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van andere beschermde diersoorten dan vogels opzettelijk te vernielen, te beschadigen of weg te nemen. 

§ 2. Het vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, voorplantingsplaatsen of rustplaatsen van 

beschermde diersoorten wordt onder meer geacht onopzettelijk te zijn wanneer de verantwoordelijke voor 

deze handeling niet wist en redelijkerwijze niet hoorde te weten dat deze handeling kon leiden tot de in § 1 

beschreven negatieve gevolgen voor nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. 

Ten aanzien van de diersoorten waarbij categorie 3 is aangekruist in bijlage 1 is evenwel ook het 

onopzettelijk vernielen of beschadigen van de voortplantingsplaatsen of de rustplaatsen verboden. 

§ 3. Onder nesten worden begrepen de bewoonde nesten, de nesten die in aanbouw zijn als voorbereiding 

op het komende broedseizoen, alsook de nesten die in de regel jaar na jaar tijdens het broedseizoen 

hergebruikt worden. 

 

Artikel 20 van het soortenbesluit stelt dat 

§ 1. Met betrekking tot de beschermde soorten kunnen er specifieke afwijkingen verleend worden van de 

bepalingen in onderafdeling 1 tot en met 4 om een of meer van de volgende redenen : 

1° in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 

2° in het kader van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale en 

economische aard, en voor het milieu gunstige effecten; 

3° in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

4° ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren of aan andere 

goederen in eigendom of gebruik; 

5° ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats; 

6° voor doeleinden in verband met onderzoek of onderwijs, repopulatie of herintroductie, alsook voor de 

daartoe benodigde kweek; 

7° om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen 

bepaalde grenzen een beperkt en vastgesteld aantal van bepaalde specimens te vangen, te plukken of in 

bezit te hebben. 

§ 2. Ten aanzien van de beschermde soorten, waarbij categorie 1 is aangekruist in bijlage 1, kunnen er 

bovendien ook afwijkingen verleend worden om redenen van economische, sociale of culturele aard, of 

vanwege regionale of lokale bijzonderheden. 

§ 3. Ten aanzien van de vogelsoorten vermeld in bijlage 1, zijn de volgende mogelijkheden tot afwijking niet 

van toepassing : 

1° de mogelijkheid vermeld in § 1, 2°; 
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2° de mogelijkheid vermeld in § 1, 4°, wat de voorkoming aangaat van belangrijke schade aan andere 

goederen dan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren. 

§ 4. Afwijkingen op grond van dit artikel kunnen alleen maar toegestaan worden als de volgende 

voorwaarden zijn vervuld : 

1° er mag geen andere bevredigende oplossing bestaan; 

2° de afwijking mag geen afbreuk doen aan het streefdoel om de populaties van de soort in kwestie in een 

gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan, op lokaal niveau of op Vlaams niveau. 

 

• Andere beschermingen 

Naast bovenvermelde beschermingen zijn er in de wetgeving nog verschillende zaken opgenomen die hier 

van toepassing kunnen zijn. De belangrijkste zijn: 

� De zorgplicht zoals vermeld in het Natuurbehoudsdecreet Art. 14 Hierbij is iedereen die 

een handeling verricht of hiertoe de opdracht verleen, en die weet of redelijkerwijze kan 

vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen 

worden vernietigd of ernstig geschaad, verplicht om maatregelen te nemen die 

redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade aan 

natuurelementen te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen. 

� Artikel 8 van het Natuurdecreet stelt dat “De Vlaamse regering neemt alle nodige 

maatregelen ter aanvulling van de bestaande regelgeving om over het gehele grondgebied 

van het Vlaamse Gewest de milieukwaliteit te vrijwaren die vereist is voor het behoud van 

de natuur en om het standstill-beginsel toe te passen zowel wat betreft de kwaliteit als de 

kwantiteit van de natuur”. 

� De wetgeving met betrekking tot de soortbescherming (verschillende wetgeving + 

Natuurdecreet Art. 51: De Vlaamse regering neemt alle maatregelen die ze nuttig acht… 

om populaties van de overige soorten of ondersoorten van organismen in stand te 

houden, te herstellen of te ontwikkelen). 

1.2 Algemene Natura 2000-doelstellingen 

Reeds een aantal studies werden uitgevoerd en beleidsdocumenten werden opgesteld waarin staat 

aangegeven wat de doelstellingen zijn en wat in de verschillende Natura 2000-gebieden de gunstige staat van 

instandhouding van habitats en soorten is (bv. Van Vessem & Kuijken (1985)). O.a. op basis van deze studie 

werden de te beschermen habitats en soorten aangemeld bij Europa. De doelstellingen zijn overwegend 

geformuleerd in termen van behoud leefgebied en in functie van behoud van de populatie. 

1.3 Gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen 

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. Onderstaand 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 (zie Figuur 0-1). 

 

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen 

Het boslandschap wordt in deze SBZ beschouwd als bestaande uit de habitattypes 9120, 9130, 91E0 en 

6430_boszomen. Deze komen voor in samenhangende complexen met diverse overgangen tussen de diverse 

types. 
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Voor de habitattypes 9130, 91E0 en 6430 wordt de SBZ als essentieel beschouwd, voor het habitattype 9120 

als zeer belangrijk. Er wordt gestreefd naar de realisatie van een robuust netwerk van enkele grote 

boskernen die op lange termijn garanties bieden voor de instandhouding van leefbare populaties van de 

typische soorten van deze kernen en hun boshabitats. Hierdoor kunnen knelpunten als sterke versnippering 

en slecht gebufferde bossen die onderhevig zijn aan eutrofiëring / nutriëntenaanrijking gemilderd worden. 

Concreet kunnen enkele grote categorieën op vlak van doelstellingen onderscheiden worden voor de bossen: 

o Kwaliteitsverbetering op vlak van structuur 

De boshabitats binnen deze SBZ hebben op dit ogenblik in heel veel deelgebieden een onvoldoende 

gevarieerde structuur. Door het toepassen van een natuurgericht bosbeheer in bossen zal het aandeel aan 

dikke bomen, dood hout, gevarieerde randen en open plekken op termijn toenemen. Dit zijn maatregelen die 

veel van de habitattypische soorten en bijlagesoorten ten goede zullen komen. Een dergelijk natuurgericht 

beheer wordt voorzien in veel beheerplannen, voor bossen in eigendom van/beheerd door het ANB of de 

erkende terreinbeherende verenigingen. Bij andere openbare besturen en privé-bossen gelegen in VEN zal 

door toepassen van de CDB (Criteria Duurzaam Bosbeheer), ook de structuurdiversiteit op termijn nog 

toenemen. 

Ook de ontwikkeling van gevarieerde bosranden en –zomen zijn voor de SBZ van belang. Op de droge tot 

natte gronden is het van belang om gevarieerde bosranden en -zomen (o.a. habitattype 6430_subtype 

boszoom) te voorzien om kleine populaties van habitattypische soorten als Sleedoornpage, Boswitje, 

Levendbare hagedis, Hazelworm, Eikelmuis, Goudvink, Zomertortel, Geelgors, etc… te kunnen realiseren. 

Meest geschikte zones op droge gronden zijn de steilere, zuidelijk gerichte hellingen, met mogelijke 

overgangen naar habitattype 6510 (zie verder). Op de rijkere natte bodemtypes zijn dergelijke randen en 

zomen van belang om optimale condities te creëren voor leefbare populaties van habitattypische soorten 

van natte ruigtes en graslanden (Rietgors, …) – evenals meer habitattypische soorten van lichtrijke natte 

bossen (Goudvink, Nachtegaal, Kleine IJsvogelvlinder). 

o De realisatie van kwalitatief degelijke grote boshabitatkernen 

De realisatie van een aantal grote boskernen, die een leefbare populatie bevatten van de grotere 

oppervlaktebehoevende faunasoorten, is een belangrijk streefdoel om een goede staat van instandhouding 

te bereiken binnen dit SBZ voor de boshabitats. Er wordt één groot aaneengesloten boscomplex met een 

richtwaarde van 717 ha ha beoogd, echter ter hoogte van de westelijke deelgebieden en niet ter hoogte van 

het voorgenomen plangebied. 

Daarnaast worden boskernen in een aantal deelgebieden beoogd, waarbij eveneens grotere aaneengesloten 

bosmassieven tot doel worden gesteld. Hierdoor kunnen ook hier lange termijngaranties gegarandeerd 

worden voor een stabiele populatie van onder meer de bijlagesoorten Zwarte Specht, Middelste Bonte 

Specht en Wespendief, maar evenzeer voor tal van andere habitattypische bossoorten zoals Bosuil, 

Boomklever, Havik, Zomertortel, Wielewaal, Matkop, …). De deelgebieden die overlappen met of in de 

nabijheid gelegen zijn van het voorgenomen plangebied werden hiervoor niet geselecteerd. 

o Het degelijk bufferen van kleinere boskernen en/of verbinden van kleinere boskernen 

Dit is een algemene doelstelling die voor de kleinere boskernen binnen de verschillende deelgebieden van de 

afgebakende SBZ voorgesteld wordt. Veel kleine boskernen in de deelgebieden voldoen niet aan het MSA en 

zijn bovendien vaak in een intensief agrarisch gebied gelegen, waardoor ze slecht gebufferd zijn. Hierdoor is 

het verdwijnen van habitattypische bossoorten in deze kernen een reëel gevaar. Door deze kernen, die vaak 

kleine en kwetsbare satellietpopulaties van typische soorten bevatten, te bufferen en uit te breiden of ze te 

verbinden met de grotere bossen, kan de kans op het lokaal uitsterven sterk worden gereduceerd. Dit gaat 

om verbindingen via kleinschalige bosuitbreiding tot kleinschalige landschappelijke elementen zoals hagen en 

houtkanten. Kleinschalige bosuitbreidingen worden voorgesteld in het deelgebied Neigembos, wat overlapt 

met het voorgenomen plangebied. 

In de SBZ zijn heischrale graslanden en heidevegetaties slechts beperkt aanwezig als effectief habitat. 

Nochtans komen in verschillende deelgebieden relictsoorten voor in de ondergroei van een aantal bossen 

(zowel loof- als naaldhout), in bosdreven, bosranden en bermen. Binnen de deelgebieden dient in eerste 
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instantie zorg besteed te worden aan het behoud van de aanwezige heischrale graslanden en 

heidevegetaties, alsook de relicten. Voor wat de relictsoorten betreft, kan dit gebeuren door het toepassen 

van de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer in de bossen (o.a. open plekken beheer, ontwikkeling van 

bosranden,…). Voor het behoud van het heidelandschap zal een specifiek en gericht beheer noodzakelijk 

zijn.Daarnaast wordt de realisatie van vier kernen van heischrale graslanden en heidevegetaties tot doel 

gesteld, om een voldoende staat van instandhouding te bereiken binnen de SBZ voor deze habitats. De 

realisatie van één kern wordt nagestreefd in de deelgebieden die niet overlappen of in de nabijheid gelegen 

zijn van het voorgenomen plangebied. 

Het grasland- en moeraslandschap wordt beschouwd als een samenhangend complex van bloemrijke 

hooilanden (6510), schralere graslandtypes (6410) en natte ruigtes (6430). Tevens worden eutrofe plassen 

(3150) toegevoegd. Deze SBZ is in de G-IHD als essentieel voor het habitattype 6430, zeer belangrijk voor het 

habitattype 6510 en belangrijk voor het habitattype 6410 aangeduid. Er is een kennislacune voor wat het 

habitattype 3150 betreft. Momenteel komen deze habitattypes sterk versnipperd voor. De aanwezigheid van 

minstens een aantal grote complexen is noodzakelijk voor de instandhouding van habitattypische soorten 

gebonden aan deze bloemenrijke graslanden en moerassen, echter de deelgebieden die overlappen met of in 

de nabijheid gelegen zijn van het voorgenomen plangebied werden hiervoor niet geselecteerd.  

In een aantal deelgebieden worden beperktere oppervlaktetoenames voorzien van de grasland- en 

moerashabitats. Hierbij wordt enerzijds gestreefd om de aanwezige grasland- en moerashabitats beter te 

bufferen en/of te verbinden (door beperktere uitbreidingen van habitattypes en/of behoud/ontwikkeling van 

RBB’s) en anderzijds overgangen naar bosranden en –zomen verder te ontwikkelen. Door deze kleinere 

‘snippers’, die vaak kleine en kwetsbare satellietpopulaties van typische soorten bevatten, te behouden en 

verder te ontwikkelen (met beperktere uitbreidingen), kan de kans op het lokaal uitsterven sterk worden 

gereduceerd. Kleinschalige oppervlaktetoenames worden voorgesteld in het deelgebied Neigembos dat 

overlapt met het voorgenomen plangebied. Daarnaast zijn in de SBZ plaatselijk potenties aanwezig voor 

ontwikkeling van het habitattype 3150 (eutrofe plassen). 

De waterloop Prindaalbeek wordt niet beschouwd als kenmerkend voor de abiotische karakteristieken van 

het habitattype 3260. 

 

Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden 

De habitats en soorten binnen het volledige SBZ kunnen gegroepeerd worden in 2 natuurclusters: het 

boslandschap en het valleilandschap.  

Het boslandschap is belangrijk voor een aantal Europees te beschermen soorten en habitattypes: 

• Boshabitats 9130, 91E0, 9120/9190; 

• Vogelsoorten zoals zwarte specht, middelste bonte specht, wespendief; 

• Amfibieën waaronder de vroedmeesterpad; 

• Het vliegend hert; 

• Verschillende soorten vleermuizen. 

Er wordt gestreefd naar grotere, kwalitatieve en goed gebufferde boshabitatkernen. Sommige zeldzame en 

kwetsbare habitats in de open sfeer zoals de Brabantse heide (4030 en 6230) maar ook blauwgraslanden 

(6410), de kalkturfbronnen (7220) en alkalisch laagveen (7230) komen nog voor binnen het boslandschap en 

zijn eveneens belangrijk als Europees habitat. Het omliggende bos heeft hier een belangrijke bufferende 

functie. 

Ook het valleilandschap is belangrijk voor een aantal Europees te beschermen soorten en habitattypes: 

• Grasland- en moerashabitats: 6430, 6510; 

• Zeldzame habitats afhankelijk van kalkrijk grondwater: 6410, 7220, 7230; 
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• Boshabitat: 91E0; 

• Vijverhabitat: 3150; 

• Vissen: beekprik, rivierdonderpad en bittervoorn; 

• Amfibieën: kamsalamander, vroedmeesterpad; 

• Zeggekorfslak voorkomend in grote zeggenvegetaties; 

• Verschillende soorten vleermuizen. 

In de beekvalleien is het ontwikkelen van een mix van habitats met gradiëntrijke overgangen een belangrijke 

doelstelling. Enkele landschapsecologische principes worden toegepast bij het bepalen van de natuurdoelen: 

• Boskernen (valleibos) uitbreiden tot een minimale oppervlakte van 10 ha en het maken van 

ecologisch noodzakelijke verbindingen tussen de bestaande habitatvlekken; 

• Ontwikkelen van geleidelijke overgangen tussen valleibossen en moeraskernen; 

• Ontwikkelen van voldoende grote moeraskernen van 30 ha of meer in de natste zones van de 

vallei, zodat deze kernen leefbare populaties bevatten van oppervlaktewaterbehoevende 

faunasoorten; 

• Herstel van volledige gradiënten met kleinschalige afwisseling van nat naar droog en van kalkrijk 

naar kalkarm; 

• Herstel van samenhang van bron, via beek naar rivier. 

Waterlopen in de valleien van dit gebied zijn belangrijk voor enkele Europees te beschermen soorten. De 

belangrijkste doelstellingen zijn de verbetering van de kwaliteit van het leefgebied voor soorten als beekprik, 

rivierdonderpad en bittervoorn, onder de vorm van een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit en de 

verbetering van de structuurvariatie van de waterlopen. 

 

Volgende prioriteiten worden vooropgesteld voor het volledige SBZ: 

• Kwaliteitsverbeterende maatregelen om soortenrijke oude boskernen verder te versterken; 

• Toename van habitat door omvorming van naaldhoutplanten en van populierenaanplanten; 

• Bosuitbreiding in de vallei; 

• Ontwikkelen van 2 kernzones “Brabantse heide”; 

• Uitbreiding van de permanente graslandhabitats (typisch landschap met KLE van de streek); 

• Werken aan de waterloop – meanderende beken terug in het landschap; 

• Bufferzones in het valleilandschap; 

• Versterken van het netwerk van KLE’s; 

• Reddingsmaatregelen Vliegend hert. 

 

Naar aanleiding van de goedgekeurde IHD’s werden zoekzones voor het realiseren van deze IHD’s 

afgebakend (zie onderstaande figuur): 

o Binnen het noordwesten van het plangebied zijn zoekzones afgebakend voor habitattypes 

9120_9190 en 9130. Net buiten het plangebied zijn ook zoekzones voor het habitattype 91E0 

afgebakend. 

o Centraal in het plangebied zoekzones afgebakend voor habitattypes 6510, 91E0, 9120_9190 en 

9130. 
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Figuur 1-1: ligging van de zoekzones voor de te realiseren habitats binnen de SBZ-H ter hoogte van het plangebied (bron: geopunt, september 2015) 
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2 Algemene beschrijving natuurwaarden binnen en in de 

omgeving van het plangebied 

Voor een algemene beschrijving van de natuurwaarden en de voorkomende fauna en flora binnen het 

plangebied wordt verwezen naar §7.3.4 van het plan-MER. 

 

3 Aanwezigheid van de aangemelde habitats en soorten  

3.1 Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen 

In onderstaande paragraaf worden de aangewezen habitats en soorten volgens het besluit van de Vlaamse 

Regering tot aanwijzing van de speciale beshermingszone “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 

Zuidvlaamse bossen” en tot definitieve vaststelling van de bijhorende IHD’s en prioriteiten’ besproken en 

wordt er aangegeven of ze al dan niet voorkomen binnen het Habitatrichtlijngebied in of in de buurt van het 

plangebied. Prioritaire habitats worden in het vet besproken. 

o Habitats: 

o 3150 van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of 

Hydrocharition: Dit habitattype komt voor in ondiepe tot vrij diepe, stilstaande tot zeer zwak 

stromende wateren op voedselrijke bodem, zoals meren, plassen, vijvers en afgesneden 

meanders. (BWK: ae*, aev(*) en aer*). Dit habitattype komt niet voor binnen het SBZ in of in de 

nabije omgeving van het plangebied. 

o 3260 Drijvende Ranunculus-vegetatie van submontane en planitaire rivieren: laagrivieren en 

beken met goed ontwikkelde, ondergedoken of drijvende vegetaties van grote waterplanten, 

matig tot voedselrijk en helder stromend water (BWK – waterlopen werden niet gekarteerd). Dit 

habitattype komt niet voor binnen het SBZ in of in de nabije omgeving van het plangebied. 

o 4030 Droge heide (alle subtypen) Dit habitat ontwikkelt op droge, zure voedselarme 

zandgronden met een goed ontwikkeld podzolprofiel, gekenmerkt door een donkere, sterk 

humeuze A1-horizont met daaronder een askleurige, uitgeloogde A2-horizont, gevolgd door een 

donker gekleurde, vaak verkitte inspoelingshorizont waarin ijzer, aluminium en/of organische 

stof zijn geaccumuleerd, soms ook op iets voedselrijkere bodems zoals lemige zanden. (BWK: cg, 

cgb, cv, en sg). Dit habitattype komt niet voor binnen het SBZ in of in de nabije omgeving van het 

plangebied. 

o 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems Heischrale graslanden zijn 

vegetaties op voedselarme, meestal zure lemige zandbodems waarin grassen domineren, 

maar kruiden en dwergstruiken eveneens talrijk aanwezig zijn. (BWK: hn, hmo, ce).  Dit 

habitattype komt niet voor binnen het SBZ in of in de nabije omgeving van het plangebied. 

o 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion): 

Blauwgraslanden komen voor op zure vaak venige bodems met basenrijke kwel met een 

periodiek sterk wisselende waterstand (BWK: hm). Dit habitattype komt niet voor binnen het 

SBZ in of in de nabije omgeving van het plangebied. 

o 6430 Voedselrijke ruigten Boszomen op voedselrijke, humeuze en vochtige grond, in de 

overgangszone tussen loofbos en lage grazige begroeiingen met een combinatie van getemperd 

licht en beschutting. Voedselrijke zomen en ruigten komen over heel Vlaanderen voor. Goed 

ontwikkelde vormen zijn echter zeldzaam.  (BWK: hf of hfb, hfc en hft). Voedselrijke, natte 

ruigtes zijn niet zeldzaam in Vlaanderen. Goed ontwikkelde, soortenrijke vormen zijn dat echter 

wel. Dit habitattype komt niet voor binnen het SBZ in of in de nabije omgeving van het 

plangebied. 

o 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis): ontwikkelt 

op matig vochtige tot droge, meestal kalkhoudende en basische, min of meer voedselrijke 
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gronden, meestal op klei-, lemig zand- en leemgronden. Glanshaverhooilanden zijn 

grondwateronafhankelijk en overstroming komt zelden voor (BWK: hu). Dit habitattype komt 

niet voor in of in de nabije omgeving van het plangebied. Binnen een deelplangebied van het SBZ 

op ca 350 m ten noordwesten van het plangebied komen een aantal percelen voor dit tot dit 

habitattype kunnen gerekend worden. 

o 9120 Beukenbossen van het type met Ilex en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum): 

ontwikkelt op voedselrijkere, iets lemige zandgronden. Het komt ook voor op voedselarme en 

zure, droge tot min of meer vochtige minerale bodems (BWK qs, fs, qb, fa). Dit habitat komt 

volgens de BWK 2014 voor in het plangebied binnen het SBZ. Verspreid over de rest van dit 

deelplangebied van het SBZ en het deelplangebied van het SBZ ten noorden van het plangebied 

komt dit habitattype nog enkele malen voor. 

o 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum  komt voor op neutrale matig voedselrijke 

leembodems met goed ontwikkelde humuslaag. Dit habitat komt volgens de BWK 2014 voor in 

het plangebied binnen het SBZ. Verspreid over de rest van dit deelplangebied van het SBZ en het 

deelplangebied van het SBZ ten noorden van het plangebied komt dit habitattype nog enkele 

malen voor. 

o 91E0 Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) Alle types 

komen voor op zware bodems, algemeen rijk aan alluviale afzettingen. Ze worden periodiek  

overstroomd door de jaarlijkse stijging van het waterniveau in rivier of moeras, maar bij 

laagwaterniveau worden ze goed gedraineerd en doorlucht.  Actueel zijn in Vlaanderen 

slechts zeer weinig goed ontwikkelde voorbeelden van de verschillende vormen terug te 

vinden.  (BWK: va, vo, vm, vc, vf, vn, en sf) Dit habitat komt volgens de BWK 2014 voor in het 

plangebied binnen het SBZ. Verspreid over de rest van dit deelplangebied van het SBZ en het 

deelplangebied van het SBZ ten noorden van het plangebied komt dit habitattype nog enkele 

malen voor. Ook binnen het plangebied maar buiten SBZ komt dit habitattype verspreid voor 

langs waterlopen . 
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Figuur 3-1: voorkomende Europees beschermde habitats ter hoogte van het plangebied en het SBZ-BE2400007 
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o Soorten: 

• Beekprik De beekprik komt voor in heldere stromende rivieren boven zand- of 

grindbodems. Er zijn geen inventarisatiegegevens beschikbaar die het voorkomen van 

deze soort binnen het plangebied en binnen het beschouwde SBZ bevestigen. De 

Prindaalbeek wordt ook niet aangeduid als beek met potenties voor het voorkomen van 

deze soort. 

• Bittervoorn: deze soort komt voor in ondiep, sterk begroeid water bij de oever, soms 

ook in langzaam stromende tot stilstaande wateren of in zeer kleine poeltjes. Ze zijn 

afhankelijk van Schildersmossels of Zwanenmossels voor hun voortplanting. Er zijn 

geen inventarisatiegegevens beschikbaar die het voorkomen van deze soort binnen het 

plangebied en binnen het beschouwde SBZ bevestigen. 

• Rivierdonderpad deze soort is een bodembewonende vissoort die zijn 

hoofdverspreiding kent in bovenlopen, maar ook wel voorkomt in trager stromende 

viszones en zuivere meren. Helder zuurstofrijk en koel water is een noodzaak. Ook de 

aanwezigheid van een grote variatie in stroomsnelheden is van belang, net als een 

variatie in beekbodemsubstraat. Er zijn geen inventarisatiegegevens beschikbaar die 

het voorkomen van deze soort binnen het plangebied en binnen het beschouwde SBZ 

bevestigen. In de Prindaalbeek zouden potenties voor het voorkomen van deze soort 

aanwezig zijn, op voorwaarde dat er helder, zuurstofrijk en koel water aanwezig is met 

een geschikt bodemsubstraat. 

• Zeggekorfslak  Deze soort is gebonden aan zeer natte, eerder kalkrijke, mesotrofe tot 

eutrofe moerasbiotopen, zoals open elzenbroekbos met rijke ondergroei en grote 

zeggenvegetaties. De standplaatsen kennen doorgaans een (grond)waterstand boven 

het maaiveld vanaf het najaar. In de zomer kan het grondwater tot ca. 0,5 m onder het 

maaiveld wegzakken. Er zijn geen inventarisatiegegevens beschikbaar die het 

voorkomen van deze soort binnen het plangebied en binnen het beschouwde SBZ 

bevestigen. Het deelplangebied van het SBZ dat overlapt met het plangebied wordt ook 

niet aangeduid als gebied met potenties voor het voorkomen van deze soort 

• Kamsalamander de kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander. Hij 

verkiest als landbiotoop kleinschalige landschappen met een hoge verscheidenheid aan 

biotopen: hagen, houtwallen, rijen knotbomen, rietkragen en vochtige bosjes. Als 

voortplantingsplaats gebruikt hij veedrinkpoelen en andere stilstaande waters, sloten, 

grachten en vijvers, maar ook zeldzamere waters zoals vennen, groeven, oude 

meanders, wielen,… De soort heeft een voorkeur voor grotere waters met een diepte 

van meer dan 40cm en een matige vegetatiebedekking (40-60%), zonder vis. De 

kamsalamander heeft zowel open water nodig voor de balts, als vegetatie voor de 

eiafzet. Onderzoek toonde aan dat de kamsalamander een voorkeur heeft voor 

meerdere, dicht bij elkaar gelegen poelen. De poelen zijn rijk aan calcium en 

ammonium en zijn voedselrijk. De soort toont geen specifieke voorkeur voor een 

bepaalde zuurtegraad, al is een zuurtegraad tussen 6 en 7 ideaal. Er werd geen invloed 

van beschaduwing vastgesteld. De kamsalamander heeft een voorkeur voor poelen in 

graslanden, met in de nabijheid boomgaarden en aanplanten. De soort verschuilt zich 

overdag o.a. in allerlei kieren, spleten, onder grote stenen, in graspollen en in of onder 

boomstammen en stronken. Er zijn geen inventarisatiegegevens beschikbaar die het 

voorkomen van deze soort binnen het plangebied en binnen het beschouwde SBZ 

bevestigen. Het deelplangebied van het SBZ dat overlapt met het plangebied wordt ook 

niet aangeduid als gebied met potenties voor het voorkomen van deze soort. 

• Watervleermuis, Meervleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, 

Franjestaart en Bosvleermuis: deze soorten zijn allen gebonden aan waterpartijen en 
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frequenteren moerassen als foerageergebied. Bovendien zijn de zomerverblijfplaatsen 

bij elk van deze soorten oude bomen met holten en spleten. Er zijn geen specifieke 

waarnemingen gekend over het voorkomen van deze soorten ter hoogte van de 

deelplangebieden van het SBZ die overlappen met of in de nabije omgeving gelegen zijn 

van het plangebied. Er kan echter wel aangenomen worden dat deze soorten 

voorkomen over vrijwel het volledige SBZ-H, omdat er in vrijwel elk deelgebied 

waterpartijen en bossen gecombineerd voorkomen. 

• Brandt’s vleermuis / Gewone baardvleermuis, Gewone grootoorvleermuis / Grijze 

grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis. Deze soorten zijn allen gebonden aan 

bossen en landschappen met een belangrijk aandeel houtige vegetatie als 

foerageergebied. Bovendien zijn de zomerverblijfplaatsen bij elk van deze soorten 

oude bomen met holten en spleten. Er zijn geen specifieke waarnemingen gekend over 

het voorkomen van deze soorten ter hoogte van de deelplangebieden van het SBZ die 

overlappen met of in de nabije omgeving gelegen zijn van het plangebied. Er kan echter 

wel aangenomen worden dat deze soorten voorkomen over vrijwel het volledige SBZ-H, 

omdat er in vrijwel elk deelgebied bossen en landschappen met een belangrijk aandeel 

houtige vegetatie gecombineerd voorkomen. 

• Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger: Deze soorten hebben een breed spectrum 

wat betreft hun jachtgebied. De gewone dwergvleermuis is tijdens de zomer de meest 

algemeen voorkomende vleermuizensoort in Vlaanderen. Ook de Laatvlieger is een 

wijd verspreide soort. Wat betreft gewone dwergvleermuis zijn waarnemingen bekend 

in de deelgebieden van het SBZ die overlappen met en in de nabijheid gelegen zijn van 

het plangebied. Van laatvlieger zijn geen specifieke waarnemingen gekend over het 

voorkomen van deze soorten ter hoogte van de deelplangebieden van het SBZ die 

overlappen met of in de nabije omgeving gelegen zijn van het plangebied. 

 

3.2 Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden  

In onderstaande paragraaf worden de aangewezen habitats en soorten volgens het besluit van de Vlaamse 

Regering tot aanwijzing van de speciale beshermingszone “Hallerbos en nabije boscomplexen met 

brongebieden en heiden” en tot definitieve vaststelling van de bijhorende IHD’s en prioriteiten’ besproken 

en wordt er aangegeven of ze al dan niet voorkomen binnen het Habitatrichtlijngebied in of in de buurt van 

het plangebied. Prioritaire habitats worden in het vet besproken. 

o 3150 van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of 

Hydrocharition: Dit habitattype komt voor in ondiepe tot vrij diepe, stilstaande tot zeer zwak 

stromende wateren op voedselrijke bodem, zoals meren, plassen, vijvers en afgesneden 

meanders. (BWK: ae*, aev(*) en aer*).Dit habitat komt momenteel niet voor binnen het SBZ in of 

in de nabije omgeving van het plangebied. 

o 4030 Droge heide (alle subtypen) Dit habitat ontwikkelt op droge, zure voedselarme 

zandgronden met een goed ontwikkeld podzolprofiel, gekenmerkt door een donkere, sterk 

humeuze A1-horizont met daaronder een askleurige, uitgeloogde A2-horizont, gevolgd door een 

donker gekleurde, vaak verkitte inspoelingshorizont waarin ijzer, aluminium en/of organische 

stof zijn geaccumuleerd, soms ook op iets voedselrijkere bodems zoals lemige zanden.  (BWK: 

cg, cgb, cv, en sg). Dit habitattype komt niet voor binnen het SBZ in of in de nabije omgeving van 

het plangebied. 

o 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems Heischrale graslanden zijn 

vegetaties op voedselarme, meestal zure lemige zandbodems waarin grassen domineren, 

maar kruiden en dwergstruiken eveneens talrijk aanwezig zijn. (BWK: hn, hmo, ce).  ). Dit 

habitattype komt volgens de meest actuele BWK niet voor binnen het SBZ in of in de nabije 

omgeving van het plangebied. Volgens het begeleidend rapport bij de bepaling van de IHD’s 

zouden ter hoogte van deelgebied 8 (Kesterheide) van het SBZ-H, welke overlapt met het 



 

bijlage_6_PBO_NT_v1.doc1/scl pagina 18 van 32 

Antea Belgium nv BE 0414.321.939 

plangebied, toch nog restanten van soortenrijk grasland van het struisgrasverbond aanwezig 

zijn. 

o 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion): 

Blauwgraslanden komen voor op zure vaak venige bodems met basenrijke kwel met een 

periodiek sterk wisselende waterstand (BWK: hm). ). Dit habitattype komt niet voor binnen het 

SBZ in of in de nabije omgeving van het plangebied. 

o 6430 Voedselrijke ruigten Boszomen op voedselrijke, humeuze en vochtige grond, in de 

overgangszone tussen loofbos en lage grazige begroeiingen met een combinatie van getemperd 

licht en beschutting. Voedselrijke zomen en ruigten komen over heel Vlaanderen voor. Goed 

ontwikkelde vormen zijn echter zeldzaam.  (BWK: hf of hfb, hfc en hft). Voedselrijke, natte 

ruigtes zijn niet zeldzaam in Vlaanderen. Goed ontwikkelde, soortenrijke vormen zijn dat echter 

wel. Dit habitat komt momenteel niet voor binnen het SBZ in of in de nabije omgeving van het 

plangebied. 

o 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis): ontwikkelt 

op matig vochtige tot droge, meestal kalkhoudende en basische, min of meer voedselrijke 

gronden, meestal op klei-, lemig zand- en leemgronden. Glanshaverhooilanden zijn 

grondwateronafhankelijk en overstroming komt zelden voor (BWK: hu). Een perceel binnen het 

SBZ en binnen het plangebied kan tot dit habitattype gerekend worden. 

o 7220 Kalkturfbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion) Komt voor op voedselarme tot 

voedselrijke bronnen en bronbeken op steile hellingen in streken met een kalkrijke bodem. Het 

water is helder, zuurstofrijk en heeft een min of meer constante temperatuur. ). Dit habitattype 

komt volgens de meest actuele BWK niet voor binnen het SBZ in of in de nabije omgeving van het 

plangebied. Volgens het begeleidend rapport bij de bepaling van de IHD’s zouden ter hoogte van 

deelgebied 8 (Kesterheide) van het SBZ-H, welke overlapt met het plangebied, toch fenomenen 

van kalkturfvorming in bronzones waargenomen zijn. 

o 7230 Alkalisch laagveen  Komt voor op oligo- tot mesotrofe, stikstof- en fosfaatarme, matig 

zure tot basische, al of niet kalkhoudende gronden. Permanent hoge grondwaterstand. De 

standplaatsen worden gevoed door basenrijk oppervlaktewater of grondwater. Nutriënten zijn 

aanwezig, maar hebben een zeer lage mobiliteit door de binding van fosfaat aan calcium of ijzer.  

Dit habitattype komt niet voor in of in de nabije omgeving van het plangebied. 

o 9120 Beukenbossen van het type met Ilex en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum): 

ontwikkelt op voedselrijkere, iets lemige zandgronden. Het komt ook voor op voedselarme en 

zure, droge tot min of meer vochtige minerale bodems (BWK qs, fs, qb, fa). Dit habitat komt 

volgens de BWK 2014 voor in het plangebied binnen het SBZ. 

o 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum  komt voor op neutrale matig voedselrijke 

leembodems met goed ontwikkelde humuslaag. Dit habitat komt volgens de BWK 2014 voor in 

het plangebied binnen het SBZ. 

o 91E0 Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) Alle types 

komen voor op zware bodems, algemeen rijk aan alluviale afzettingen. Ze worden periodiek  

overstroomd door de jaarlijkse stijging van het waterniveau in rivier of moeras, maar bij 

laagwaterniveau worden ze goed gedraineerd en doorlucht.  Actueel zijn in Vlaanderen 

slechts zeer weinig goed ontwikkelde voorbeelden van de verschillende vormen terug te 

vinden.  (BWK: va, vo, vm, vc, vf, vn, en sf) Dit habitat komt volgens de BWK 2014 voor in het 

plangebied binnen het SBZ. Binnen het plangebied maar buiten SBZ komt dit habitattype 

verspreid voor, meestal langs waterlopen. 
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Figuur 3-2: voorkomende habitats ter hoogte van het SBZ-H Hallerbos 

o Soorten: 

• Vliegend hert  Het biotoop van deze soort bestaat uit oude, vrij open en lichtrijke 

loofbossen, maar ook oude parken, bosranden, hoogstamboomgaarden, holle wegen, 

houtkanten met oude hakhoutstoven,… kunnen geschikte biotopen vormen. De soort 

komt vermoedelijk niet meer voor in de SBZ-H, maar er zijn wel verschillende populaties 

in de omgeving van de SBZ-H aanwezig, maar niet ter hoogte van het deelplan van het 

SBZ-H dat overlapt met het plangebied. 

• Kamsalamander: de kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander. Hij 

verkiest als landbiotoop kleinschalige landschappen met een hoge verscheidenheid aan 

biotopen: hagen, houtwallen, rijen knotbomen, rietkragen en vochtige bosjes. Als 

voortplantingsplaats gebruikt hij veedrinkpoelen en andere stilstaande waters, sloten, 

grachten en vijvers, maar ook zeldzamere waters zoals vennen, groeven, oude 

meanders, wielen,… De soort heeft een voorkeur voor grotere waters met een diepte 

van meer dan 40cm en een matige vegetatiebedekking (40-60%), zonder vis. De 

kamsalamander heeft zowel open water nodig voor de balts, als vegetatie voor de 

eiafzet. Onderzoek toonde aan dat de kamsalamander een voorkeur heeft voor 

meerdere, dicht bij elkaar gelegen poelen. De poelen zijn rijk aan calcium en 

ammonium en zijn voedselrijk. De soort toont geen specifieke voorkeur voor een 

bepaalde zuurtegraad, al is een zuurtegraad tussen 6 en 7 ideaal. Er werd geen invloed 

van beschaduwing vastgesteld. De kamsalamander heeft een voorkeur voor poelen in 

graslanden, met in de nabijheid boomgaarden en aanplanten. De soort verschuilt zich 

overdag o.a. in allerlei kieren, spleten, onder grote stenen, in graspollen en in of onder 

boomstammen en stronken. Volgens het s-IHD-rapport zijn er geen recente 
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waarneming bekend van deze soort in de SBZ-H en dient bijkomend onderzoek meer 

duidelijkheid te brengen rond de aan- of afwezigheid.  

• Zeggekorfslak  - Deze soort is gebonden aan zeer natte, eerder kalkrijke, mesotrofe tot 

eutrofe moerasbiotopen, zoals open elzenbroekbos met rijke ondergroei en grote 

zeggenvegetaties. De standplaatsen kennen doorgaans een (grond)waterstand boven 

het maaiveld vanaf het najaar. In de zomer kan het grondwater tot ca. 0,5 m onder het 

maaiveld wegzakken. Winterse overstromingen kunnen voorkomen. Er zijn enkel 

waarnemingen bekend uit de Kesterbeekmoeras te Beersel. Er werden in de SBZ-H 

echter nog geen gerichte inventarisaties uitgevoerd. Aangezien er gelijkaardige 

biotopen ook elders in het SBZ voorkomen, is het zeer waarschijnlijk dat de soort ook 

elders voorkomt. 

• Beekprik: De beekprik komt voor in heldere stromende rivieren boven zand- of 

grindbodems. Deze soort komt voor in het mondingsgebied van de Steenputbeek in de 

Kapittelbeek, binnen het SBZ-H, maar niet in de omgeving van het plangebied.  

• Bittervoorn deze soort komt voor in ondiep, sterk begroeid water bij de oever, soms 

ook in langzaam stromende tot stilstaande wateren of in zeer kleine poeltjes. Ze zijn 

afhankelijk van Schildersmossels of Zwanenmossels voor hun voortplanting. Volgens 

het s-IHD-rapport is er nog geen duidelijk beeld van de verspreiding en 

populatieomvang van deze soort in de SBZ-H.  

• Rivierdonderpad deze soort is een bodembewonende vissoort die zijn 

hoofdverspreiding kent in bovenlopen, maar ook wel voorkomt in trager stromende 

viszones en zuivere meren. Helder zuurstofrijk en koel water is een noodzaak. Ook de 

aanwezigheid van een grote variatie in stroomsnelheden is van belang, net als een 

variatie in beekbodemsubstraat. De aanwezigheid van de soort is bekend in de 

Steenputbeek en de Kapittelbeek, binnen het SBZ-H, maar niet in de omgeving van het 

plangebied.  
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4 Beoordelingscriteria 

Ontwikkeling criteriaset 

In de Passende Beoordeling dienen de effecten op aangemelde/aangewezen soorten en habitats te worden 

onderzocht. Van bijzonder belang is hierbij te onderzoeken in hoeverre de gunstige staat van instandhouding 

van de betreffende soorten of habitats wordt aangetast. Hierbij wordt het begrip ‘significantie’ gehanteerd 

als te toetsen kader en daarnaast ook of de natuurlijke kenmerken van het gebied behouden blijven (zie de 

EU-brochure 'Beheer van Natura 2000-gebieden, criterium 4 voor habitats en de in dit rapport gehanteerde 

criteria (bijlage 1)). De Habitat- en Vogelrichtlijnen geven echter geen specifieke criteria voor de beoordeling 

van deze significantie.  

Wat is significant ? 

Het beoordelingskader van zowel de Vogel- als de Habitatrichtlijn is gebaseerd op het voorzorgsprincipe: 

'nee, tenzij...'. In de Vogel- en Habitatrichtlijn spelen de begrippen 'significant effect op de 

instandhoudingsdoelstelling' en 'aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied' een hoofdrol. 

Daarom dienen we de term ‘significant’ nader te verduidelijken.  Een significant effect kan in zijn 

algemeenheid als volgt worden omschreven: 

• veranderingen in abiotische situatie en de ruimtelijke structuur, die de natuurlijke 

dynamiek te boven gaan en het leefmilieu van planten- en/of diersoorten zodanig 

beïnvloeden dat er letterlijk unieke situaties verloren dreigen te gaan of ecologische 

processen blijvend worden verstoord, of het voortbestaan van populaties van nationaal 

zeldzame soorten of voor dat systeem kenmerkende soorten op termijn niet meer op 

hetzelfde niveau verzekerd is, dan wel de betekenis van een gebied voor soorten 

aanmerkelijk afneemt (naar EU 2000). 

Uitwerking criteriaset 

Is er betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ ? Dat is de centrale vraag.   

Hierbij wordt nagegaan of er een aantasting plaatsgrijpt die meetbare en aantoonbare gevolgen heeft voor 

de natuurlijke kenmerken van de SBZ, in de mate er meetbare en aantoonbare gevolgen zijn voor de staat 

van instandhouding van de soort(en) of de habitat(s) waarvoor de betreffende SBZ is aangewezen of voor de 

staat van instandhouding van de soort(en) vermeld in bijlage III van het Decreet Natuurbehoud (= soorten 

van de Bijlage IV van de Habitatrichtlijn) die in de betreffende SBZ voorkomen. 

• De ‘natuurlijke kenmerken van een SBZ’ is het geheel van biotische en abiotische 

elementen, samen met hun ruimtelijke en ecologische kenmerken en processen, die 

nodig zijn voor de instandhouding van: 

• de natuurlijke habitats en de habitats van de soorten waarvoor de betreffende SBZ is 

aangewezen (zijn per gebied opgelijst in de wetenschappelijke rapporten van de 

aanwijzing van de SBZ-V en de SBZ-H) 

• de soorten vermeld in bijlage III 

• de coherentie van het Natura 2000-netwerk 

 

De begrippen ‘instandhouding’, ‘staat van instandhouding van een soort’ en ‘staat van instandhouding van 

een habitat’ zijn gedefinieerd in art. 2 van het Decreet Natuurbehoud.   

 

Instandhouding: het geheel van maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel van habitats en 

populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding.  De staat 

van instandhouding van een habitat wordt als gunstig beschouwd wanneer: 

• het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen 
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dat gebied stabiel zijn of toenemen; 

• de nodige specifieke structuur en functies voor behoud op lange termijn bestaan en in de 

afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan; 

• de staat van instandhouding van de voor die habitat gunstige typische soorten gunstig is. 

De staat van instandhouding van een soort wordt als gunstig beschouwd wanneer: 

• uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog altijd een levensvatbare 

component is van de habitat waarin de soort voorkomt en dat vermoedelijk op lange termijn 

zal blijven; 

• het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd 

lijkt te zullen worden; 

• er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties 

van die soort op lange termijn in stand te houden; 

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

daar voorkomende typische soorten inwerken en op lange termijn een verandering kunnen 

bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de structuur en de functies van die habitat of die 

van invloed kunnen zijn op het voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische soorten in 

het Vlaamse Gewest; 

Staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden die op de betrokken 

soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de verspreiding en 

de grootte van de populaties van die soort in het Vlaamse Gewest; 

 

Het betekenisvolle karakter van een aantasting moet worden vastgesteld in het licht van de 

instandhoudingsdoelstellingen van het gebied zelf, en in het licht van de bijdrage die het gebied levert aan de 

ecologische samenhang van het Natura 2000-netwerk. Het is daarom niet mogelijk om per habitat of soort 

een overal geldende kwantificering te doen van die significantie.  Het belang van een vermindering van de 

oppervlakte die door de habitats of de leefgebieden van soorten in kwestie in de SBZ ingenomen wordt, 

wordt (voor ieder SBZ afzonderlijk) geëvalueerd in het licht van de totale oppervlakte van deze SBZ en van de 

integriteit van het gebied. 

Teneinde te bepalen of een aantasting betekenisvol is in het licht van de doelstellingen van de richtlijn, wordt 

gebruik gemaakt van volgende factoren: 

• de omvang van het natuurlijk verspreidingsgebied van het habitat (hierbij wordt ook gekeken naar 

de voor dat habitat typische soorten - zie habitatfiches) 

• de omvang van het natuurlijk verspreidingsgebied van die soort (de voor die soort geschikte habitats 

- zie soortenfiches) 

• de populatieomvang van de betrokken soort(en)  

• het bestaan van een voldoende groot habitat om de populaties van die soort op lange termijn in 

stand te houden en  

• het belang van het netwerk hierin. 
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5 Effecten op de Habitatrichtlijngebieden 

In onderstaande paragraaf worden de effecten van het voorgenomen basisplan besproken. De twee 

besproken alternatieven in het MER bevinden zich buiten de  SBZ-H’s en op voldoende afstand ervan. Het 

uitvoeren van de alternatieven zal ten opzichte van het basisplan geen andere mogelijke effecten 

veroorzaken ter hoogte van de SBZ-H’s. 

5.1 Effecten op de aangemelde en huidig voorkomende  habitats  

5.1.1 Biotoopverlies 

De ruilverkaveling gaat uit 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 te verwijderen structuren aan. 

Alle momenteel voorkomende Europese habitats binnen het plangebied welke binnen een SBZ gelegen zijn, 

worden in het ruilverkavelingsplan aangeduid als ‘speciale beschermingszone’. Ter hoogte van deze percelen 

worden geen maatregelen voorzien op het ruilverkavelingsplan. Er kan dus vanuit gegaan worden dat deze 

habitats zullen behouden blijven.  

Veelal worden in aansluiting met deze percelen maatregelen voorzien die de ecologische waarde van de 

bestaande habitats doen toenemen, zoals vb. de aanleg van bos, boszomen, houtkanten, heide, 

hoogstamboomgaard en/of waterbufferings- en infiltratiegebied met ecologische waarde. Er kan bijgevolg 

verondersteld worden dat de reeds voorkomende habitats zullen behouden blijven en zich mogelijks tot een 

meer gunstigere staat van ontwikkeling zullen kunnen evolueren mits een gepast beheer van deze percelen 

en de percelen in aansluiting hiermee. 

Ten opzichte van de huidige situatie wordt het feit dat bestaande waardevolle elementen behouden worden, 

als neutraal beoordeeld. De ontwikkeling van nieuwe waardevolle biotopen in de buurt van reeds bestaande 

waardevolle elementen wordt inzake biotoopwinst telkens (zeer) positief beoordeeld, in zoverre dat ze 

bijdragen tot de vooropgestelde IHD-doelstellingen (zie verder).  

Daarnaast worden nog een aantal geïsoleerd gelegen waardevolle elementen als ‘vaste kavels’ aangeduid, 

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. 

 

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 secifiek 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; 
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o de oppervlakte “biologisch waardevolle akkers” 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 wordt verwezen naar §7.3.5 van het plan-MER.  

In het noorden van de Kesterheide zullen een aantal bronzones opgewaardeerd worden, wat positief 

beoordeeld wordt. Verder worden een aantal beboste percelen ter hoogte van Lombergbos aangeduid als 

vaste kavel. Op de westelijke grens van de Kesterheide wordt langs de Hoezenbroekbeek deels binnen HRL 

een zone afgebakend als waterbufferings- en infiltratiegebied met ecologische natuurfunctie. Voor een 

detailbespreking van deze maatregelen wordt eveneens verwezen naar §7.3.5 van het plan-MER. Er kan 

algemeen gesteld worden dat de voorziene maatregelen binnen de SBZ-H’s een positief effect zullen hebben 

op de effectgroep ‘biotoopwinst’. 

In het noorden van de Kesterheide wordt de oude trambedding ingericht als fiets- / wandel- / en 

landbouwverbinding. Verder worden een aantal onverharde wandelwegen behouden en worden een aantal 

nieuwe onverharde wandelwegen aangelegd. Er wordt aangeraden deze wegen in te richten met 

soortenrijke waardevolle wegbermen van minstens 1,5 m aan weerszijden.  

Op twee plaatsen op de zuidoostelijke grens van de Kesterheide wordt een beperkte oppervlakte aangeduid 

als “bevorderen recreatie / cultuurhistorie / educatie”. Ter hoogte van het meest noordelijke perceel (21b) is 

het de bedoeling een toegang tot de Kesterheide te creëren door het plaatsen van infoborden, 

fietsenstalling, vertrek wandelwegen, picknickmogelijkheid,…. Er wordt niet verwacht dat deze kleinere 

ingrepen gepaard gaan met een aanzienlijke habitatinname, waardoor de mogelijke effecten als 

verwaarloosbaar beoordeeld worden. Mogelijks zal op dit perceel, maar in ieder geval in de nabije omgeving 

ervan, ook de geplande uitkijktoren gerealiseerd worden. Hiervoor zal wellicht wel een zekere oppervlakte 

boshabitat dienen gerooid te worden. Er wordt bijgevolg 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. 

Ter hoogte van het meest zuidelijke perceel (21a) wordt een onthaalpunt voor fietsers en wandelaars 

ingericht. In de huidige situatie wordt het ganse perceel af en toe gebruikt als parking, vb. bij moto-cross 

wedstrijden. Hierdoor is een deel van dit perceel reeds verhard met steenslag. De bedoeling is dat het 

grootste deel van het perceel zich zal ontwikkelen als heischraal grasland. Paddenbroek blijft immers de 

belangrijkste poort tot het gebied. Het valt echter niet uit te sluiten, zeker na realisatie van de uitkijktoren, 

dat er toch bezoekers tot aan de Kesterheide zelf komen. Om te beletten dat ze her en der aan de kant gaan 

parkeren, wordt een beperkte parking ingericht. Hiervoor worden geen huidig aangemelde habitats 

ingenomen. Er wordt wel aangeraden de parkeerplaatsen in te richten ter hoogte van de huidige verharde 

delen van het perceel, op de rand van het SBZ-H. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat er door uitvoering van het plan geen huidig voorkomende en aangemelde 

habitats zullen verdwijnen en de natuurwaarden binnen het plangebied en meer specifiek binnen de Natura 

2000-gebieden binnen het plangebied gestegen zullen zijn. 

 

5.1.2 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 van het plan-MER. Algemeen zijn deze percelen hoofdzakelijk gelegen langs de 

voorkomende waterlopen en binnen de SBZ’s. 
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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 geen kavelinrichtingswerken uitgevoerd.  

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. Bij het in werking treden van deze waterbuffers, kan de plaatselijke kwel tijdelijk onderdrukt 

worden. Gezien deze waterbuffers niet constant onder water zullen staan, maar eerder sporadisch, wordt er 

niet verwacht dat dit een significant effect zal hebben op het totale kwelsysteem. 

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 

mogelijke 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. 

5.1.3 Vermesting / eutrofiëring 

Het grootste deel van het plangebied zal na de ruilverkaveling teruggegeven worden aan de landbouw. Dit 

betekent dat deze gronden opnieuw in landbouwcultuur zullen gebracht worden en 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 

(hoofdzakelijk buiten SBZ) 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 (en pesticiden). Echter, gezien het voorkomend hellend landschap, kan 

afspoelend regenwater van de akkers ook gemakkelijk via (baan)grachten in deze waterlopen terechtkomen. 

Door het voorzien van bufferstroken van (minstens) 5 m breed langs afvoergrachten zou deze uitspoeling van 

mest naar de waterloop sterk 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. 
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Binnen de SBZ’s worden echter geen grasstroken voorzien. Op de rand van een aantal percelen die afwateren 

naar het SBZ worden wel grazige stroken voorzien, waardoor ook positieve effecten te verwachten zijn 

binnen het SBZ. 

 

5.2 Effecten op de aangemelde soorten 

5.2.1 Algemene effecten 

5.2.1.1 Versnippering 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.  

De bestaande KLE’s worden in principe zo veel mogelijk behouden. Langs (nieuwe) perceelsranden of andere 

strategische plaatsen (langs wegen, paden, waterlopen,…) zullen nieuwe KLE’s aangelegd worden. Ook 

binnen de SBZ’s wordt op een beperkt aantal plaatsen de aanleg van houtkanten voorzien. Verder worden er 

binnen de SBZ’s meerdere percelen aangeduid als ‘te versterken natuurwaarden’. 

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 

aanvullen. Een algemene conclusie is dat de bestaande KLE’s (deze staan niet op het integraal 

ruilverkavelingsplan) hoofdzakelijk worden behouden. In de zones voor herverkaveling (aangeduid door rode 

pijlen ‘akkerbouw’ op het ruilverkavelingsplan in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. van het plan-MER) 

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. 

Echter, binnen de SBZ’s worden geen zones aangeduid als “te herverkavelen”. 

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. Ook op de grens van 

Kesterheide, ter hoogte van de Hoezenbroekbeek, worden percelen specifiek aangeduid voor waterberging- 

en infiltratie. 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. Ook binnen het SBZ “Bossen van de Vlaamse 

Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen” wordt bosuitbreiding voorzien wat (sterk) positief beoordeeld 

wordt. Bij voorkeur wordt gekozen voor een bostype die kan bijdragen tot de vooropgestelde IHD’s (zie 

verder). 

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 

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 

en ook binnen de SBZ’s. 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 
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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. 

Verspreid over het plangebied, waarvan een aantal ook gelegen zijn binnen de voorkomende SBZ’s, 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. 

Het is duidelijk dat uitvoering van de ruilverkaveling zorgt voor meer mogelijkheden tot migratie, 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 positieve effecten verwacht worden ten aanzien van deze effectengroep. 

 

5.2.1.2 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, en dus ook ter hoogte van of nabij de voorkomende SBZ’s, kan een beperkte rustverstoring voor de 

aanwezige fauna met zich meebrengen omwille van de mogelijke verstoring door recreanten en andere 

weggebruikers. Het plaatsen van infoborden om recreanten te wijzen op de gevoeligheid van de gebieden 

tijdens het broedseizoen kan de rustverstoring beperken. 

Het afschaffen van wegen wordt, zeker in of in de nabijheid van natuurgebied, vooral inzake rustverstoring, 

positief beoordeeld vanuit de discipline fauna en flora. 

 

5.2.2 Effecten op de aangemelde soorten ikv de Habitatrichtlijn 

o vleermuizen, vliegend hert, kamsalamander: de uitvoering van het ruilverkavelingsplan zal een 

positief effect hebben op het (potentieel) voorkomen van deze soorten, gezien de oppervlakte bos, 

wildakkers en KLE’s binnen en in de omgeving van de Habitatrichtlijngebieden zal toenemen en een 

aantal poelen zal worden heraangelegd / opgewaardeerd. Ter hoogte van Kester (ten ZO van het 

SBZ “Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden”) zijn 8 bunkers gelegen. Deze 

bunkers kunnen / zullen een aangepast gebruik / inrichting krijgen. Indien één of meerdere van die 

bunkers wordt heringericht specifiek voor vleermuizen, wordt dit positief beoordeeld. 

o Beekprik, bittervoorn en rivierdonderpad: De uitvoering van het plan kan positieve effecten 

hebben voor deze soorten, gezien door het aanleggen van talrijke grasstroken en andere 

bufferstroken een verminderde instroom van nutriënten kan verwacht worden. Echter, indien door 

uitvoering van het plan een grotere uitspoeling van nutriënten plaatsvindt die via 

afwateringsgrachten de SBZ’s bereikt, zijn eveneens ook negatieve effecten te verwachten. Het 

wegwerken van een aantal vismigratieknelpunten kan daarnaast ook een positief effect hebben 

voor (een aantal van) deze soorten. 
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o Zeggekorfslak: gezien de ecotoopkwaliteit van bestaande moerasvegetaties zal verbeterd worden, 

kunnen positieve effecten verwacht worden op het (potentieel) voorkomen van deze soort. 

 

5.3 Aftoetsing van het plan ten opzichte van de vooropgestelde IHD’s 

Naar aanleiding van de goedgekeurde IHD’s werden zoekzones voor het realiseren van deze IHD’s 

afgebakend (zie Figuur 1-1): 

o Binnen het noordwesten van het plangebied zijn zoekzones afgebakend voor habitattypes 

9120_9190 en 9130. Net buiten het plangebied zijn ook zoekzones voor het habitattype 91E0 

afgebakend. 

o Centraal in het plangebied zoekzones afgebakend voor habitattypes 6510, 91E0, 9120_9190 en 

9130. 

 

De omvang van de zoekzones wordt momenteel bepaald door de oppervlakte die nodig is om het 

openstaand saldo van de taakstelling te realiseren voor de Europees te beschermen habitats of Europees te 

beschermen soorten. Voor de realisatie van het openstaand saldo wordt een zoekzone gevrijwaard die 

minimaal een factor 1,5 tot maximaal een factor 3 groter is dan de gezochte oppervlakte. De zoekzones 

nemen in grootte af naarmate er doelstellingen vastgelegd worden in beheerplannen en verankerd worden 

in de Managementplannen. Hierbij is het de bedoeling dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen 

bij het realiseren van de IHD’s. Met sterkste schouders worden dan de overheden en terreinbeherende 

verenigingen bedoeld. Er bestaat echter steeds een kans dat er hoogte van huidige landbouwpercelen welke 

als zoekzone worden aangeduid, in de toekomst bepaalde habitats zullen moeten gerealiseerd worden. 

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.  

Er worden binnen de SBZ-H’s geen percelen welke overlappen met een zoekzone, aangeduid als te 

herverkavelen. Uitvoering van het ruilverkavelingsplan heeft bijgevolg ten opzichte van de huidige situatie 

een neutraal effect wat betreft het (potentieel) realiseren van habitats binnen de afgebakende zoekzones. Er 

wordt echter 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. 

Op twee plaatsen op de zuidoostelijke grens van de Kesterheide wordt een beperkte oppervlakte aangeduid 

als “bevorderen recreatie / cultuurhistorie / educatie”. De twee betreffende percelen worden aangeduid als 

zoekzone voor de habitattypes 9120_9190 en 9130. Eveneens op de zuidoostelijke grens van de Kesterheide 

wordt een perceel aangeduid als “versterken natuurwaarden: heide of heischraal grasland”, binnen een 

zoekzone voor habitattype 9130. Er kan bijgevolg gesteld worden dat er op deze twee locaties een conflict is 

tussen de geplande maatregelen en de afgebakende zoekzones voor gewenste habitats. Echter, globaal 

gezien zal uitvoering van het plan positieve effecten hebben op de instandhouding van het SBZ, waardoor het 

realiseren van andere habitats binnen een beperkte afgebakende oppervlakte zoekzone niet voor aanzienlijk 

negatieve effecten zal zorgen voor het integrale SBZ. 

Binnen het ruilverkavelingsplan worden volgende maatregelen voorzien die kunnen bijdragen aan het 

realiseren van de vooropgestelde IHD’s, wat uiteraard positief beoordeeld wordt: 

o Binnen de SBZ’H’s: 

o Aanleg van bossen /boszomen; 

o Aanleg van hakhout / haagstructuur; 

o Aanleg van heide of heischraal grasland; 

o Oplossen van vismigratieknelpunten; 
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o Aanpassen watersysteem; 

o Versterken natuurwaarden; 

o Opwaarderen bronzone; 

o Waterbufferings- en infiltratiegebied; 

o Buiten de SBZ’H’s (maatregelen die oa. positieve effecten kunnen hebben op de aangemelde 

soorten): 

o Aanleg van poelen; 

o Aanleg van grasstroken; 

o Aanplant knotbomen; 

o Aanplant van hakhout / haagstructuren; 

o Aanpassen watersysteem; 

o Versterken natuurwaarden (bos, boszoom, gemengd, heide, heischraal grasland, 

moerassige kwelzone, gorzenakker); 

o Hoogstamboomgaard. 

 

Er 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 blijkt 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. 

 

Concluderend kan er gesteld worden dat er door uitvoering van het plan slechts een minimale oppervlakte 

verloren gaat voor het realiseren van de vooropgestelde IHD’s ten opzichte van de huidige situatie. Verder 

worden er binnen het ruilverkavelingsgebied geen concrete acties gepland die de vooropgestelde IHD’s 

kunnen hypothekeren. Een aantal van de voorziene maatregelen zullen zelfs bijdragen tot het realiseren van 

de vooropgestelde IHD’s. Globaal worden er bijgevolg geen significant negatieve effecten verwacht op het 

behalen van de IHD’s door uitvoering van het plan. Er kan wel verwezen worden naar de (meer algemene) 

aanbevelingen in het hoofdstuk Fauna en Flora in het plan-MER. 

 

6 Conclusie Passende Beoordeling 

Door uitvoering van het plan zullen geen aangemelde habitats (rechtstreeks of onrechtstreeks) verdwijnen 

binnen de SBZ’s en er worden geen bestaande natuurlijke gebieden versnipperd.  

Het plan heeft geen (potentiële) negatieve impact op het evenwicht tussen de verspreiding en densiteit van 

de aangemelde soorten en de populaties in zijn geheel. Het voorgenomen plan heeft evenmin een negatieve 

invloed op de staat van instandhouding van diverse relevante habitattypes en soorten. Een aantal 

maatregelen zal een positief effect hebben op het Natura 2000-gebied. Er wordt bijgevolg geen significante 

aantasting van de natuurlijke kenmerken van de voorkomende Natura 2000-gebieden verwacht. 
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Door uitvoering van het plan worden geen verminderde potenties verwacht voor het realiseren van de 

vooropgestelde IHD’s. Sommige voorgestelde maatregelen dragen bij tot het realiseren van de 

vooropgestelde IHD’s. 

Vanuit de passende beoordeling worden echter wel 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 die 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. 
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7 Verscherpte Natuurtoets 

In het noordwesten van het plangebied overlapt het VEN-gebied “Neigem- en Berchembos” nagenoeg 

volledig met het SBZ-H “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen”. Het noordoosten 

van de Kesterheide wordt aangeduid als VEN-gebied “Het Lombergveld”. Dit VEN-gebied is volledig gelegen 

binnen de grenzen van het SBZ-H “Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden”. In het 

westen van het plangebied zijn beperkte delen van het VEN-gebied “De Kongoberg en Zavelberg” binnen het 

plangebied gelegen. 

Wanneer VEN-gebieden een eventuele invloed van werkzaamheden kunnen hebben, dient een verscherpte 

natuurtoets opgesteld te worden. Volgende 4 essentiële vragen worden hieromtrent op plan- en 

projectniveau behandeld: 

• Zijn er veranderingen aan de natuurwaarden ? 

• Zijn de veranderingen voor de natuur nadelig ? 

• Is de schade vermijdbaar en/of herstelbaar ? 

• Zijn schadebeperkende maatregelen noodzakelijk ? 

Gezien de overlap van de VEN-gebieden “Neigem- en Berchembos” en “Het Lobergveld” met de SBZ-H’s, zijn 

de mogelijke effecten binnen de VEN-gebieden reeds beschreven binnen de Passende Beoordeling. Er kan 

bijgevolg voor een gedetailleerde beschrijving van de mogelijke effecten en voorgestelde maatregelen 

verwezen worden naar de Passende Beoordeling. Onderstaand zullen bijgevolg enkel de mogelijke effecten 

ter hoogte van het VEN-gebied “De Kongoberg en Zavelberg” beschreven worden. 

• Zijn er veranderingen aan de natuurwaarden ? 

Het betreffende VEN-gebied bestaat binnen het plangebied van de ruilverkaveling hoofdzakelijk uit 

boshabitats. Volgende maatregelen worden voorzien binnen het VEN-gebied: 

o Aanleg van een onverharde wandelweg; 

o Versterken natuurwaarden: bos of boszoom. 

Op de rand van het betreffende VEN-gebied worden volgende maatregelen voorzien: 

o Aanbeveling behoud van of omzetting tot weiland; 

o Oplossen van een vismigratieknelpunt; 

o Aanplant van hakhout of haagstructuur; 

o Grazige berm; 

o Versterken natuurwaarden: bos of boszoom; 

o Afschaffen juridisch tracé van wandelweg die nu ook niet zichtbaar is. 

Binnen en in de onmiddellijke omgeving van het VEN-gebied zullen er bijgevolg wijzigingen zijn aan de 

natuurwaarden door uitvoering van de ruilverkaveling. 

• Zijn de veranderingen voor de natuur nadelig ? 

Het feit dat de waardevolle elementen niet verwijderd worden, maar behouden blijven, wordt positief 

beoordeeld. Echter, ten opzichte van de referentiesituatie is dit een neutraal effect.  

Gezien de meeste voorziene maatregelen voor meer oppervlakte waardevolle natuur zullen zorgen, 

worden de veranderingen positief beoordeeld. Enkel het aanleggen van een wandelverbinding binnen de 

reeds bestaande bossen betekent een beperkte biotoopinname en mogelijke beperkte rustverstoring 

door recreanten. Het voorzien van bosvegetatie, boszomen, KLE’s of grasland in aansluiting met beboste 

oppervlaktes binnen het VEN-gebied, zorgt voor een betere buffering van de bestaande bossen ten 
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aanzien van de omgeving, wat positief beoordeeld wordt. Ook het oplossen van vismigratieknelpunten 

zal positieve effecten hebben op het (potentieel) voorkomen van visfauna in de Kaubeek. 

Samenvattend kan er gesteld worden dat alle natuurlijke elementen globaal behouden blijven en op 

bepaalde punten zelfs versterkt worden 

• Is deze schade vermijdbaar en/of herstelbaar ? 

Door uitvoering van het ruilverkavelingsplan wordt globaal geen schade verwacht aan de totale 

integriteit van het VEN-gebied. De voorziene maatregelen binnen en in de nabije omgeving van het VEN-

gebied hebben immers overwegend een positief effect op het gebied. 

• Zijn schadebeperkende maatregelen noodzakelijk ? 

Gezien er globaal geen schade aan het VEN-gebied verwacht wordt, maar er globaal positieve effecten 

zullen zijn na de uitvoering van de ruilverkaveling, zijn er ook geen schadebeperkende maatregelen 

noodzakelijk. 

 

Er wordt bijkomend opgemerkt dat binnen VEN-gebieden een verbod geldt op het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen, op het wijzigen van de vegetatie, van het reliëf, van het grondwaterniveau, op het 

scheuren van permanent grasland, op het aanplanten van niet-inheemse soorten, tenzij onder bepaalde 

voorwaarden en op het wijzigen van de structuur van waterlopen.  
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Bijlage 7 Kaarten Archeologie 
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Bijlage 8 Foto’s 

 



Fotoreportage Ruilverkaveling Gooik (22/07/2015) 

Deelgebied 1: Ankerplaats Neigembos/olv-Lombeek 
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Deelgebied 2: Gooik/molenbeekvallei 
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Foto 53 

 
Foto 58 
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Deelgebied 4: Lomberg / Strijland 

 



 
Foto 67 Tramtracé 

 
Foto 73 Project Paddenbroek 
 
Deelgebied 5: Lingeren/Waterkasteel/Ankerplaats Steenhout 
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Foto 92 
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Deelgebied 6: Hellebos/Bonte Veld/ Goteringen 



 



 
Foto 90 
 
Deelgebied 7: Kesterheide/Berghom/Bovenloop Zuun 

 



 
Foto 79 Kesterheide 

 
Foto 81 Kesterheide 
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Deelgebied 8: Leerbeek zuid/Kester/Middenloop Zuun 



 

 
Foto 96 
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Bijlage 9 Info erosieknelpunten 

 



Bijkomende informatie afgebakende knelpuntgebieden erosiebestrijdingsplan 

 

De gemeentebesturen van Gooik, Lennik en Pepingen lieten een 

erosiebestrijdingsplan opstellen in 2006. In de bijhorende knelpuntenanalyse en 

bijhorende te ondernemen stappen, worden een aantal probleemzones aangeduid. 

De probleemzones die werden geïdentificeerd in deelgebied 1 worden opgelijst in 

Tabel 1 en weergegeven op Figuur 3. Voor deelgebieden 2 en 3 worden ze 

opgesomd in Tabel 2 en Tabel 3, en weergegeven in Figuur 2 en Figuur 3.  

 

Voor deze knelpuntzones werd ook een rangorde inzake prioriteit vastgelegd. Een 

hoge prioriteit betekent dat de gemeente op korte termijn (binnen de 5 jaar, 

beginnend bij de goedkeuring van het plan) de voorgestelde maatregelen zou 

realiseren en de betrokken landbouwers stimuleren om dit te doen. Een tweede 

prioriteit betekent dat de knelpuntzones worden aangepakt nadat de knelpuntzones 

met een hoge prioriteit zijn gerealiseerd. De knelpuntzones met een derde prioriteit 

worden door de gemeente opgevolgd naar erosie toe en worden zoveel mogelijk 

opgelost aan de hand van de beheersovereenkomsten van de VLM.  

 

 
Tabel 1: Probleemzones, vermeld in het Erosiebestrijdingsplan Gooik – Lennik - Pepingen. 

 

Probleem, voorgestelde maatregelen, prioriteit 

(1) Hunselbeek 

Probleem: De percelen stromen ter hoogte van de Oplombeekstraat af naar de Hundelsbeek. Diverse 

van deze percelen staan als rood ingekleurd op de actuele erosiekaart. Tussen de beek en deze 

percelen is echter hoofdzakelijk weiland en bebouwing gesitueerd. Ter hoogte van de Oude 

Geraardsbergsestraat is een droge vallei gelegen die richting de Hunselbeek verderloopt. 

Oplossing: Door de aanleg van verschillende grasbufferstroken zal de afstroming op de velden 

afgeremd worden. Ter hoogte van knelpunt 90 ligt een hellend perceel in een droge vallei. Op dit perceel 

leggen we een grasgang aan. Dit perceel kan echter beter omgezet worden naar weiland. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3. 

 

(2) Oplombeek 

Probleem: De percelen hellen af naar de Langerheidebeek en de Hunselbeek. Het hoogste punt bevindt 

zich aan de Stuivenberg. De afstroom van de percelen kan op de Populierenstraat en de Holleweg 

terecht komen. Het regenwater stroomt langs de straten en langs de akkers naar de knelpunten 93 en 

35. De knelpuntzone vormt een vallei naar de Hunselbeek. 

Oplossing: De afstroom naar knelpunt 35 wordt hoger in knelpuntzone 3 reeds opgevangen. De 

percelen aan knelpunt 36 en 38 krijgen een teelttechnische oplossing zodat de afstroom tot een 

minimum kan worden gereduceerd. Het regenwater moet de kans krijgen om te infiltreren. Aan knelpunt 

36 krijgt niet alleen het erosieve perceel een teelttechnische oplossing maar gehele blokpercelen. Deze 

percelen zullen in de toekomst 1 groot perceel vormen en is een teelttechnische oplossing cruciaal. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3. 

 

(3) Hof te Wijgaert 

Probleem: Het regenwater stroomt over de Wijngaardbosstraat en de akkers naar knelpunt 35 

(knelpuntzone 2). Het gebied helt naar knelpuntzone 2. Alle afspoelingen van knelpuntzone 3 komen in 

knelpuntzone 2 terecht. De zone is gelegen tussen twee heuveltoppen. De top aan Hof te Wijngaard en 

de Stuivenberg. De beide toppen hebben een hoogte van minstens 80 m. Het laagste punt van de 



knelpunt zone ligt op 55 m hoogte. 

Oplossing: Om de afstromingen naar knelpunt 94 op te vangen wordt er een grasgang aangebracht op 

de plaats van een voetweg. Op het perceel in het verlengde van de grasgang ligt reeds een poel die de 

afstroom van de akkers langs de droge vallei opvangt. Aan knelpunt 94 kan het water echter niet 

infiltreren. De akker wordt hierdoor moeilijk te verbouwen. Hier wordt voorgesteld een alluviaal bos aan 

te leggen. De afstromingen naar knelpunt 94 langs de baan worden hogerop opgelost. Door de aanleg 

van een gracht worden de afstromingen van de Wijngaardbosstraat opgevangen. Dit overtollige water 

van de straten hogerop stroomt normaal naar de percelen en zorgt op de percelen voor erosie. Door dit 

water langs de straat op te vangen krijgt dit water geen kans om erosie te veroorzaken op de percelen. 

De gracht mondt uit in de Molenbeek. Om de afstroom naar knelpunt 96 af te remmen wordt er een 

grasstrook op het perceel aangelegd. Aan de talud wordt er een houtkant aangebracht die de talud 

verstevigt en beschermd tegen erosie. Aan knelpunt 95 worden er twee bufferstroken aangelegd om de 

afstroom naar knelpunt 94 af te remmen. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 2. 

 

(25) Haas 

Probleem: De percelen hellen naar de Prindaalbeek. De percelen liggen tussen de Drie Egyptenbaan 

en de Wijngaardbosstraat. De percelen hellen in een droge vallei naar de vallei van de Prindaalbeek. 

Enkele steile percelen aan knelpunt 31 waren vroeger weiland en zijn omgezet naar akkerland. De 

erosie op deze percelen is goed zichtbaar want er zijn erosiegeulen aanwezig. Bij knelpunt 30 is er een 

talud die er voorzorgt dat boven liggende percelen veel minder erosief zijn. 

Oplossing: De percelen aan knelpunt 31 krijgen onderaan aan de perceelsrand een brede grasstrook 

samen met een teelttechnische oplossing. De erosie wordt echter best opgelost door een omzetting naar 

weiland. De percelen zijn hier zo steil dat akkerland als landgebruik niet geschikt is. Op deze percelen 

vindt men erosiegeulen in de lengte van het perceel. Op de talud zijn de houtkanten afgesnoeid en werd 

een doorbraak opgevuld met stenen. Door de heraanleg van de houtkant aan beide kanten van de baan 

zal de talud niet meer doorbreken en zal de erosie van hogere velden worden opgevangen (knelpunt 

32). Aan knelpunt 32 wordt er aan de baan ook een grasstrook voorgesteld die de afstromingen opvangt 

van de hogerop gelegen percelen. Bij knelpunt 33 wordt er een grasstrook tussen de twee percelen 

aangelegd. De afstromingen van het laagst gelegen perceel worden reeds opgevangen door een lager 

gelegen perceel. Om de afstroom naar knelpunt 30 tegen te houden wordt er hogerop een 

grasbufferstrook aangelegd en krijgt het hoogste perceel van de knelpuntzone een teelttechnische 

oplossing. Knelpunt 30 is een droge vallei en hier wordt er op de plaats waar de erosiegeulen 

voorkomen een grasstrook voorzien. Het weiland in de droge vallei heeft een poel waar de afstroom kan 

worden opgevangen. Het perceel ten noorden van de baan watert rechtstreeks af naar de Prindaalbeek 

om ook hier de afspoelingen op te vangen wordt er best een grasstrook voorzien.  

Prioriteit Gemeente (1-3): 3. 

 

(26) Drie Egyptenbaan 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Drie Egyptenbaan en aan de Kindekensstraat. Ze hellen 

naar de Prindaalbeek. De helling van de percelen wordt gebroken door taluds. De percelen die aan de 

baan liggen hebben een talud. Er wordt door de gemeente een knelpunt gemeld. Er is modderoverlast 

op de baan na een hevige bui. 

Oplossing: Om de modderoverlast op de baan op te lossen worden er grasstroken aan de 

perceelsranden aan de baan gelegd. De modder zal worden opgevangen en de afstromingen zullen de 

kans krijgen te infiltreren. (knelpunt 1) 

Prioriteit Gemeente (1-3): 1. 

 

(27) Woestijn 



Probleem: De percelen zaan de Neerstraat, Woestijnstraat en Wijngaardbosstraat hellen naar de 

Prindaalbeek. De percelen aan knelpunt 28 en 29 hebben een talud om de helling te verzachten. De 

percelen zijn de Wijngaardbosstraat zijn helemaal niet zo hellend als er verondersteld wordt op de 

actuele erosiekaart (rood). Op de potentiële erosie kaart van 2006/1 wordt het rechtse perceel reeds 

oranje gekleurd. Op het terrein werd echter vastgesteld dat beide percelen minder erosief zijn. 

Oplossing: Aan knelpunt 28 wordt er boven de talud een grasstrook aangelegd. Op deze manier wordt 

de talud beschermd en worden de afstromingen opgevangen. Aan knelpunt 29 wordt hetzelfde 

voorgesteld als bij knelpunt 28. De grasstrook wordt echter ook doorgetrokken op het stuk waar de talud 

verdwenen is. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3. 

 

(47) Kasteel Saffelberg 

Probleem: De percelen van knelpuntzone 47 stromen ter hoogte van de Oplombeekstraat af naar de 

Hundelsbeek. In de knelpuntzone zijn diverse percelen als rood ingekleurd op de actuele erosiekaart. 

Tussen de beek en deze percelen is echter hoofdzakelijk weiland gesitueerd. Ter hoogte van de 

Saffelberg is een droge vallei gelegen die in de richting van de Hunselbeek verder loopt. 

Oplossing: Door de aanleg van verschillende grasbufferstroken zal de afstroming op de velden 

afgeremd worden. Aan knelpunt 92 kan door de heraanleg van de bestaande losweg als 

grasbufferstrook, in combinatie met enkele hogerop gelegen grasbufferstroken, eventuele afspoeling 

opgevangen worden. Ter hoogte van knelpunt 91 hellen de percelen af naar de droge vallei. Om 

afspoeling in deze droge vallei te beperken, wordt het  doortrekken van een bestaande losweg als 

grasbufferstrook  als maatregel voorgesteld. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3. 

 

(48) Oplombeek/ Stuivenberg 

Probleem: De percelen hellen af naar de Langerheidebeek en de Hunselbeek. Het hoogste punt bevindt 

zich aan de Stuivenberg. De afstroom van de percelen kan op de Populierenstraat terecht komen. Het 

regenwater stroomt langs de straten en langs de akkers naar de knelpunten 93. 

Oplossing: Om de afstroom op te vangen naar knelpunt 93 wordt er een gracht aangelegd. De gracht 

begint aan de Drie Egyptenbaan en mondt uit in de Hunselbeek. De percelen aan de Populierenstraat 

krijgen enkele grasstroken zodat dat er geen overlast is op de baan. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 2. 

 

(49) Derrevoethoek 

Probleem: De percelen hellen naar de Langerheidebeek. De percelen zijn gelegen aan de Oude 

Geraardsebaan en de Wijngaardbosstraat. 

Oplossing: Bij knelpunt 33 wordt er een grasstrook tussen de twee percelen aangelegd. De 

afstromingen van het laagst gelegen perceel worden reeds opgevangen door een lager gelegen perceel. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3. 

 

(55) Prindaalbeek 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Drie Egyptenbaan. De percelen ten noorden van de Drie 

Egyptenbaan hellen naar de Prindaalbeek. 

Voorgestelde oplossing in het erosiebestrijdingsplan: Bij knelpunt 128 wordt een grasstrook aanlegd op 

het veld. Om de afspoelingen tot een minimum te beperken wordt de erosie van de velden ook 

teelttechnisch opgelost. Het perceel aan knelpunt 129 komt tot vlak aan de beek en om de beek te 

beschermen wordt er best een grasstrook aangelegd. Om de afstromingen van het perceel tot het strikte 

minimum te beperken wordt het veld best ook teelttechnisch aangepakt. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1: Probleemzones en mogelijke maatregelen volgens het Erosiebestrijdingsplan Gooik – Lennik – Pepingen, voor Deelgebied 1. 



Tabel 2: Probleemzones gesitueerd in deelgebied 2, vermeld in het Erosiebestrijdingsplan 
Gooik – Lennik - Pepingen. 

 

Probleem, voorgestelde maatregelen, prioriteit 

(4) Groebe 

Probleem: De percelen hellen naar de Molenbeek. Aan knelpunt 100 stromen de percelen naar de 

Molenbeek die onderaan de talud ligt. 

Oplossing: De erosie van de percelen aan knelpunt 100 wordt best teelttechnisch opgelost.  

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

 

(5) Pevenbron 

Probleem: De percelen hellen naar de Molenbeek. De afspoelingen komen op de Rozenbroekstraat en 

de Lindestraat terecht. De percelen aan knelpunt 101 hebben een talud die ervoor zorgt dat de percelen 

een stuk hoger liggen dan de straat. Deze talud heeft een houtkant die de talud verstevigd. Aan knelpunt 

103 ligt er ook een talud met onderaan een weiland. De percelen hellen naar deze talud toe. Bij knelpunt 

102 is er een droge vallei die naar de Molenbeek helt. De percelen hebben ook hier aan de baan een 

talud. De taluds aan de percelen zorgen er echter niet voor dat de percelen weinig hellen.  

Oplossing: De percelen aan de Rozenbroekstraat spoelen naar de straat af. (knelpunt 101) Aan de 

talud wordt er een grasstrook gelegd om de afspoelingen zoveel mogelijke tegen te houden. De 

percelen  hellen echter veel en de erosie wordt hier best ook teelttechnisch opgelost. De percelen aan 

knelpunt 103 hellen minder dan die aan knelpunt 101, maar ook hier is een grasstrook aan de talud 

nodig om de afspoelingen tegen te gaan. De grasstrook wordt aangebracht aan de talud, waar vroeger 

een oude voetweg was. Een grasstrook wat hogerop zorgt er voor dat de afstroom reeds geremd wordt. 

In de Lindestraat wordt er in de droge vallei een grasgang aangelegd. In het verlengde van de grasgang 

wordt er een grasbufferstrook ingericht om zo een minimale afspoeling te verkrijgen. Bij regenweer is 

de afstroming echter zo groot dat een gracht hier aangewezen is om het  water af te voeren naar de 

Molenbeek.  Deze beek ligt wat verderop. Door de aanleg van een grasgang en een grasbufferstrook 

worden de afspoelingen van de akkers afgeremd en komt er zo weinig mogelijk afstroom in de gracht en 

dus in de Molenbeek. De afstroom die naar beneden komt langs de losweg, snijdt de losweg steeds 

dieper in. Om deze insnijdingen tegen te houden wordt de baan beter verstevigt met steenslag en 

mengpuin. ( ±60 cm dikte). De weide naast de paarse ingekleurde percelen heeft een talud die afkalft. 

Om de talud te verstevigen en te beschermen wordt hier best een houtkant aangelegd. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 1 

 

(6) Belle Triene 

Probleem: De knelpuntzone is gelegen tussen de Kerkhofstraat, Stuivenbergstraat. Aan knelpunt 97 en 

98 stromen de percelen naar de Stuivenbergstraat en zorgen hier voor overlast. De percelen hellen 

naar de MGR. Abbeloosstraat. Aan de bocht bij knelpunt 105 krijgen de percelen een talud. Aan 

knelpunt 99 helt het perceel af naar een droge vallei die naar de Molenbeek leidt. Onderaan het perceel 

aan knelpunt 99 is er een talud. 

Oplossing: De percelen aan knelpunt 104 worden niet geploegd tot aan de baan. Om de erosie hoger 

op af te remmen wordt er een grasstrook aangelegd. Aan de Stuivenbergstraat ( knelpunten 97 en 98) 

worden er grasstroken aangebracht tegen de afspoelingen op de baan. Het perceel aan de Eeckelstraat 

( knelpunt 99) krijgt een teelttechnische oplossing en een grasstrook. Dit perceel is zo steil dat het beter 

omgezet wordt naar weiland. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 1 

 

(9) Gooikveld 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Zijpstraat en de Bosstraat. De percelen hellen naar de 

Molenbeek. De percelen aan knelpunt   42 (de Bronnenweg) liggen hebben onderaan de helling een 



talud. Onderaan de talud  zijn er reeds bomen aangeplant.  

Oplossing De afspoelingen van de percelen aan knelpunt 42 worden best iets hoger opgevangen. Om 

afspoelingen af te remmen wordt er een grasstrook aangebracht op de hellingen ( grens van de 

percelen). Ook bij knelpunt 21 wordt er een grasstrook aangelegd om de overlast tegen te gaan. Wat 

verder in de Zijpstraat hebben de percelen een talud. De afspoelingen die naar de talud en op de straat 

zouden stromen, worden opgevangen doordat een gedeelte van het perceel omgezet is naar weiland. 

De percelen aan de Bosstraat hebben op het einde  van het perceel een talud. De afstromingen worden 

onderaan het perceel opgevangen door weiland onderaan de talud.  

Prioriteit Gemeente (1-3): 1 

 

(10) Hoge Berg 

Probleem: De percelen zijn gelegen tussen de N28 en de Edingsesteenweg. De percelen hellen naar de 

Oude Vijversbeek. Aan de percelen liggen er verscheidene taluds die ervoor zorgen dat de helling wordt 

gebroken. De hoogste plaatsen in deze knelpuntzone liggen op een hoogte van 85m. Door het aan 

brengen van taluds worden de percelen veel vlakker. 

Oplossing: Het perceel aan knelpunt 75 is zeer hellend en wordt best omgezet naar weiland. Aan 

knelpunt 75 zijn de percelen overwegend weiland.Het perceel aan knelpunt 75 krijgt een 

teelttechnische oplossing maar omzetting naar weiland zou een betere oplossing zijn. Aan de talud en 

op het steilste stuk voorzien we een grasstrook om de afspoelingen op te vangen. De percelen die naar 

knelpunt 80 hellen, hellen naar een droge vallei. De afspoelingen komen te samen in het knelpunt 80. 

Door een grasgang aan te leggen zorgen we ervoor dat het overtollige water hier kan infiltreren. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

 

(21) Lombergveld  

Probleem: De percelen bevinden zich in de Paddenbroekstraat en de Breedveldstraat. De percelen 

hellen naar de Paddenbroekstraat. Hier bevindt zich ook een knelpunt van de gemeente. De percelen 

stromen af naar een zijarm van de Molenbeek, die aan knelpunt 22 naast de Paddenbroekstraat loopt. 

Er zijn verscheidene taluds die er voor zorgen dat op het terrein het reliëf veel zachter is. Door de 

percelen loopt er een oude trambaan. Deze baan ligt een stuk hoger dan de omgeving. Aan deze baan 

werden er bomenrijen aangeplant. Door de vele taluds zijn sommige percelen die rood of paars werden 

ingekleurd op de actuele erosiekaart helemaal niet zo steil als men zou verwachten. 

Oplossing: Aan knelpunt 22 wordt er een grasstrook aan de baan voorzien om zo de gemelde 

modderoverlast op te lossen. Om de afstromingen naar knelpunt 119 en knelpunt 78 af te remmen en 

reeds de kans te geven om te infiltreren worden er grasstroken aangelegd aan de taluds. Aan knelpunt 

119 worden de bestaande loswegen doorgetrokken en omgezet naar grasstrook. De percelen hogerop 

hebben minder erosie door de aanleg de taluds. Dit is eveneens het geval voor de percelen die 

lagergelegen zijn. De percelen ten noorden van de Paddenbroekstraat stromen af naar een losweg. 

Deze losweg wordt omgezet naar een grasstrook. Aan knelpunt 79 wordt er vanaf de losweg een 

grasstrook voorzien parallel met de hoogtelijnen. Op deze manier wordt de afstroom naar de 

Paddenbroekstraat en naar de Terloststraat gereduceerd. Aan knelpunt 122 liggen de percelen vlak aan 

de baan. Om de afstromingen naar de Lombergstraat tegen te houden wordt er een grasstrook 

aangelegd vlak aan de baan. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 1 

 

(22) Groene Jager 

Probleem: De percelen hellen naar de Hoezenbroekbeek. De percelen aan de N28 hebben een talud.  

Het perceel aan knelpunt 76 helt naar een droge vallei. Het laatste stuk van dit perceel ligt in de droge 

vallei. Het perceel aan knelpunt 74 ligt is zeer hellend. Aan dit knelpunt zijn de meeste percelen dan ook 

weiland. 



Oplossing: Het perceel aan knelpunt 74 wordt best omgezet naar weiland. De helling is dusdanig groot 

dat slechts het gebruik als weiland verantwoord is. Bij knelpunt 76 wordt een grasstrook aangelegd aan 

de perceelsrand en krijgt het perceel een teelttechnische oplossing. De helling van dit perceel is zo steil 

dat het perceel beter omgezet wordt naar weiland. Aan de knelpunten 77 en 121 krijgen de percelen een 

teelttechnische oplossing 

Prioriteit Gemeente (1-3): 2 

 

(23) Bergenbroek 

Probleem: De percelen liggen aan de Letterbeekstraat en aan de Bergenbroekstraat. De percelen 

hellen naar de Letterbeek. De Bergenbroekstraat ligt in een vallei die naar de Letterbeek afwatert. De 

gemeente heeft de Bergenbroekstraat als knelpunt opgegeven. De afstroom van de hellende percelen 

zorgt voor modderoverlast op de baan. 

Oplossing: In de Bergenbroekstraat bij de knelpunten 24 en 123 komen de percelen tot vlak aan de 

baan. Bij knelpunt 123 wordt de afstroom opgevangen door een gracht. Om de gracht te behoeden van 

slibafzettingen wordt er best een grasstrook voorzien aan de gracht. Omdat het perceel redelijk steil is 

wordt de erosie best ook nog teelttechnisch opgelost. Boven de talud ligt een rood ingekleurd perceel 

(op de actuele erosiekaart). Om deze talud te beschermen wordt op het perceel boven de talud een 

teelttechnische oplossing voorzien. Aan knelpunt 24 komen de percelen eveneens tot vlak aan de baan 

en hier wordt dus ook een grasstrook voorzien aan de baan. Aan knelpunt 124 hellen er twee paars 

ingekleurde percelen (op de actuele erosiekaart) naar de vallei van Bergenbroek. Omdat de 

afstromingen reeds worden opvangen door omliggende weilanden wordt hier geen grasstrook 

aangelegd. Door een teelttechnische aanpak van de percelen zullen de afstromingen tot een minimum 

worden gereduceerd. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 1 

 

(24) Letterbeek 

Probleem: De percelen hellen naar de Molenbeek en Letterbeek en liggen langs de Kindekenstraat.  

Twee percelen die volgens de actuele erosiekaart paars zijn ingekleurd zijn omgezet naar weiland. De 

erosie op deze percelen is dus tot het strikte minimum gereduceerd. 

Oplossing: Aan de Letterbeekstraat bij knelpunt 122 worden er verscheidene grasstroken aangelegd. 

De aanwezige loswegen worden ingezet als grasstrook. De aan te leggen grasstroken zullen de 

afstromingen opvangen. De grasstroken komen aan de baan en hogerop te liggen. Aan knelpunt 125 

wordt er in het midden van het perceel een grasstrook gelegd omdat de afstromingen reeds voor het 

einde van het perceel de kans moeten krijgen om te infiltreren. Op het einde van het perceel worden de 

afstromingen opgevangen door een weiland. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

 

(28) Ekelendries 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Kelenbergstraat. Deze straat ligt tussen de Kroonstraat en 

Ekelendriesstraat. De percelen hellen af naar de Grote Molenbeek en zijarmen van de Grote Molenbeek. 

Aan knelpunt 7 heeft men in het verleden grote afschuivingen meegemaakt. De verloren grond werd 

weer bijgevuld. De percelen aan de Ekelendriesstraat zijn niet zo hellend en hebben niet zoveel erosie 

als men zou verwachten. Op de potentiële erosiekaart 2006/ 1 worden twee van de drie oranje 

ingekleurd. Op het terrein werd echter vastgesteld dat ze alle drie minder erosief zijn dan men zou 

verwachten. 

Voorgestelde oplossing in het erosiebestrijdingsplan: Om de afstromingen naar knelpunt 7 op te 

vangen wordt er best een brede grasstrook aangelegd (minimum breedte van 12m). Om de talud te 

vrijwaren van verdere afstromingen worden er best nog bomen en houtkanten op de talud aangelegd. 

(meidoorn, hazelaar, els, prunus, es).Het bijplanten gebeurt best tot iets hogerop zodat de talud zeker 



beschermd wordt. Bij knelpunt 7 wordt er aan de baan ook een grasstrook aangelegd om de 

afstromingen naar de Ekelendriesstraat tegen te houden. Tussen de percelen ten noorden van de 

Kelenbergstraat wordt er een grasstrook aangelegd die de afstromingen naar knelpunt 3 moeten 

afremmen. Aan knelpunt 25 ligt er een perceel die omgezet is naar weiland. Om de afstroom naar de 

Molenbeek tegen te houden wordt er hogerop tussen de percelen reeds een grasstrook gelegd. Aan 

knelpunt 126 wordt de aanwezige losweg gebruikt als grasstrook om de overige afstromingen op te 

vangen. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

 

(29) Linieberg 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Drie Egyptenbaan. De percelen ten zuiden van de Drie 

Egyptenbaan hellen naar de Grote Molenbeek. Enkele percelen aan de Drie Egyptenbaan tussen de 

Bettestraat en de Woestijnstraat zijn minder erosiegevoelig dan door de actuele erosiekaart wordt 

aangeveven. Op de Potentiële erosiekaart 2006/1 zijn deze percelen oranje en groen ingekleurd (oranje 

= 10-5 ton/ha/ jaar en groen = 2-1 ton /ha/ jaar). 

Voorgestelde oplossing in het erosiebestrijdingsplan: De percelen aan de Ekelendriesstraat 

(knelpunt 130) hebben een talud. Om deze taluds te beschermen worden er best houtkanten 

aangelegd. De modderoverlast van de Ekelendriesstraat wordt o. a. veroorzaakt door afstromingen van 

knelpunt 130. Om de afstromingen af te remmen wordt er een grasstrook aangelegd. Bij knelpunt 131 is 

er een droge vallei naar een zijarm van de Grote Molenbeek. In praktijk helt het terrein naar één punt. 

Op dit punt wordt er een poel aangebracht. (260m³). Met in de vallei een grasgang (aan beide kanten) 

stroomt het water naar de poel en worden de afstromingen opgevangen. Als de poel het water niet aan 

kan dan zal het water langs de gracht (en aan te leggen gracht) naar de beek worden afgevoerd.  

Prioriteit Gemeente (1-3): 2 

 

(50) Steenberg 

Probleem: De percelen liggen tussen de Terlostsraat en de Paddenbroekstraat. De afstromingen 

worden niet opgevangen door weiland of iets dergelijks. De afstromingen komen op andere percelen 

terecht of komen op de baan. De hoger gelegen akkers hebben erosieve teelten en zorgen voor 

afstromingen. In de knelpuntzone hebben de percelen een rotatie met maïs wat er voorzorgt dat er veel 

erosie is. 

Voorgestelde oplossing in het erosiebestrijdingsplan: De percelen ten noorden van de 

Paddenbroekstraat stromen af naar een losweg. Deze losweg wordt omgezet naar een grasstrook. Aan 

knelpunt 79 wordt er vanaf de losweg een grasstrook voorzien parallel met de hoogtelijnen. Op deze 

manier wordt de afstroom naar de Paddenbroekstraat en naar de Terloststraat gereduceerd. Aan 

knelpunt 120 wordt er een grasstrook aan de baan gelegd. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 2 

 

(56) Strijland 

Probleem: De percelen liggen aan de Monsebeek. De percelen hellen naar de Monsebeek en een 

zijarm van de Monsebeek. Aan knelpunt 88 grenst het perceel vlak aan de beek en komen de 

afstromingen in de beek terecht. Op de meeste peercelen hebben een hoge erosiegevoeligheid door 

de opname van maïs in de rotatie.  

Voorgestelde oplossing in het erosiebestrijdingsplan: De percelen aan knelpunt 88 stromen af naar 

een zijarm van de Monsebeek. Er wordt aan de beek een grasstrook voorzien aan de beek zodat de 

beek geen sediment van de percelen moet opvangen. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 1 

 

 



Tabel 3: Probleemzones gesitueerd in deelgebied 3, vermeld in het Erosiebestrijdingsplan 

Gooik – Lennik – Pepingen. 

 

Probleem, voorgestelde maatregelen, prioriteit 

(11) Kattestraat en Heidestraat 

Probleem: De knelpuntzone stroomt naar de Bosbeek. In de droge vallei liggen er vooral weilanden. Naast 

de percelen aan knelpunt 107 is er een kerkhof. De percelen zijn gelegen aan de Kattestraat en ten noorden 

van de Heidestraat. 

De percelen aan knelpunt 107 hebben een talud op het einde van het perceel. Aan de talud ligt er reeds een 

dunnen grasstrook. 

Oplossing: De percelen die naar knelpunt 107 en knelpunt 81 afwateren zijn redelijk steil. Het perceel 

onderaan de talud is veel steiler dat de percelen bovenaan. Om deze talud te beschermen wordt er best een 

bredere grasstrook aangelegd aan de talud. Door de steile helling van het perceel wordt er best tussen de 

perceelsgrenzen nog één hogerop gelegd. Het perceel onderaan de talud dat naar knelpunt 81 helt  krijgt 

een teelttechnische oplossingen wordt er een grasstrook voorzien. Het perceel zou echter beter omgezet 

worden naar weiland om de erosie op dit perceel op te lossen. Bij de percelen aan knelpunt 82 wordt het 

gedeelte van de percelen in de droge vallei best omgezet naar weiland. De helling van dit gedeelte van de 

percelen zorgt ervoor dat een gebruik als weiland ideaal zou zijn voor dit gedeelte. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(12) Bosbeek/N285 

Probleem: De percelen hellen naar de Bosbeek. De percelen ten zuiden van de Heidestraat hebben 

onderaan een talud. Door deze talud wordt de erosie beperkt. Aan de andere kant van de droge vallei is er 

eveneens een talud voorzien. Ook hier zorgt de talud ervoor dat de percelen hierdoor veel vlakker zijn. Aan 

de Edingsesteenweg heeft het perceel een talud die echter het perceel niet vlakker maakt. 

Oplossing: Door een teelttechnische oplossing wordt de afstroom tot een minimum gereduceerd. Het 

perceel aan knelpunt 108 wordt inzake erosiebestrijding het best teelttechnisch aan gepakt. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(13) tuincentrum 

Probleem: Het perceel aan de N28 is nu een tuincentrum.De percelen liggen op een noordoostelijke helling 

van Kester ( 75m hoogte). De percelen hellen naar de Putbeek en de Bosbeek. 

Oplossing: De percelen die hellen naar knelpunt 109, liggen achter het tuincentrum. De percelen die erosie 

hebben worden hier best teelttechnisch aangepakt. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(14) Putbeek 

Probleem: Diverse percelen in knelpuntzone 14 zijn als rode percelen op de actuele erosiekaart terug te 

vinden. De percelen maken deel uit van de vallei van de Putbeek.  In de knelpuntzone zijn momenteel reeds 

enkele met gras bezaaide loswegen terug te vinden. De kans op erosie ter hoogte van deze waterloop is 

vooral ter hoogte van knelpunt 43 aanwezig. Enkele op de actuele erosiekaart als erosiegevoelig 

ingekleurde percelen zijn in praktijk niet erosief. 

Oplossing: Om erosie te beperken lijkt het ons in eerste instantie zinvol de bestaande loswegen onder gras 

te behouden. Door de realisatie van teelttechnische maatregelen op de percelen kan het erosiegevaar in 

deze knelpuntzone tot een minimum worden herleid. 

Het perceel dat naar knelpunt 110 afhelt krijgt een grasstrook door midden om de afspoeling af te remmen. 

Het perceel is omringd door weiland dus worden de afspoelingen opgevangen. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 2 

(15) Kestergat 



Probleem: Op de actuele erosiekaart werd  ter hoogte van de Molenstraat  een perceel als erosiegevoelig 

afgebakend (knelpunt 45). Dit perceel helt sterk af richting de aanpalende bebouwing. Momenteel grenst het 

betreffende terrein aan een met grasbezaaide losweg. 

 Een ander perceel aan de overzijde van de Molenstraat werd op de actuele erosiekaart eveneens als 

erosiegevoelige zone afgebakend. In praktijk is  het erosiegevaar hier echter beperkt gezien de eerder 

vlakke terreinhelling. 

Ten oosten van het Zwaantje is knelpunt 113  gelegen. Deze zone omvat  diverse erosiegevoelige percelen 

die afhellen naar de Zuunbeek. 

Ten westen van het Zwaantje ligt een perceel dat gezien de aanwezigheid van een bestaande talud, minder 

hellend. Dit perceel grenst ook  aan een lagergelegen bestaand weiland waardoor eventuele afspoeling 

reeds wordt opgevangen. 

Oplossing: Het mogelijke erosieprobleem op het perceel gelegen aan knelpunt 45 kan best teelttechnisch 

worden aangepakt in combinatie met het behoud van de bestaande losweg in gras. 

Ten oosten van het Zwaantje wordt de afspoeling hogerop opgevangen door de inplanting van 3 

grasbufferstroken in combinatie met de reeds via beheersovereenkomsten met  de VLM gerealiseerde 

grasbufferstrook. Eén van deze grasbufferstroken beschermt daarenboven een bestaande talud. Aan 

knelpunt 111 krijgen de percelen een teelttechnische oplossing om te afspoelingen reeds te reduceren op 

het terrein zelf. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(16) Mierenberg 

Probleem: In de knelpuntzone hellen diverse percelen af richting van de Zuunbeek. Enkele hiervan 

hebben een talud. (knelpunt 46,47 en 112). Het hoogteverschil tussen de percelen onderling bedraagt 

volgens de topografische kaart ongeveer 30 m. In realiteit zijn tussen de percelen onderling diverse taluds 

terug te vinden. Door deze taluds  zijn ook  enkele percelen minder erosief dan weergegeven op de actuele 

erosiekaart. 

In het reliëf zitten verscheidene droge valleien. (Aan de knelpunten 112 en 114). Het perceel onderaan de 

houtkant ligt momenteel braak. Dit is de beste oplossing voor de erosiebestrijding. Als dit perceel echter 

weer wordt omgezet naar akkerland zal de erosie fel toenemen. Het perceel hieronder is bebouwd en dan 

zou dit huis overlast kunnen krijgen. 

Oplossing: Om de afstromingen naar knelpunt 20 en 46 hogerop af te remmen worden de percelen 

teelttechnisch aangepakt en wordt een bestaande losweg opgenomen als grasstrook. 

De andere percelen hellen naar de droge vallei van knelpunt 114. Ook hier wordt de erosie hogerop 

aangepakt. De erosie van de percelen wordt teelttechnisch opgelost en de resterende afstromingen worden 

opgevangen door een grasstrook en grasgangen. De grasstrook is ook hier een oorspronkelijke losweg. De 

grasstrook wordt wel iets verder door getrokken boven de talud. 

Aan knelpunt 114 wordt er een grasgang aangelegd die ervoor moet zorgen dat de afstromingen van de 

percelen kunnen infiltreren. 

Aan knelpunt 112 wordt er een grasstrook aan de baan gelegd zodat de afspoelingen worden opgevangen 

en de talud wordt beschermd van afspoelingen. Om deze afspoelingen reeds bij de bron te reduceren is een 

teelttechnische oplossing voor het erosieprobleem hier aangewezen. 

Aan knelpunt 127 komen de afspoelingen op de baan. Om dit tegen te gaan wordt de ingang naar het 

perceel beter verlegd en een talud aangebracht. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 1 

(17) Hof ter Molleken 

Probleem: De percelen zijn gelegen in de Ter Mollekenstraat aan het Hof Ter Molleken. De percelen hellen 

naar de Zuunbeek. De percelen hellen naar een droge vallei die naar de beek helt. In de droge vallei ligt een 

natuurreservaat. Op het einde van de droge vallei ligt een poel/ plas. 

De percelen die naar knelpunt 115 afstromen hebben diverse taluds die de helling breken. 



Oplossing: De afstroom wordt zoveel mogelijk hogerop afgeremd. De afstromingen van de percelen die 

naar knelpunt 115 hellen krijgen een grasstrook aan de grens van de twee kleine percelen. 

De percelen die naar knelpunt 116 afhellen, krijgen een teelttechnisch oplossing en een grasstrook. De 

grasstrook is bestemd om het natuurreservaat te beschermen van al te afspoelingen. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 2 

(18) Hof ter Plutsingen 

Probleem: De knelpuntzone helt naar de Rasbeek. De percelen zijn gelegen aan de Patattenstraat en aan 

de Schoonscheenstraat. Er worden op de percelen aan de Patattenstraat reeds grasstroken voorzien door 

de VLM. De afgesloten beheersovereenkomsten zorgen er reeds voor dat er afstromingen worden 

opgevangen.  

Aan de Schoonscheenstraat is er een gracht die de afstromingen opvangt. 

Her en der zijn er taluds in de knelpuntzone die de hellingen breken en het reliëf verzachten. Het hoogste 

punt ligt ter hoogte van de grens met Herne. 

Oplossing: Om de afstromingen van de percelen naar de Rasbeek op te vangen worden een aantal 

grasstroken aangelegd. Door de aanleg van deze grasstroken en door een losweg op te nemen als 

grasstrook krijgen de afstromingen de tijd om te infiltreren. 

Aan knelpunt 48 bij de beek grenst het perceel vlak aan de beek. Hier wordt eveneens een grasstrook 

voorzien om de beek tegen de modderafstromingen te beschermen. 

De percelen die naar knelpunt 49 afhellen zijn even hellend maar grenzen niet aan de beek. De grootste 

helling is vooral aan de Geilinck te vinden ( dit is goed zichtbaar op de potentiële erosiekaart 2006/1). Er 

worden dan ook twee grasstroken bovenaan aangelegd. Eén boven een talud ter bescherming en één ter 

hoogte van de bewoning iets lager. Aan de Schoonscheenstraat ligt er een gracht. De percelen stromen af 

naar de gracht. Om de grachten te vrijwaren van het afgestroomde slib wordt er best een grasstrook voor 

de gracht aangelegd. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 2 

(19) Bruggenplasbeek 

Probleem: Het knelpunt is gelegen tussen de Kesterweg en de Bruggeplasbeek. Het hoogste punt is 

gelegen op ±75m hoogte en het laagste punt aan de Bruggeplasbeek is gelegen op een hoogte van ± 45m. 

Enkel aan de beek en aan de weg is er een talud de helling te kunnen breken. 

Er zijn enkele loswegen aanwezig die afstromingen kunnen afremmen/ verzamelen. 

Aan knelpunt 57 is er een droge vallei . De percelen hellen naar deze droge vallei die gedeeltelijk in weiland 

ligt. De afstromingen worden door  dit weiland en door een bestaande losweg opgevangen. 

Oplossing: De aanwezige loswegen worden opgenomen als grasstrook. De percelen die het meeste 

hellen krijgen behalve een grasstrook ook nog een teelttechnische oplossing. 

Het percelen aan de knelpunten 57 en 54 krijgen een teelttechnische oplossing maar wordt het best 

omgezet naar een weiland. Het perceel is zeer hellend voor een akkerland en wordt veel beter omgezet naar 

weiland. Het vangt op deze manier ook de afstromingen van de percelen erboven op. Onderaan knelpunt 57 

begint een beek. Om de afspoelingen naar de beek tegen te houden wordt er een grasstrook aangelegd. Om 

het lager gelegen talud te beschermen wordt de grasstrook doorgetrokken 

Aan knelpunt 56 is er een droge vallei en hier wordt een grasgang voorzien. 

Aan knelpunt 117 wordt er een grasstrook aan de perceelsrand gelegd om de afstromingen naar de baan 

tegen te houden. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 1 

(20) tussen N285 en Pattatenstraat 

Probleem: De percelen zijn gelegen tussen de Edingsesteenweg en de Patattenstraat aan de 

Bruggeplasbeek. De percelen hellen naar de Bruggeplasbeek. Tussen de beek en het perceel is er een talud 

en is er een bomenrij aanwezig. Vanaf de hoeve aan de Patattenstraat tot aan de Edingsesteenweg is een 

losweg die naar de percelen loopt. 



Oplossing: De aanwezige losweg wordt aangewend als grasstrook en houdt zo de afstromingen naar de 

beek tegen. Om de afstroom naar de grasstrook te verminderen wordt de erosie van de velden hogerop 

teelttechnisch opgelost. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(30) Bergem 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Kesterweg en aan de Berghomstraat. De percelen hellen naar 

de Bruggeplasbeek. 

Enkele percelen aan de Berghomstraat zijn hellemaal niet zo erosief als op de actuele erosiekaart wordt 

vermeld. Op de Potentiële erosiekaart 2006/1 zijn een groot deel van de percelen in deze knelpunt zone 

groen ingekleurd (2-1 ton / ha/ jaar). Slechts enkele percelen zijn volgens de actuele erosiekaart rood 

ingekleurd zoals er op de actuele erosiekaart wordt vermeld. 

Oplossing: Aan knelpunt 53 is er een perceel dat naar de baan helt. Dit perceel stroomt rechtstreeks op de 

baan. Dit perceel is echter te klein om een grasstrook aan de baan te leggen. Het perceel krijgt een 

teelttechnische oplossing. Het akker grenst vlak aan de baan en door de kleine afmetingen van het perceel 

is echter de omzetting naar weiland de beste oplossing van het probleem. 

De percelen die naar knelpunt 53 hellen krijgen best een teelttechnische oplossing van de erosie. Door een 

bestaande losweg op te nemen als grasgang wordt de erosie tot een het strikte minimum gereduceerd. 

Aan de Kesterweg helt het perceel naar een droge vallei. In die vallei zal de aanleg van een grasgang er 

voor zorgen dat de afspoelingen kunnen infiltreren. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(31) Goteringen 

Probleem: De percelen liggen aan de Berghomstraat, Daalstraat en aan de Goteringenstraat. 

De percelen aan de Berghomstraat en aan de Goteringenstraat zijn het terrein niet zo erosief. Op de 

Potentiële erosiekaart 2006/1 zijn de percelen aan de Goteringenstraat geel ingekleurd (5-2 ton/ha/ jaar). 

Het perceel aan de Berghomstraat is op de Potentiële erosiekaart oranje ingekleurd (10-5 ton/ ha/ jaar). 

Oplossing: Het perceel aan knelpunt 52 krijgt een teelttechnische oplossing voor de erosie. Om de 

modderoverlast naar de baan op te vangen wordt er een grasstrook op het perceel aan de baan gelegd. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 2 

(32) Goteringen + Waterblokbeek 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Daalstraat, Goteringenstraat en de Peverstraat. Ze hellen naar 

de Waterblokbeek. 

Op het terrein werd er geconstateerd dat verscheidene percelen een te hoge graad aan erosie hebben 

gekregen op de actuele erosiekaart. De recentere Potentiële erosiekaart 2006/1 bevestigt de 

terreininventarisatie. De percelen ten zuiden van de Daalstraat zijn op de Potentiële erosiekaart 2006/1 

groen (2-1 ton/ha/jaar) ingekleurd. De percelen ten oosten van de Peverstraat worden eveneens op de 

Potentiële erosiekaart 2006/1 groen ingekleurd (2-1 ton/ha/jaar). De percelen ten westen van de Peverstraat 

die op het terrein weinig erosief bleken worden op de Potentiële erosiekaart geel en groen (geel = 5-2 ton/ 

ha/ jaar en groen = 2-1 ton/ ha/ jaar). 

De gemeente meldt enkele knelpunten met modderoverlast op de baan. In de Peverstraat werd zelfs reeds 

een gracht aangelegd om die modderoverlast op te vangen. 

Oplossing: Om de modderoverlast naar de baan op te vangen worden er grasstroken op het perceel aan 

de baan gelegd. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 1 

(33) Oude Plaats + Hoezenbroekbeek 



Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Kesterweg en hellen af naar de Hoezenbroekbeek. Aan de 

Hoezenbroekbeek is er tussen de percelen en de beek begroeiing aanwezig om de beek te beschermen van 

afspoelingen.  

Er wordt door de gemeente modderoverlast op de baan gemeld bij hevige buien. (knelpunt 5) Het hoogste 

punt aan de Vierbergen heeft een hoogte van 75 m. De beek begint op 60m hoogte. Verscheidene percelen 

hebben een talud aan de baan of in het perceel om de helling te breken en het reliëf zachter te maken. 

De erosie van het perceel dat naar knelpunt 149 helt wordt opgevangen door de omliggende percelen. 

Oplossing: Aan knelpunt 58 wordt het perceel bewerkt tot aan de beek. Om de beek te beschermen  wordt 

er een grasstrook aan de beek voorzien. Het perceel dat naar de beek helt is niet zo erosief als op de 

actuele erosiekaart wordt vermeld. 

Dit wordt bevestigd door de Potentiële erosiekaart 2006/1. Hier zijn de percelen geel en groen gekleurd ( 

geel = 5-2 ton/ ha/ jaar en groen = 2-1 ton/ ha/ jaar). 

Aan knelpunt 132 zorgt de ingang van een perceel er voor dat er modder op de baan kan komen. Het 

perceel is niet zo hellend daar het rondom taluds heeft. De ingang van dit perceel wordt het best verlegd 

naar een andere plaats waar er geen afstromingen kunnen zijn. De aanleg van een grasstrook aan de 

ingang van het perceel kan er ook voorzorgen dat er geen afspoelingen zijn. 

De modderoverlast aan knelpunt 5 wordt opgelost aan de hand van grasstroken. Aan de baan en hogerop 

wordt een grasstrook voorzien die de afspoelingen moeten afremmen en opvangen. Tussen twee percelen 

ligt er een talud. Om de afkalvingen van de talud tegen te gaan wordt er op de talud best een houtkant 

aangelegd. 

De percelen die naar knelpunt 59 hellen, hebben aan de baan een gracht. Hier begint de Hoezenbroekbeek. 

Om de beek te beschermen tegen afstromingen worden er verscheidene grasbufferstroken en een 

grasgang aangelegd. Ten westen van de beek wordt een bestaande losweg aangewend als grasstrook. Ten 

oosten van de beek wordt er een grasgang aangelegd en een grasstrook aan de losweg naast de beek. Er is 

een talud wat hogerop en om deze te behoeden van afkalvingen wordt er beter een houtkant aangeplant op 

deze talud. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 1 

(34) Oude Plaats 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Condijstraat, Vierbergenstraat en Warandestraat. De percelen 

hellen naar de Monsebeek. Tussen de beek en het perceel is er een talud. Aan de Vierbergenstraat en aan 

de Condijstraat hebben de percelen een talud aan de baan. 

Oplossing: De percelen aan de Condijstraat die naar knelunt 60 afhellen krijgen een teelttechnische 

oplossing. De percelen aan de Vierbergenstraat hellen naar de beek. Om de beek te beschermen tegen de 

sedimentatie van de percelen, wordt er een grasstrook boven de talud aan de beek aangelegd. 

Ten oosten  van de Vierbergenstraat krijgt het perceel teelttechnische oplossing. Het regenwater krijgt zo 

de mogelijkheid om beter te infiltreren. Ook het perceel aan de Warandestraat wordt beter teelttechnisch 

aangepakt. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 2 

(35) Hollandstraat 

Probleem: De percelen liggen aan de Hollandstraat en Kleine Hollandstraat. De Percelen hellen naar de 

waterblokbeek. 

Tussen de percelen ligt een losweg. 

Het perceel aan het kruispunt Hollandstraat en Kleine Hollandstraat werd bij de inventarisatie op het terrein 

als minder erosief bestempeld. Dit wordt door de Potentiële erosiekaart 2006/1 bevestigd. Het perceel in de 

Hollandstraat blijft op de Potentiële erosiekaart2006/1 rood ingekleurd (20-10 ton/ha/jaar), maar op het 

terrein werd er geconstateerd het perceel niet zo erosief is. 

Oplossing: De losweg die naar knelpunt 73 loopt wordt ingezet als grasstrook om de afstromingen op te 

vangen. Het perceel ten oosten van de losweg krijgt nog een grasstrook om de afspoelingen op te vangen. 

De percelen ten westen van de losweg krijgen een teelttechnische oplossing. 



Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(36) Waterblokbeek 

Probleem: De percelen liggen aan de viergatenstraat en hellen naar de Waterblokbeek. 

Oplossing: Aan knelpunt 134 is er een talud aan de baan. Door ook een grasstrook aan de talud aan te 

leggen zal de talud geen hinder ondervinden van de afspoelingen. 

Aan knelpunt 84 komt het perceel vlak aan de beek. Om de beek van slibafzettingen te behoeden wordt er 

ook hier een grasstrook aangelegd. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 2 

(37) Grot O.L.V. van Lourdes 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Warandestraat en de Frankrijkstraat. Ze hellen naar de 

Waterblokbeek. Aan de beek hebben de percelen een talud. Onderaan de talud staat er begroeiing die de 

talud stabiliseert. 

De percelen aan de Warandestraat hebben een talud, die er voor zorgt dat de percelen minder 

erosiegevoelig zijn. 

Oplossing: Aan knelpunt 61 wordt de talud beschermd tegen de afspoelingen door een grasstrook. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(38) Oetingen 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Pastoriestraat en de Frankrijkstraat. Ze hellen naar de 

Warandebroekbeek. 

Het perceel vlak aan de Pastoriestraat is ondertussen bebouwd. Het perceel daar vlak achter is reeds 

omgezet naar weiland. Voor deze percelen moeten er geen maatregelen worden voor zien. 

Op het terrein werd geconstateerd dat enkele percelen niet zo erosiegevoelig zijn als op de actuele 

erosiekaart. De Potentiële erosiekaart bevestigt de bevinding van op het terrein. Op de Potentiële 

erosiekaart worden de percelen geel ingekleurd ( geel= 5-2 ton/ ha/ jaar). 

Oplossing: Door de bestaande losweg als grasstrook te gebruiken en door teelttechnische oplossing op 

de percelen zal de erosie tot een minimum worden gereduceerd. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(39) Boskouter 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Heystraat en Bontestraat. Ze hellen naar de Bontebeek. De 

percelen zijn op de Potentiële erosiekaart 2006/1 allen oranje ingekleurd ( oranje= 10-5 ton / ha/ jaar). De 

percelen die aan de baan grenzen hebben een talud. Door deze talud zijn de percelen niet zo erosief als 

men zou vermoeden. 

Oplossing: Het perceel aan knelpunt 66 grenst vlak aan de beek. Om de beek te beschermen wordt er een 

grasstrook aangebracht. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(40) Schavollendries 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Viergatenstraat en de Schavolliestraat. Ze hellen naar de 

Kaubeek. 

Verscheidene percelen hebben een talud. Bij knelpunt 139 heeft het perceel een talud aan de baan. Aan 

knelpunt 141 en 140 is er een talud op het einde van het perceel. 



Oplossing: De losweg zal aangewend worden als grasbufferstrook. Het stuk dat nu meegeploegd is, moet 

hernieuw aangelegd worden 

Aan knelpunt 138 ligt er een weiland die de afstroom opvangt van het perceel. Om de afstromingen op het 

perceel te beperken wordt de erosie best teelttechnisch opgelost. 

Aan knelpunt 139 heeft het perceel een talud aan de baan. Om deze talud te beschermen wordt er een 

grasstrook voorzien aan de baan. Onderaan het perceel is er bebouwing. Door de grasstrook even verder 

te trekken wordt ook deze bebouwing beschermd tegen de afspoelingen. 

De percelen aan knelpunt 141 en 140 hebben een talud die de helling van het perceel zachter maakt. 

Onderaan de talud staan er houtkanten om de talud te beschermen. De erosie op de percelen wordt dus 

best teelttechnisch opgelost. 

De percelen aan knelpunt 70 grenzen niet aan de beek maar zijn wel hellend. Door een teelttechnische 

oplossing te voorzien zullen de afstromingen tot een minimum worden gereduceerd. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(41) Hellebos 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Schavolliestraat en hellen naar de Kaubeek. De percelen 

hebben aan de baan een talud en onderaan de talud is een gracht. Tussen de percelen zijn er verscheidene 

taluds te vinden die de helling zachter moeten maken. 

Er is een losweg maar het grootste deel van de losweg is meegeploegd. 

Oplossing: De losweg zal aangewend worden als grasgang en als grasbufferstrook. Het stuk dat nu 

meegeploegd is, moet hernieuw aangelegd worden. 

Boven de taluds wordt er een grasstrook  aangelegd om de talud te beschermen tegen afstromingen. 

Aan knelpunt 67 wordt de ingang van het perceel verlegd zodat de talud terug kan worden aangebracht. De 

aanwezige gracht wordt geruimd zodat het regenwater kan worden opgevangen. 

Aan knelpunt 137 wordt er gebruik gemaakt van een bestaande losweg als grasbuffer. Er wordt in het 

verlengde van de losweg een grasbuffer aangelegd, die afstromingen van hogerop zal opvangen. 

Aan knelpunt 69 grenst er een perceel vlak aan de beek. Door een grasbufferstrook aan de beek te leggen 

wordt de beek beschermd voor afspoelingen. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 1 

(42) Blijkeer 

Probleem: De percelen liggen aan de Vollezelestraat, Blijkheerstraat en  aan de Bergstraat. Ze hellen naar 

de Kasteelbeek. De afspoelingen zullen in de Blijkheerstraat terechtkomen. De gemeente heeft in de 

Blijkheerstraat een knelpunt gemeld.  

Op het terrein bleek dat er enkele percelen minder erosiegevoelig zijn dan op de actuele erosiekaart. Ook 

hier wordt dit bevestigt door de Potentiële erosiekaart 2006/1. 

Oplossing: De percelen die afspoelen in de Blijkheerstraat krijgen een grasbuffer. Een bestaande 

losweg wordt gebruikt als grasbuffer en wordt verder door getrokken. 

De erosie op het rood ingekleurde perceel  aan de Bergstraat (op de actuele erosiekaart) werd reeds 

opgelost. Het perceel is bebost met populieren en ligt verder braak. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 1 

(43) Kasteelveld 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Heerbaan en aan de Kapelstraat. De percelen hellen naar de 

Kasteelbeek. De percelen aan knelpunt 72 grenzen vlak aan de beek. Er is slechts een talud tussen het 

perceel en de beek. Aan knelpunt 144 is er onderaan de talud grasland. Dit grasland vangt de afspoelingen 

op die van de talud naar beneden komen. De percelen aan de Kapelstraat hebben taluds. Het perceel 

tussen de bebouwing is ondertussen ook bebouwd. Aan de talud is er een doorvoerleiding voor een gracht. 

Deze gracht loopt verder naar de Kasteelbeek. 



Oplossing: Aan knelpunt 144 worden de afspoelingen reeds opgevangen. Om deze afspoelingen te 

reduceren zal men de erosie op de percelen teelttechnisch gaan oplossen. 

De percelen die naar knelpunt 72 hellen krijgen grasstroken. Aan de talud wordt er een grasstrook voorzien 

om de talud te beschermen en om er voor te zorgen dat de afspoelingen niet in de beek terecht komen. 

Er loopt een droge vallei naar de talud aan knelpunt 145. In deze droge vallei wordt er een grasstrook 

aangelegd die de afstroom opvangt en laat infiltreren. 

Het perceel aan knelpunt 150 krijgt een teelttechnische oplossing op de afstromingen naar de gracht te 

beperken. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 2 

(44) Steenhoutbeek 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Blijkheerstraat en de Opperstebosstraat. Ze hellen naar de 

steenhoutbeek.  

De percelen hebben onderaan het perceel een talud. Deze talud moet de helling van het perceel zachter 

maken. Onderaan de talud is er aan knelpunt 71 en143  een bos. Aan knelpunt 142 is er een weiland 

onderaan de talud. 

Oplossing: De percelen aan knelpunt 71 krijgen een grasstrook samen met een teelttechnische 

oplossing. Bij knelpunt 71 is er onderaan en aan de baan een talud maar deze talud kan niet verhinderen dat 

de percelen zeer steil zijn. 

De percelen aan knelpunt 143 en 142 zijn veel minder steil en er wordt een teelttechnische oplossing 

voorzien. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 2 

(45) Lenniksestraat 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Lenniksestraat. De percelen hellen naar de Monsebeek. Aan de 

baan hebben de percelen een talud . 

Aan knelpunt 151 stagneert water van de percelen. De helling van de percelen is niet zo groot maar het zijn 

vooral lange percelen. 

Oplossing: Om de percelen eens te breken die naar knelpunt 151 hellen wordt er best een grasstrook 

aangelegd die de afspoelingen opvangt. Om de afspoelingen zoveel mogelijk te beperken krijgen de 

percelen best een teelttechnische oplossing. 

Aan knelpunt 64 wordt er een grasstrook aan de talud voorzien om de afstromingen tegen te houden die op 

de baan zouden terecht komen. De talud krijgt op deze manier eveneens een bescherming. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(46) Oude Plaats + Monsebeek 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de N28, de Olmenstraat en de Letterbeekstraat. 

De percelen hellen naar de Monsebeek. De percelen aan de N28 hebben een talud. Deze taluds zorgen 

voor een zachtere helling en verminderen de erosie op de percelen. 



Oplossing: De taluds aan de N28 worden beschermd door de aanleg van een grasstrook. (knelpunt 147 

en  146). 

De afstromingen van het perceel ten westen van de Letterbeekstraat worden reeds opgevangen door een 

weiland dat in de droge vallei ligt. 

Het perceel te noorden van de N28 is een boomkwekerij. De percelen hebben gras als ondergroei. De erosie 

van dit perceel is dus “reeds opgelost”. 

De percelen aan de Olmenstraat zijn veel vlakker dan voorgesteld op de actuele erosiekaart. Op de 

Potentiële erosiekaart 2006/1 worden ze dan ook geel ingekleurd (geel = 5-2 ton/ha/jaar). 

De percelen aan knelpunt 6 hellen naar de beek en naar de baan. Aan de baan is er een talud. Boven deze 

talud wordt een grasstrook aangelegd om de afspoelingen naar de baan op te vangen en om de talud te 

beschermen tegen afspoelingen. De Condijstraat ligt in een droge vallei. De gemeente heeft melding 

gemaakt van modderoverlast in de Condijstraat. Om het sediment op te vangen die het overlast veroorzaken 

wordt er een grasstrook aan de baan voorzien. Om het overtollige water nog op te vangen wordt er een 

gracht aan de baan voorzien. Deze gracht ligt er reeds gedeeltelijk. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(51) Voetbalveld aan de N285 

Probleem: De percelen hellen naar de Bosbeek. De percelen ten zuiden van de Heidestraat hebben 

onderaan een talud. Door deze talud wordt de erosie beperkt. Aan de andere kant van de droge vallei is er 

eveneens een talud voorzien. Ook hier zorgt de talud ervoor dat de percelen hierdoor veel vlakker zijn. Aan 

de Edingsesteenweg heeft het perceel een talud die echter het perceel niet vlakker maakt. 

Oplossing: Ten noorden van knelpunt 83 zorgt een talud ervoor dat de meeste percelen minder 

erosiegevoelig zijn dan men zou verwachten. De afspoelingen worden best door een grasstrook nog eens 

tegengehouden. 

De erosie van de percelen ten westen van de Edingsesteenweg wordt beter teelttechnisch aangepakt. De 

percelen ten oosten van de Edingsesteenweg liggen naast een voetbalterrein. De percelen hebben geen 

steile helling maar zijn lang. De afspoelingen worden aan de baan opgevangen door een grasstrook. Door 

een bijkomende teelttechnische oplossing wordt de afstroom tot een minimum gereduceerd. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(52) Rasbeek 

Probleem: In de knelpuntzone hellen diverse percelen af richting van de Zuunbeek. Enkele hiervan hebben 

een talud. Door de gemeente wordt er op de lager gelegen baan overlast gemeld. 

Oplossing: Om de afstromingen naar knelpunt 20 en 46 hogerop af te remmen worden de percelen 

teelttechnisch aangepakt en wordt een bestaande losweg opgenomen als grasstrook. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 2 

(53) Geiling 

Probleem: De percelen zijn gelegen in de Ter Mollekenstraat aan het Hof Ter Molleken. De percelen hellen 

naar de Zuunbeek. De percelen hellen naar een droge vallei die naar de beek helt. In de droge vallei ligt een 

natuurreservaat. Op het einde van de droge vallei ligt een poel/ plas. 

De percelen die naar knelpunt 115 afstromen hebben diverse taluds die de helling breken. 

Oplossing: De afstroom wordt zoveel mogelijk hogerop afgeremd. De afstromingen van de percelen die 

naar knelpunt 115 hellen krijgen een grasstrook aan de grens van de twee kleine percelen. 

De percelen die naar knelpunt 116 afhellen, krijgen een teelttechnisch oplossing en een grasstrook. De 

grasstrook is bestemd om het natuurreservaat te beschermen van al te afspoelingen. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(54) Bruggenplasbeek + N285 

Probleem: Het knelpunt is gelegen tussen de Kesterweg en de Bruggeplasbeek.  

Aan knelpunt 55 is er een droge vallei . De percelen hellen naar deze droge vallei die gedeeltelijk in weiland 

ligt. De afstromingen worden door dit weiland opgevangen. 



Oplossing: De aanwezige loswegen worden opgenomen als grasstrook. De percelen die het meeste 

hellen krijgen behalve een grasstrook ook nog een teelttechnische oplossing. 

Aan knelpunt 117 wordt er een grasstrook aan de perceelsrand gelegd om de afstromingen naar de baan 

tegen te houden. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 

(57) Hollandsebeek Bonteveld 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Bontestraat, Hollandsestraat en Kleine Hollandsestraat. De 

percelen hellen naar de Hollandse beek. 

Aan knelpunt 133 is er een steenhouwerij. Tussen het perceel en de houwerij is er een houtkant. 

De gemeente meldt modder op de weg bij knelpunt 10 en 11. De Hollandstraat ligt in een droge vallei naar 

de beek en de afstromingen komen hierdoor allemaal op de baan. Aan de Bontestraat en aan de Hollandse 

straat zijn er taluds aan de baan. De gemeente meldt dat deze taluds gevoelig zijn. 

Er loopt een losweg van de Hollandstraat naar de Peverstraat. 

Oplossing: Aan knelpunt 133 is enkel het onderste perceel zeer erosief. De erosie van het perceel wordt 

aan de steenhouwerij wordt opgevangen door een houtkant. Dit perceel krijgt een teelttechnische 

oplossing voorzien en een grasstrook. 

Om afstromingen op de baan te vermijden zou het echter beter zijn om het perceel om te zetten naar 

weiland. De afstromingen naar knelpunt 133 worden ook tegengehouden door de omzetting van een losweg 

naar een grasstrook. 

Aan knelpunt 10 wordt talud beschermd door een grasstrook. Door deze grasstrook kunnen de afstromingen 

ook niet op de baan terecht komen. 

Prioriteit Gemeente (1-3): 1 

(58) Frankrijkstraat / Kasteelstraat 

Probleem: De percelen zijn gelegen aan de Kasteelstraat en de Frankrijkstraat. Ze hellen naar de 

Waterblokbeek. De percelen onder knelpunt 135 zijn minder erosief dan op actuele erosiekaart. De 

waarnemingen van op het terrein worden door de Potentiële erosiekaart 2006/1 bevestigt. De percelen zijn 

op de Potentiële erosiekaart geel en oranje ingekleurd (geel= 5-2 ton/ha/jaar en oranje= 10-5 ton/ ha/ jaar). 

Oplossing: Het perceel aan knelpunt 135 krijgt een grasstrook en een teelttechnische oplossing. De 

helling op dit perceel is zo steil dat een omzetting naar weiland de beste oplossing is voor de erosie. Op de 

Potentiële erosiekaart 2006/1 is dit perceel zelfs paars ingekleurd (meer dan 20 ton/ ha/ jaar). 

Prioriteit Gemeente (1-3): 3 



Figuur 2: Probleemzones en mogelijke maatregelen volgens het Erosiebestrijdingsplan Gooik – Lennik – Pepingen, voor Deelgebied 2.  

 



 

Figuur 3: Probleemzones en mogelijke maatregelen volgens het Erosiebestrijdingsplan Gooik – Lennik – Pepingen, voor Deelgebied 3. 
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1 ACTUALISATIE BASISDATA 

1.1 CONTEXT EN STUDIEPERIMETER 

In het kader van het milieueffectenrapport van het ruilverkavelingsplan van Gooik en met het oog op het 
openbaar onderzoek hierrond, werd de vraag gesteld of een actualisatie van de landbouwstudie van 2009 
(gebaseerd op data van 2008 en 2009)opportuun is in deze fase van het project.  
Er werd geopteerd om de basisdata te actualiseren, zodat er een inschatting gemaakt kan worden in welke mate 
de studie van in 2009 nog representatief kan worden genoemd voor de huidige situatie. Het ruilverkavelingsplan 
heeft zich geënt op verschillende thematische structuren en vermits de herverkaveling van de individuele 
landbouwpercelen  hier nog geen deel van uitmaakt, is het effect op de individuele situatie van de landbouwer 
nog niet duidelijk en kan dit ook niet afgetoetst worden. Het plan houdt waar nodig wel rekening met de ligging 
van de huiskavels, hetgeen zich wel afspeelt op zeer lokaal niveau. De meeste maatregelen worden echter 
gekozen in relatie tot een bepaald type landbouw en bodemgebruik in een bepaald deelgebied. Dit type 
landbouw omvat meestal tal van lokale combinaties en variaties maar welke globaal toch eenzelfde 
landbouwlandschap geven in dat deelgebied. Grotere verschuivingen in dit type landbouw kunnen zich 
voordoen ten gevolge van belangrijke beleidswijzigingen zoals bv. verplichte erosiebestrijdingsmaatregelen, het 
afschaffen van het referentieareaal blijvend grasland in 2017, of de instandhoudingsdoelen (IHD) en de daarmee 
gepaard gaande programmatische aanpak stikstof ( PAS).    
Vermits de uiteindelijke kavelruil nog niet voor de eerste jaren zal zijn, zal ook deze actualisatie weer gedateerd 
zijn op het moment van de ingebruikname van de nieuwe percelen. Er kan op dit moment alleen beoordeeld 
worden of het voorliggende ruilverkavelingsplan nog aangepast is aan de huidige landbouw in het gebied, in 
vergelijking met de landbouw van 7 jaar geleden.  
 
Ondertussen is de concrete projectperimeter wat veranderd, onder andere door uitsluiting van de dorpskern en 
heel wat bebouwde percelen. Om de gegevens van het gebied vergelijkbaar te houden, werd voor deze 
actualisatie geopteerd om dezelfde studieperimeter als van de vorige landbouwstudie te hanteren.  
 

1.2 LANDBOUWPERCELEN 

Kaart 1:  Registratie landbouwpercelen 2008 en 2015 (ALV 2008, 2015) 
 
Kaart 1 in bijlage geeft een ruimtelijke vergelijking van de geregistreerde landbouwpercelen in 2008 versus 2015.  
De totale geregistreerde oppervlakte nam in die periode toe van 2560 ha naar 2575 ha.  
Er komen toch heel wat gronden voor die toen wel geregistreerd werden en nu niet meer, maar ook omgekeerd.  
Het aantal geregistreerde percelen nam toe van 2144 naar 2237.  De gemiddelde perceelsgrootte (exclusief 
gebouwen, poelen en houtkanten), daalde van 1,26 ha naar  1,21 ha.     (Vlaanderen: excl. gebouwen idem: nu 
1,27 ha) 
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Na samenvoeging van verschillende aaneensluitende percelen behorend tot eenzelfde landbouwer, bekomen 
we gebruikskavels. Op deze manier worden bv. perceelsranden niet als een apart perceel beschouwd. De 
gemiddelde kavelgrootte daalde ook van 1,60 ha 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.   
 
In vergelijking met 7 jaar geleden, wordt er nu 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. Deze oppervlakten zijn inclusief de 7,72 ha die Natuurpunt in dit gebied registreert.  
 
Kaart 2 visualiseert de geregistreerde teelten van 2015.  
 
Tabel 1:  Evolutie teeltregistratie 2008 en 2015   

Teelt 2008 2015 

Opp 
(ha) % 

Opp 
(ha) %  

Gebouwen 38,94 1,5 45,26 1,8 

Blijvend grasland 973,57 38,0 
1082,50 42,0 

Tijdelijk grasland 80,92 3,2 

Granen 384,00 15,0 497,06 19,3 

Korrelmaïs 329,36 12,9 267,90 10,4 

Silomaïs 509,82 19,9 447,09 17,4 

Voederbieten 20,75 0,8 22,04 0,9 

Suikerbieten 60,09 2,3 43,56 1,7 

Aardappelen 82,84 3,2 92,86 3,6 

Meerjarig fruit + aardbeien 29,26 1,1 38,93 1,5 

Andere 50,64 2,0 38,40 1,5 

Totaal 2560,25 100 2575,59 100 

Bron: Perceelsregistratie 2008 en 2015 (Dept. Landbouw en visserij) 

 
Sinds 2015 wordt blijvend en tijdelijk grasland op een andere manier van elkaar onderscheiden. De huidige 
manier van registreren is niet meer vergelijkbaar met die van toen. Samen beslaan ze nog steeds ongeveer 
evenveel van het areaal, namelijk 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. 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 4 van 8 Actualisatie basisdata landbouwstudie ruilverkaveling Gooik 1.04.2016 
 

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.  
 

1.3 LANDBOUWBEDRIJVEN 

1.3.1 Bedrijfsgrootte 

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.  
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. Volgende 
tabel geeft dit weer.  
 
Tabel 2: Evolutiebedrijven en areaal volgens productieomvang tussen 2008 en 2013  

productieomvangklasse 

aantal bedrijven 
 

Opp (ha) in RVK 
 

% Opp 
 

2008 2013 2008 2013 2008 2013 

zeer laag 101 73 513,16 306,88 20,0 12,0 

laag 26 30 201,62 189,03 7,9 7,4 

matig 23 48 270,34 431,72 10,6 16,8 

hoog 23 37 242,71 294,88 9,5 11,5 

zeer hoog 79 64 1256,85 1230,33 49,1 47,9 

geen data of geen 
productie 

17 37 75,57 115,03 3,0 4,5 

Totaal 
269 289 2560,25 

2567,87 
(excl. NP) 

100 100 

Bron: perceelsregistratie 2008 en 2013 (ALV) en landbouweconomische databank 2008 en 2013 (VLM) 
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1.3.2 Bedrijfsleider 

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, bedraagt  56  jaar 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.  
 

1.3.3 Bedrijfstype 

Gooik en omgeving wordt gekenmerkt door gemengde bedrijven met hoofdzakelijk combinaties van rundvee 
en akkerbouw.  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bedrijfstypologie.  
 
Tabel 3: Verdeling bedrijven en landbouwoppervlakte in ruilverkaveling volgens bedrijfstype 

BEDRIJFSTYPE Aantal bedrijven Oppervl. RVK  % opp in RVK 

Gespecialiseerd  graasdierbedrijf: 
- Combi melkvee en vleesvee 
- Melkvee 
- Vleesvee 
- Paarden, schapen, geiten of andere 

140 
40 
29 
54 
17 

1689,0 
599,0 
577,9 
456,4 
55,7 

 

65,8 

Veeteeltcombinaties (ander dan melkvee) 3 13,0 0,5 

Combinatie gewassen met veeteelt 
- Akkerbouw en melkvee 
- Akkerbouw en graasdieren (niet-melkv) 
- Akkerbouw en hokdieren 
- Andere gewassen + veeteeltcombi’s 
 

17 
1 
13 
1 
2 

188,1 
24,0 
122,9 
20,7 
20,6 

 

7,3 

Gespecialiseerd  hokdierbedrijf  6 65,1 2,5 

Gespecialiseerd akkerbouwbedrijf of 
combinatie gewassen 

73 452,8 
 

17,6 

Gespecialiseerd tuinbouwbedrijf 7 18,1 0,7 

Gespecialiseerd fruitteeltbedrijf 6 26,6 1,0 

Niet-geclassificeerd of onbekend 14+23 115,0 4,4 

 289 2567,9 100 

Bron: perceelsregistratie 2015 en landbouweconomische databank 2013 (VLM) 

 

Het bedrijfstype is belangrijk bij de herverkaveling en bij de (landschappelijke) inpassing van de bedrijven in het 
ruilverkavelingsplan. Huiskavels zijn belangrijk voor elk bedrijf, maar voor melkvee en paarden is het belang van 
de nabijheid van de stal onmisbaar. Ook voor vleesvee heeft een grote huiskavel veel voordelen, maar een deel 
van het vee kan ook op verder gelegen weilanden grazen gedurende een groot deel van het jaar. Voor 
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akkerbouwers is een zekere oppervlakte aan huiskavel nuttig, maar de bodemkwaliteit, de kavelgrootte en de 
perceelsafstanden zijn voor hen belangrijker.  
De bedrijven met graasdieren zijn met hun weilanden bepalend voor het pajottenlandschap. Bij voorkeur 
worden de erosiegevoelige en hellende percelen toebedeeld aan bedrijven met een graslandbehoefte. 
Hetzelfde geldt voor de beekvalleien.   
 

1.3.4 Bedrijfszetel en huiskavel 

Kaart 3 geeft de landbouwkavels weer. Twee of meer aangrenzende percelen van eenzelfde gebruiker werden 
gegroepeerd tot een kavel. De bedrijfszetels en andere agrarische gebouwen worden al dan niet omgeven door 
een huiskavel. In het kader van de ruilverkaveling werden ook de eigen kavels tegenover de boerderij ingetekend 
als huiskavel. Voor paardenhouders is de nabijheid van de percelen en het toezicht op de dieren van belang, 
ongeacht of er een straat tussen ligt. Melkvee steekt echter beter niet dagelijks de straat over. Maar in het kader 
van de toedeling van de nieuwe percelen, is het wenselijk dat de grond aan de voordeur ook zoveel mogelijk 
behouden blijft bij het bedrijf.  
 
In het projectgebied komen 136 bedrijven voor met hun officiële zetel in het gebied. In totaal zijn er 135 locaties 
met gebouwen geregistreerd, behorend tot 125 bedrijven, bijna alle met officiële zetel in Gooik (7 hebben 
bedrijfszetel in andere gemeente). Er zijn ook enkele bedrijven met twee of zelfs meerdere exploitaties in het 
gebied. 
In 2008 waren er ook 136 agrarische gebouwen geregistreerd.  
Een elftal bedrijven heeft dus wel een officiële zetel binnen de perimeter maar registreert er geen agrarisch 
gebouw.  
In het kader van een ruilverkaveling zijn vooral de locaties van de actieve agrarische gebouwen van belang als 
het over huiskavel gaat.  
Het kan ook dat een vennootschap zetel heeft in Gooik en dat het bedrijfsgebouw nog op persoonlijke naam 
wordt uitgebaat. Grosso modo is het aantal bedrijfszetels binnen de studieperimeter met een vijftal bedrijven 
gedaald tegenover 2008. 
Het Pajottenland is een echte landbouwstreek en uit de studie blijkt dat de daling van het aantal bedrijven met 
zetel in Gooik beperkt is.   
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1.4 JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

Wat betreft de juridische en beleidsmatige context zijn er de voorbije jaren enkele belangrijke aspecten 
bijgekomen inzake landbouw.  
 

1.4.1 Instandhoudingsdoelen (IHD) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

 

Het PAS-beleid staat in principe volledig los van ruilverkaveling. Als er echter bedrijven stoppen of denken aan 
verplaatsen, kan de ruilverkaveling wel in de mate van het mogelijke aanvullend inspelen op de perceelswensen 
van de betrokkenen, uiteraard naargelang de fase waarin het project zich bevindt.  
Ruilverkaveling Gooik overlapt geheel of gedeeltelijk met twee habitatrichtlijngebieden, namelijk:  
- Kesterheide (behorend tot Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden) en  
- Neigembos  (Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen).  
Het ruilverkavelingsplan levert een bijdrage aan de realisatie van deze instandhoudingsdoelen.  
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een beleid dat voortvloeit uit de opmaak van de 
instandhoudingsdoelen (IHD’s) voor Europees te beschermen natuur (habitat- en vogelrichtlijngebieden).  Een 
probleem bij de realisatie van deze doelen is dat de stikstofuitstoot ten gevolge van de landbouw, maar ook van 
de industrie, transportsector… te hoog is. Veel vegetatietypes zijn namelijk erg gevoelig ten aanzien van te veel 
stikstof. De PAS is er dan ook op gericht om deze stikstofuitstoot te verminderen, zonder dat dit zou leiden tot 
een volledige vergunningsstop voor de landbouwbedrijven. 
 
In het kader van de PAS zijn de te beschermen habitats (zowel actuele habitats als zoekzones) onderverdeeld in 
zoekcellen van 100 x 100m. Voor elke cel is een zogenaamde kritische depositiewaarde (KDW) berekend die 
aangeeft wat de maximale hoeveelheid stikstof is die die cel kan verdragen om de vooropgestelde doelen te 
kunnen halen.  
Landbouwbedrijven die dieren houden, worden onderverdeeld in 3 categorieën, afhankelijk van hun bijdrage in 
de stikstofuitstoot ten opzicht van de Kritische Depositiewaarde (KDW). De categorie waar een bedrijf in valt 
heeft gevolgen voor het vergunningenbeleid. Zo lang de huidige milieuvergunning loopt, is er geen probleem. 
Maar op het moment dat een bedrijf een nieuwe vergunning dient aan te vragen, wordt er gekeken in welke 
categorie het bedrijf valt.  
Bedrijven die meer dan 50% uitstoot geven, ten opzichte van de kritische depositiewaarde van de meest kritische 
zoekcel, komen in de rode categorie terecht. Voor deze bedrijven is een hervergunning of uitbreiding in principe 
onmogelijk. Bedrijven die tussen 3 en 50% uitstoten komen in de oranje categorie terecht. Zij kunnen nog wel 
uitbreiden, maar dienen dan wel hun totale emissie met minstens 30% te reduceren ten opzichte van de huidige 
vergunde toestand. Bedrijven die minder dan 3% uitstoten zitten in de groen categorie. Voor hen is er in principe 
geen probleem. Zolang ze onder de 3% blijven, kunnen ze een nieuwe vergunning krijgen, zonder bijkomende 
verplichting.  
Voor bedrijven die in de problemen zouden komen door deze maatregelen, wordt er een flankerend beleid 
uitgewerkt. Er werd al een inrichtingsnota (i.k.v. decreet landinrichting) goedgekeurd voor de rode bedrijven.  
Op dit moment zitten we in een overgangsfase. Een voorlopige PAS was voorzien voor 2015 maar heeft wat 
vertraging opgelopen. Een definitieve PAS zal pas over enkele jaren in werking treden, uiterlijk 2019. 
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In Gooik zijn er volgens de huidige berekeningen  slechts enkele oranje bedrijven die bovendien eerder beperkte 
overschrijdingswaarden hebben, zodat structurele wijzigingen in de bedrijfsvoering nog niet meteen aan de orde 
zijn. 
 

1.4.2 Mestwetgeving (MAP 5) 

 
De nieuwe mestwetgeving evolueert steeds meer naar een gebiedsgerichte aanpak. Voor het halen van de 
nitraatnormen voor de nitraatresidu’s in de bodem, worden jaarlijks op basis van MAP-meetpunten 
nitraatfocusgebieden aangeduid, daar waar de meetpunten te vaak de norm overschrijden. Het focusgebied 
nitraat omvat de gebieden waarvoor op basis van metingen een slechte waterkwaliteit van grondwater en/of 
oppervlaktewater werd vastgesteld. In die gebieden gelden lagere nitraatresidudrempelwaarden en gaan de 
begeleidende maatregelen sneller in. 
In Gooik werd er in 2015 geen nitraatfocusgebied aangeduid.  Bedrijven die minstens de helft van hun gronden 
hebben liggen in een nitraatfocusgebied worden focusbedrijven genoemd en moeten over heel hun bedrijf een 
aangepast bemestingsregime toepassen. De beperking situeert zich bijgevolg op bedrijfsniveau, ongeacht waar 
de percelen gelegen zijn. Er hoeft voorlopig dus geen rekening gehouden te worden met verschillende 
bemestingsregimes  (behalve deze volgens de ruimtelijke bestemming).    

2 CONCLUSIES VOOR RUILVERKAVELING 

In het licht van een ruilverkavelingproject is er in Gooik de voorbije 7 jaar structureel heel weinig veranderd aan 
de landbouwsituatie van de bedrijven en van de percelen.  
Het aantal geregistreerde agrarische gebouwen is gelijk gebleven, het totaal aantal geregistreerde landbouwers 
die actief zijn in het gebied is toegenomen. De boeren leggen dus grotere afstanden af om bijkomende percelen 
te bewerken. De groter wordende bedrijven evolueren dus niet vanzelf naar grotere kavels maar eerder naar 
meer en verder gelegen percelen. Daarnaast komen er heel wat kleine hobbybedrijven bij, met elk maar enkele 
kleine percelen. Deze trekken de gemiddelde bedrijfsoppervlakte wat naar omlaag.  
Een ruilverkaveling draagt dus des te meer bij tot de ontsnippering van het bedrijfsareaal en de inkorting van de 
toenemende bedrijfsafstanden, wat niet alleen de landbouwer maar ook het leefmilieu en de mobiliteit ten 
goede komt.  
Voor een streek met gemengde veeteeltbedrijven en heel wat begraasde oppervlakte is ook de vergroting van 
de huiskavel belangrijk.  
Het ruilverkavelingsplan, dat geen aanduiding geeft over de individuele toedeling van de landbouwbedrijven, 

laat een aantal inrichtingsvariaties open om de huiskavelvergroting en/of de landschappelijke inkleding ervan 

te kunnen realiseren. Dit geldt vooral voor graasdierbedrijven. Er wordt hierbij rekening gehouden met het 

belang van andere doelstellingen in het plan.  
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