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Verklarende woordenlijst 

a) Verklarende woordenlijst golfterrein 

 
Buiten spelzone Overig gebied dat niet tot de eigenlijke speelzone behoort. Het buiten gebied 

is onder te verdelen in waterpartijen en rough 
 

Bunker Een met zand gevulde hindernis op een golfbaan 
 

Driving Range Terrein waar een golfer ballen kan slaan om zijn swing te verbeteren 
 

Fairway Zone van een golfbaan tussen de tee en de green. Het gras van de fairway is 
redelijk kort gemaaid, maar niet zo intensief kort als op en rondom de green. 
Naast de fairway is enkele meters semi-rough 
 

Green Zone van een golfbaan waar zich de hole situeert. De greens betreffen zeer kort 
gemaaide grasoppervlakten, soms dagelijks gemaaid of bij wedstrijden soms 2 
keer per dag 
 

Hole - Hole is de naam van het stuk golfbaan van tee tot en met green. Een 
standaard golfbaan bestaat uit 9 of 18 holes. 

- Gat in de green waarin de bal moet worden geput  
 

Lateraal water Waterhindernis gemarkeerd met rode paaltjes die met de speelrichting van de 
hole meegaat 
 

Obstakels Kunstmatige constructies in de baan om het spel te bemoeilijken 
 

Par Professional Average Result: Aantal slagen waarin een gemiddelde 
professionele golfer een hole zou moeten kunnen spelen 
 

Pin Vlaggenstok op de green die in de Hole staat om van een afstand de hole te 
lokaliseren 
 

Rough Ongemaaide zone van de hole, kan bestaan uit hoog gras, heide of struiken 
 

Semi-rough Zone tussen de fairway en de rough, met halflang gras 
 

Tee Afslagplaats, plaats vanwaar de eerste slag op een hole wordt gespeeld. De 
grasmat is er gesloten en wordt kort gemaaid 
 

Voorgreen Gedeelte van de baan gelegen tussen fairway en green. Het gras is daar korter 
dan op de fairway maar langer dan op de green 
 

 

  
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimzMCs4dLPAhXKlxoKHa3hAgcQjRwIBw&url=http://www.infoskep.com/subject-cara-bermain-golf.html&bvm=bv.135475266,d.d2s&psig=AFQjCNHGGrnQCW2l0utHvQlx6cpyswy9OQ&ust=1476275582496334
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT6rHP4dLPAhXEmBoKHWJXD9AQjRwIBw&url=http://www.calgary.ca/CSPS/Recreation/Pages/Golf-courses/New-to-golf.aspx&psig=AFQjCNEEJes7J3R8yNWy3N1iZTw2v_5_yQ&ust=1476275675609004
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b) Algemene verklarende woordenlijst 
 

Abiotisch milieu De niet-levende materie. 
 

Ankerplaatsen De meest landschappelijk waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Ze bestaan 
uit complexen van gevarieerde erfgoedelementen die een geheel vormen. Ze 
zijn binnen de relictzone uitzonderlijk inzake gaafheid of representativiteit, of 
nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijker is voor de zorg of het herstel van 
de landschappelijke omgeving, of ze zijn uniek. 
 

Biotoop Natuurlijke omgeving waarin een plant of dier kan leven en zich kan 
voortplanten. 
 

dB(A)-waarde Het A-gewogen geluidsniveau (decibel A). Door deze weging toe te passen 
worden de lineaire niveaus aangepast aan de gevoeligheid van het menselijk 
oor. 
 

Diffuus Verspreid, zonder bepaalde grenzen. 
 

  
Drainageklasse Ontwateringstoestand van het bodemprofiel uitgedrukt volgens het Belgisch 

bodemclassificatiesysteem. 
 

Ecosysteem Geheel van planten en dieren in een gebied en hoe ze in verhouding staan tot 
elkaar en hun omgeving. 
 

Emissie Uitstoot (in lucht) of lozing (in water of de bodem) van stoffen. 
 

Fauna Dieren. 
 

Flora Vegetatie. 
 

Foerageren 
 

Foerageren is de biologische term die gebruikt wordt voor het regelmatig 
terugkerend zoeken en vinden van voedsel door dieren. Wanneer vogels of 
andere dieren regelmatig een bepaald gebied gebruiken om zich te voeden, 
dan spreekt men van een foerageergebied. 
 

Grondwaterkwetsbaarheid Aanduiding in welke mate een watervoerende laag beschermd is tegen 
verontreiniging vanaf het maaiveld. 
 

Habitat De plaats waar de voorwaarden aanwezig zijn waaronder een bepaald 
organisme normaal kan leven. 
 

Immissie Het binnendringen door een verontreinigde stof in bodem, water of lucht. 
 

LAeq,T Het A-gewogen continu equivalent geluidsniveau over periode T. Het 
discontinue geluidsniveau over de meetperiode T wordt omgerekend naar een 
continu niveau met dezelfde energetische waarde. Het equivalent 
geluidsniveau wordt in de meeste normen als maat voor de geluidsbelasting 
gebruikt. 
 

LAN,T 
 

Het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N % van de 
observatieperiode T wordt overschreden (N = 1, 10, 50, 95, ...) 
 

LA1,T 
 

Is een maat voor de veelvuldig optredende pieken in het geluid. 

L A1O,T Het gemiddeld piekgeluid, vb. bij druk verkeersgeluid. 
 

L A5O,T Is representatief voor het gemiddelde niveau. 
 

L A95,T 
 

Is representatief voor het achtergrondgeluidsniveau en wordt in VLAREM II bij 
een evaluatie periode van 1h gebruikt als beoordelingsparameter van het 
omgevingsgeluid. 
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Lday Het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau gedefinieerd in ISO 1996-2 (1987), 
vastgesteld over alle dagperioden van een jaar. 
 

Lden “Level Day-Evening-Night” is een maat om de geluidsbelasting door 
omgevingslawaai uit te drukken. 
 

Landschapsatlas Verkorte naam voor ‘Atlas van de relicten van traditionele landschappen’. Deze 
atlas werd opgemaakt voor de vijf provincies. 
 

Levening  
Het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau gedefinieerd in ISO 1996-2 (1987), 
vastgesteld over alle avondperioden van een jaar. 
 

Lnight Het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau gedefinieerd in ISO 1996-2 (1987), 
vastgesteld over alle nachtperioden van een jaar. 
 

Omgevingsgeluid Totaal geluid veroorzaakt door alle geluidsbronnen op een gegeven plaats en 
op een gegeven ogenblik oorspronkelijk omgevingsgeluid = omgevingsgeluid 
dat aanwezig is voor het exploiteren of veranderen van een inrichting. 
 

Ontsnipperen Verbinden van bestaande biotopen door middel van het creëren van nieuwe, 
of het slechten van barrières waardoor een functionele eenheid op een hoger 
niveau ontstaat.  
 

Perceptie Zoals iemand iets ervaart en beoordeelt. 
 

Quartair Geologisch tijdvak, vanaf ongeveer 2 miljoen jaar geleden tot nu. 
 

Talud Helling 
 

Textuur Korrelgrootteverdeling in de bodem 
 

Traditionele landschappen Landschapstypering die gebaseerd is op landschappen die niet of slechts in 
beperkte mate gewijzigd zijn door grootschalige ingrepen sinds de Industriële 
revolutie  
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Lijst van afkortingen 
 
AGNAS 

 
Afbakening van de Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische Structuur 
 

ANB Agentschap Natuur en Bos 
 

APA Algemeen Plan van Aanleg 
 

BAG Bouwvrij Agrarisch Gebied 
 

BBT / BAT Beste Beschikbare Techniek 
 

BPA Bijzonder Plan van Aanleg (gemeentelijk) 
  

BREF BAT Reference documents  
 

B.S. Belgisch Staatsblad 
 

BWK Biologische WaarderingsKaart 
 

DABM Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid 
 

DOV Databank Ondergrond Vlaanderen 
 

ENA Economisch Netwerk Albertkanaal 
 

GEN(O) Grote Eenheid Natuur (in Ontwikkeling) 
 

GNOP Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan 
 

GRSP Gemeentelijk Ruimtelijk StructuurPlan 
 

GRUP Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan 
 

HCOV Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen 
 

INBO Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek 
 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control, geïntegreerde preventie en bestrijding 
van verontreiniging 
 

IVON Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 
 

KB Koninklijk Besluit 
 

KLE Kleine LandschapsElementen 
 

LNE Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
 

MB Ministerieel Besluit 
 

m.e.r. 
 

Milieueffectrapportage 
 

MER 
 

Milieueffectrapport 
 

m-mv meter – maaiveld 
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mTAW Meter t.o.v. de Tweede Algemene Waterpassing of referentiehoogte waartegenover 
hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Een TAW-hoogte van 0mTAW is gelijk 
aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater te Oostende. 
 

NO/NO2 Stikstofoxide/stikstofdioxide 
 

O2 Zuurstof 
 

OVAM Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij 
 

Pae PersonenAutoEquivalent 
 

P.B. Publicatie Blad van de Europese Unie 
 

PM2,5 
 

Particulate Matter – ultrafijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 
2,5µm 
 

PM10 
 

Particulate Matter – fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 10µm 
 

PRSP 
 

Provinciaal Ruimtelijk StructuurPlan 
 

RSV 
 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
 

RUP Ruimtelijk UitvoeringsPlan 
 

SBZ-H Speciale BeschermingsZone – Habitatrichtlijnengebied 
 

SBZ-V Speciale BeschermingsZone – Vogelrichtlijngebied 
 

VEN Vlaams ecologisch netwerk 
 

VHA Vlaamse Hydrografische Atlas 
 

VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
 

VLAREMA VLAams REglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en 
Afvalstoffen 
 

VLAREBO VLAams REglement inzake BOdemsanering 
 

VLAREM 
 

VLAams REglement inzake Milieuvergunningen 
 

VVG Vlaamse Vereniging voor Golf 
  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zee
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laagwater
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostende
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1 LEESWIJZER 
 
Het voorliggend document is het plan-MER, opgesteld in functie van het Gewestelijk Ruimtelijk 
UitvoeringsPlan (GRUP) golf Bossenstein te Broechem. Het voorgenomen plan betreft enerzijds de 
planologische aanpassing in functie van het golfterrein en anderzijds de uitbreiding van de functies van 
het kasteel en bijgebouw. Het adres betreft Maas en Moor 16 te 2520 Broechem. 
 
Volgende hoofdstukken worden in het plan-MER aangehouden: 
 
Hoofdstuk 1: Leeswijzer 
Hierin wordt de structuur van het kennisgeving/ontwerp-plan-MER verduidelijkt 
 
Hoofdstuk 2: Algemene inlichtingen 
Dit hoofdstuk geeft een korte situering van het voorgenomen plan, de toetsing aan de MER-plicht en 
situering in de m.e.r.-procedure, de initiatiefnemer, de coördinator van het MER en de samenstelling 
van het team van deskundigen weer. 
 
Hoofdstuk 3: Ruimtelijke, administratieve en juridische situering 
In eerste instantie wordt de ruimtelijke situering van het voorgenomen plan toegelicht. Vervolgens wordt 
de historiek van de golf en de administratieve voorgeschiedenis aangeduid. Tenslotte wordt het 
vooropgestelde ontwerp-plan-MER getoetst aan de vigerende beleidsmatige en juridische 
randvoorwaarden.  
 
Hoofdstuk 4: Beschrijving van het voorgenomen plan 
Vanuit een meer gedetailleerde ruimtelijke, administratieve en juridische situering wordt de context 
besproken waarin het voorgenomen plan tot stand kwam. Eveneens worden hierbij de diverse mogelijke 
alternatieven belicht. Vanuit deze context en bespreking van de alternatieven komt men tot een 
beschrijving van de voorgenomen planelementen.  
 
Hoofdstuk 5: Algemene methodologie milieueffectenbeoordeling 
In dit hoofdstuk wordt een globale analyse en afbakening van de te verwachten milieueffecten 
weergegeven. Hierbij wordt in een ingreep-effecten matrix alle mogelijke effecten per zone toegelicht. 
Vanuit deze matrix wordt besloten welke disciplines al dan niet in detail dienen besproken te worden en 
hoe deze disciplines zullen opgebouwd worden.  
 
Hoofdstuk 6: Evaluatie van de milieueffecten 
Bij de evaluatie van de milieueffecten die het voorgenomen plan mogelijkerwijze met zich mee zal 
brengen, wordt per discipline een beschrijving van de referentiesituatie met zijn huidige effecten 
weergegeven, alsook een beschrijving en beoordeling van de milieueffecten van mogelijke toekomstige 
situaties en de formulering van milderende en/of compenserende maatregelen. 
 
Hoofdstuk 7: Monitoring en postevaluatie 
Indien uit hoofdstuk 6 blijkt dat er een monitoring en postevaluatie noodzakelijk zijn, worden deze in dit 
hoofdstuk samengevat. 
 
Hoofdstuk 8: Leemten in de kennis 

Indien tijdens de bespreking in hoofdstuk 6 blijkt dat er leemtes in de kennis aanwezig zijn m.b.t. het 
voorgenomen plan (bv. onduidelijke of onvoldoende gegevens betreffende de plankenmerken), m.b.t. 
de inventaris (bv. ontbrekende informatie betreffende bepaalde omgevingskenmerken) en m.b.t. de 
methode en het inzicht (bv. onvoldoende kennis in dosis-effectrelaties) worden deze in dit hoofdstuk 
meegedeeld.  
 
Hoofdstuk 9: Elementen ten behoeve van de watertoets 
In dit hoofdstuk worden de elementen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de watertoets 
samengevat. 
 
Hoofdstuk 10: Integratie en eindsynthese 
In de eindsynthese per discipline en over de disciplines heen worden als besluit van de 
milieueffectbeoordeling de effecten per effectgroep in tabelvorm samengevat evenals de significantie 
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van de effecten en de mogelijke impact van milderende en/of compenserende maatregelen. Bij de 
milderende maatregelen wordt aangegeven waar deze zullen of kunnen doorwerken in het GRUP. 
 
Hoofdstuk 11: Geraadpleegde bronnen 
 
Hoofdstuk 12: Bijlagen 
Hierin zijn alle bijlagen opgenomen waarnaar in de tekst verwezen wordt. 
 
Aparte kaartenatlas 
Hierin wordt het grotendeel van de gebruikte kaarten in weergegeven. 
 
Aparte niet-technische samenvatting 
Deze bevat een korte synthese van de hoofdstukken van het plan-MER aangevuld met relevante 
kaarten, figuren en tabellen. De niet-technische samenvatting dient in een voor iedereen begrijpbare 
taal geschreven te zijn. Het gebruik van technische termen moet zoveel mogelijk vermeden te worden. 
Deze niet-technische samenvatting is zodanig opgebouwd dat dit als een apart document verspreid en 
gelezen kan worden.  
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2 ALGEMENE INLICHTINGEN 

2.1 Beknopte beschrijving van het plan 
Kaart 1 Luchtfoto 

Kaart 2 Luchtfoto in detail 
Kaart 5 Kadasterplan 

Kaart 6 Gewestplan 
Kaart 22 Gebieden van het VEN en IVON  

 
Het plangebied is gelegen op het grondgebied van de gemeente Ranst in de deelgemeente Broechem 
ten zuiden van E313 Antwerpen-Luik. In het plangebied werd rond het kasteel van Bossenstein 
(daterend uit de 17de eeuw) een golfbaan met 27 holes aangelegd. Het plangebied heeft een oppervlakte 
van ca. 56ha, waarbinnen zich de activiteiten van Bossenstein Golf & Polo Club nv en de gebouwen 
voor de uitbating ervan situeren. 
 
Momenteel bevindt de golfbaan met 27 holes zich conform het gewestplan (zie Kaart 6) deels in: 

- Agrarisch gebied 
- Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
- Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat 
- Parkgebied 

Hierdoor wordt de golfbaan met 27 holes momenteel als “zonevreemd” beschouwd. 
 
Hiernaast maakt het noordelijk deel van het plangebied (zie Kaart 22) onderdeel uit van het VEN-gebied 
“Bos van Ranst”, type GEN. Hierbij ligt ca. 1,3ha van het golfterrein, met name de zone rond de greens 
van hole 9 en hole 12, daadwerkelijk in dit VEN-gebied. 
 
De plandoelstellingen van het op te maken gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn dan ook tweeledig: 

- In eerste instantie wordt voorzien in de omzetting van het huidige (landschappelijk waardevol) 
agrarisch gebied, parkgebied en natuurgebied met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaat, naar gedragen nieuwe bestemmingen (vnl. de bestemming golfterrein met 
overdruk natuurverweving – zie verder) 

- In tweede instantie wordt de zone rond de greens van hole 9 en hole 12 uit het VEN-gebied 
gehaald; er zal in het GRUP dan ook een compensatie van dit VEN-gebied aangeduid worden, 
waarbij (minimaal) 1 op 1 zal gecompenseerd worden. 

 
Voor een dergelijke gebiedsontwikkeling betekent dit ook dat er een plan-MER dient te worden 
opgemaakt. De gebundelde m.e.r.-procedure (zie verder) zal hierin worden gevolgd, waarbij deze 
procedure de nauwe interactie tussen de opmaak van het RUP en de opmaak van het MER niet 
belemmert. Voorliggend document betreft het ‘kennisgeving/ontwerp-plan-MER’. 

2.2 Initiatiefnemer van het voorgenomen plan 
De huidige initiatiefnemer, met name Bossenstein Golf & Polo Club nv, heeft een aanvraagdossier 
ingediend bij Ruimte Vlaanderen t.b.v. overname van het initiatiefnemerschap om het dossier te 
bespoedigen. In Bijlage 1 vindt u de beslissing hieromtrent van Ruimte Vlaanderen weer, waarbij 
toestemming gegeven wordt aan Bossenstein Golf & Polo Club nv om de plan-m.e.r.-plicht over te 
nemen.  
 
Bossenstein Golf & Polo Club nv  
Maas en Moor 16 
2520 Broechem 
Tel.:03 485 64 46 
Fax 03 485 78 41  
Contactpersoon: dhr. Philippe Charon 
Email: admin@bossenstein.be 
VE-nummer:  2.029.421.429 (dd. 15/07/1987) 
KBO-nummer: 431.549.733 
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2.3 Opdrachthouder en MER-deskundigen 
BOVA ENVIRO+ n.v.  
Wellingstraat 102 
9070 Heusden – Destelbergen 
Tel.: 09 328 11 40 
Fax: 09 328 11 50 
 
Plan-MER-coördinator: 
Mevr. Erna Goossens 
E-mail: erna.goossens@bovaenviroplus.be 
GSM: 0492 98 13 45 
Erkend MER deskundige bodem en water 
 
Contactpersoon 2: 
Dhr. Geert Bogaert 
E-mail: geert.bogaert@bovaenviroplus.be 
Stortplaatsdeskundige – milieucoördinator 
 
Andere medewerkers van BOVA EC nv: 
Mevr. Tamara Braeckman; milieudeskundige fauna en flora / biodiversiteit 
Mevr. Charlotte Moerkerke, MER-deskundige lucht  
 
Externe deskundigen: 
Christian Busschots (i.s.m. Nele Ranschaert) 
Erkend MER-deskundige geluid & trillingen  
Acoustical Engineering n.v.  
Oudestraat 25/1  
2860 Sint-Katelijne-Waver 
 
Patrick Maes 
Erkend MER-deskundige mobiliteit en ruimtelijke aspecten 
Erkend MER-deskundige landschap 
Estafetteweg 1 
9000 Gent 
 
Dirk Van Damme 
Erkend MER-deskundige fauna en flora / biodiversiteit 
Van Damme & Co GVC 
Dries 57 
9070 Destelbergen 
 
  

mailto:erna.goossens@bovaenviroplus.be
mailto:geert.bogaert@bovaenviroplus.be
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Handtekeningen voor de opstelling van het MER: 
Tabel 1  Initiatiefnemer  

Initiatiefnemer handtekening 

Dhr. Philippe Charon 
 
 
 
 
 
 
  

 
Tabel 2 Team van deskundigen  

Deskundige Discipline(s) 

Geldigheids 
datum 
erkenning 
EDA-nummer 

Handtekening 

Goossens Erna  
 
 
 
 
 

Bodem en water 
MER-coördinatie 
 
 

onbepaalde duur 
415 
 
 
 
 
 

 

Busschots Christian  
 
 
 
 
 

Geluid & trillingen Onbepaalde 
duur 
371 

 
 
 
 
 
 

 
 

Van Damme Dirk 
 
 
 
 
 

Fauna en Flora / 
Biodiversiteit 
 
 

Onbepaalde 
duur  
152 

 
 

Maes Patrick 
 
 
 
 
 

Mens mobiliteit en 
ruimtelijke aspecten 
Landschap 

Onbepaalde 
duur 
016 
 

 

 
Tabel 3 Andere medewerkers van BOVA ENVIRO + n.v.  

Medewerker Taak 

Tamara Braeckman Medewerker discipline biodiversiteit 

Geert Bogaert Assistentie strategische coördinatie 

Charlotte Moerkerke Medewerker MER-coördinatie en disciplines biodiversiteit, 
bodem, water en geluid en trillingen 
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2.4 Toetsing aan de plan-m.e.r.-plicht 
Om na te gaan of het voorgenomen plan onder de toepassing van de plan-m.e.r.-plicht valt, moeten drie 
vragen stapsgewijs beantwoord worden, namelijk: 

1) Valt het voorgenomen plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in 
(titel IV van) het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)?  
Ja - Een ruimtelijk uitvoeringsplan betreft een plan dat door een overheidsinstantie (hier 
overgenomen door Bossenstein Golf & Polo Club nv) wordt opgesteld om middels een 
wetgevingsprocedure door de Vlaamse Regering te worden vastgesteld. Dit maakt dat een 
ruimtelijk uitvoeringsplan onder de definitie valt van een plan of programma zoals gedefinieerd 
in het DABM. 
 

2) Valt het voorgenomen plan onder het toepassingsgebied van het DABM? 
Ja - Het voorgenomen plan vormt het kader voor de latere toekenning van een vergunning aan 
een project, zodat het voorgenomen plan onder het toepassingsgebied van het DABM valt. 
 

3) Valt het voorgenomen plan onder de plan-m.e.r.-plicht? 
Ja - “Bijlage II: artikel 12: Toerisme en recreatie: aanleg van golfterreinen van 9 holes of meer” 

 
Ingevolge het voorgaande is het voorliggend plan plan-m.e.r.-plichtig. 
 
Aangezien er mogelijk aanzienlijke milieueffecten zullen optreden door het voorgenomen plan (deels 
gelegen in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, parkgebied en VEN-gebied) 
en het geen klein gebied van lokaal niveau of een kleine wijziging betreft, wordt een plan-MER 
opgemaakt. 

2.5 Situering van de m.e.r.-procedure 
Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de m.e.r.-procedure.  

2.5.1 Milieueffectrapportage: algemeen 

Het voornemen om binnen het GRUP voor golfterrein Bossenstein Golf & Polo Club nv te Broechem 
(Ranst) enerzijds een aantal bestemmingen te wijzigen en anderzijds het verloren VEN-gebied 
(minimaal 1 op 1) te compenseren, zal worden getoetst op de impact op het milieu. De impact op het 
milieu wordt nagegaan door de opmaak van een milieueffectenrapport (kortweg MER). 
Milieueffectrapportage (kortweg m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure waarbij, voordat een 
activiteit of ingreep plaatsvindt, de milieugevolgen worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd. Via 
het milieuonderzoek wordt getracht om de voor het milieu mogelijk negatieve effecten in een vroeg 
stadium van de besluitvorming te kennen zodat ze kunnen worden voorkomen of gemilderd. Op die 
wijze kan het voorliggend project of plan worden bijgestuurd. Het milieueffectrapport vormt bijgevolg 
een belangrijk instrument in de besluitvorming. Het is een belangrijk hulpmiddel voor de overheid om te 
beslissen of een bepaald project of plan toegelaten of vergund zal worden en onder welke voorwaarden. 
 
Omdat het plan-MER wordt opgesteld in functie van het op te maken GRUP moet het duidelijke 
uitspraken bevatten omtrent de elementen die in het GRUP moeten worden opgenomen, met name een 
gemotiveerde afweging van de te herbestemmen gebieden en een opgave van milderende maatregelen 
met een ruimtelijke weerslag (bijvoorbeeld eventuele maatregelen inzake parkeergelegenheid, 
waterberging, enz.). 

2.5.2 Kort overzicht van de m.e.r.-procedure 

Een plan dat door een instantie op gewestelijk niveau wordt opgesteld en vastgesteld (in dit geval een 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan – GRUP) én dat het kader vormt voor de toekenning van een 
vergunning voor een project valt binnen het toepassingsgebied van titel IV van het DABM. 
 
Titel IV van het DABM beschrijft de m.e.r.-procedure. Dit decreet is op het vlak van milieueffect- 
rapportage voor plannen en programma’s herhaaldelijk gewijzigd. De hierna beschreven m.e.r.-
procedure, welke zal gevolgd worden, betreft het regulier spoor. 
 
  



 

Plan-MER Bossenstein Broechem 24/03/2017 blz. 20 van 158 

 

a) Kennisgeving/Ontwerpfase 
De initiatiefnemer controleert of het voorgenomen plan moet onderworpen worden aan een 
milieueffectrapportage. Als het voorgenomen plan m.e.r.-plichtig is, stelt de initiatiefnemer een team van 
deskundigen samen. Het gedeelte van de kennisgeving wordt opgemaakt. In deze nota zijn onder meer 
de voorgenomen activiteit, de aard, de ligging, doelstellingen en verantwoording van het plan 
beschreven en worden de coördinaten van de initiatiefnemer en namen van de voorgestelde uitvoerders 
van het milieueffectrapport vermeld. Ook wordt hierin een overzicht gegeven van de juridische en 
beleidsmatige context en onderzochte alternatieven, bestaande en beoogde vergunningen en relevante 
gegevens uit vorige rapportages en goedgekeurde rapporten. Daarna wordt het gedeelte van het 
ontwerp-plan-MER opgemaakt door een team van MER-deskundige o.l.v. een MER-coördinator. 
 
Vanuit het gedeelte van de kennisgeving wordt vertrokken om de specifieke milieuaspecten te 
onderzoeken en te beschrijven. Hierbij wordt het gedeelte van de ontwerp-MER opgemaakt, waarbij 
naast het bespreken van de effecten, die het voorgenomen plan met zich meebrengt, ook aangegeven 
zal worden welke milderende maatregelen er nodig zijn om bepaalde effecten te milderen. Eveneens 
wordt nagegaan of er een postevaluatie noodzakelijk is. Ook worden de gekende moeilijkheden en 
leemten in de kennis aangegeven.  
 
Na het opstellen van de kennisgeving/ontwerp-plan-MER, dient de initiatiefnemer het dossier in bij de 
bevoegde overheid, namelijk de Dienst Mer. Na het ontvangen van de nota onderzoekt de Dienst Mer 
of deze volledig is. Na eventuele aanpassingen wordt het dossier volledig verklaard. De administratie 
neemt een beslissing over de volledigheid en betekent, uiterlijk binnen een termijn van twintig dagen na 
datum van ontvangst van de kennisgeving/ontwerp-plan-MER, deze beslissing aan de initiatiefnemer. 
 
b) Terinzagelegging en richtlijnen 
De dienst Mer stelt de volledig verklaarde kennisgeving/ontwerp-plan-MER onverwijld ter beschikking 
van het publiek (= terinzagelegging) op volgende wijzen: 

- overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
- bij de initiatiefnemer; 
- via de internetsite van Dienst Mer (https://www.lne.be/milieueffectrapportage), van de 

gemeente Ranst (http://www.ranst.be) en van Ruimte Vlaanderen 
(http://www.ruimtevlaanderen.be); 

- via publicatie in de krant. 
De Dienst Mer bezorgt eveneens een afschrift van de volledig verklaarde kennisgeving/ontwerp-plan-
MER aan het betrokken gemeentebestuur (Ranst), de provinciale overheid en de door de Vlaamse 
regering aangewezen administraties. 
 
De terinzagelegging voor het publiek creëert de mogelijkheid voor de burger om inhoudelijke 
opmerkingen te maken, zodat de initiatiefnemer indien nodig de voorgestelde inhoud van het ontwerp-
plan-MER alsnog kan aanpassen aan de opmerkingen van de burger. Bij de bekendmaking of 
terinzagelegging wordt duidelijk aangegeven dat eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening 
van het voorgenomen plan-MER binnen de 30 dagen na bekendmaking van de kennisgeving/ontwerp-
plan-MER aan Dienst Mer moeten worden bezorgd. Bij een grensoverschrijdende procedure betreft dit 
een termijn van 60 dagen na de start van de terinzagelegging.  
 
Na de terinzagelegging volgt een vergadering met de betrokken instanties, de zogenaamde gebundelde 
‘richtlijnen-ontwerp-plan-MER-vergadering’, waarin de opmerkingen op de kennisgeving/ontwerp-plan-
MER worden besproken en wordt nagegaan welke opmerkingen relevant zijn om te worden 
meegenomen bij de eventuele noodzakelijke aanpassing of aanvulling van het MER. De resultaten van 
dit overleg vertaalt Dienst Mer in de richtlijnen voor de opmaak van het plan-MER. 
 
c) Uitvoeringsfase – opmaak (definitief) MER 
Tijdens de uitvoeringsfase wordt het plan-MER gefinaliseerd rekening houdende met de opmerkingen 
vanuit de richtlijnen-ontwerp-plan-MER vergadering.  
 
d) Beoordelingsfase 
Zodra dit definitief MER aan Dienst Mer wordt overhandigd, zal Dienst Mer controleren of het MER 
beantwoordt aan de inhoudelijke vereisten van de richtlijnen – ontwerp-plan-MER-vergadering. Daarna 
keurt Dienst Mer het MER goed of af en stelt ze een goedkeurings- of afkeuringverslag op.  
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Deze goed- of afkeuring wordt binnen een termijn van 50 dagen betekend aan de initiatiefnemer, de 
betrokken overheden, administraties, de MER-coördinator en het college van burgemeester en 
schepenen van de betrokken gemeentebesturen (d.i. gemeente Ranst).  
 
Een goedgekeurd MER is een officieel document. Na goedkeuring worden de ‘niet technische 
samenvatting’ en het goedkeuringsverslag op de MER-website geplaatst. 

2.5.3 Verdere procedures en besluitvorming 

De inhoud van het plan-MER, meer specifiek de doorwerking van milderende maatregelen in ruimtelijke 
maatregelen, zal worden bijgevoegd aan het GRUP. Dit zal gebeuren door een integratie in de 
toelichtingsnota. Na de plenaire vergadering en het advies van de strategische adviesraad SARO (en 
eventuele bijsturingen) wordt het ontwerp GRUP voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering. Dit 
ontwerp GRUP wordt vervolgens onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De 
bezwaren, opmerkingen en adviezen worden verwerkt door de Vlaamse Regering die het GRUP eerst 
principieel definitief goedkeurt. Uiteindelijk wordt het GRUP (na eventuele aanpassingen) en na advies 
van de Raad van State definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering (uiterlijk 10 maanden na het 
einde van het openbaar onderzoek). Het GRUP treedt in werking 14 dagen na de publicatie van het 
GRUP in het Belgisch Staatsblad. Daarna vormt het GRUP de juridische basis voor het beoordelen van 
vergunningaanvragen. Voor de niet-vergunde delen van het golfterrein zal het GRUP de basis vormen 
voor een regularisatievergunning.  
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3 RUIMTELIJKE, ADMINISTRATIEVE EN JURIDISCHE 
SITUERING 

3.1 Ruimtelijke situering 
Kaart 1 Luchtfoto 

Kaart 2 Luchtfoto in detail 
Kaart 5 Kadasterplan 

Kaart 6 Gewestplan 
Kaart 7 Bestaande ruimtelijke uitvoeringsplannen in omgeving 

Kaart 8 Wegenatlas 
Kaart 9 Topografische kaart 

3.1.1 Ligging van het plangebied 

Het plangebied is gelegen op het grondgebied van de gemeente Ranst in de deelgemeente Broechem 
ten zuiden van E313 Antwerpen-Luik. In het plangebied werd rond het kasteel van Bossenstein 
(daterend uit de 17de eeuw) een golfbaan met 27 holes aangelegd. Het plangebied heeft een 
oppervlakte van ca. 56ha, waarbinnen zich de activiteiten van Bossenstein Golf & Polo Club nv en de 
gebouwen voor de uitbating ervan situeren. Voor de kadastrale gegevens kan verwezen worden naar 
Kaart 5.  
 
Volgende belangrijke ruimtelijke entiteiten kunnen onderscheiden worden in de omgeving van het 
studiegebied: 
- Autosnelweg E313: ca. 100m ten noorden 
- Moerbeek: doorkruist het terrein aan de noordwest zijde 
- Bosgebied: aangrenzend ten noorden 
- Dichtstbijzijnde woning: er bevinden zich 2 woongelegenheden in het plangebied, daarnaast 

bevinden zich zowel aan de oost- als westzijde aanpalend aan het plangebied woningen.  
 
Het golfterrein in het plangebied is een aaneenschakeling van grasland en waterpartijen. Het terrein 
vertoont tevens verspreide houtaanplanten (hoofdzakelijk loofhout, maar ook naaldhout). In 
onderstaande tabel worden de oppervlaktes van de verschillende onderdelen van het golfterrein binnen 
het plangebied (incl. kasteeldomein) weergegeven: 
 
Tabel 4 Oppervlaktes (bij benadering) van de verschillende onderdelen van het bestaand golfterrein 

binnen het plangebied (incl. kasteeldomein) 
Onderdeel golfterrein Oppervlakte (ha) 

Greens ca. 1,5 

Fairways ca. 15 

Semi-rough ca. 22,6 

Tees ca. 1,0 

Bunkers ca. 0,6 

Rough ca. 5,4 

Waterpartijen ca. 4,4 

Practice ca. 2,2 

Overige (kasteel, verharding, gebouwen, …) ca. 3,3 

TOTAAL 56,0 

3.1.2 Huidige bestemming volgens het gewestplan en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

Het plangebied is gelegen binnen het gewestplan “Antwerpen“, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 
05/08/1976 en deels herzien op 28/10/1998 (zie Kaart 6). Volgens het gewestplan is het plangebied 
momenteel ingedeeld als zijnde: 

- Deels agrarisch gebied 

- Deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

- Deels parkgebied 

- Deels natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat 
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Deze zones worden omringd door zones met gewestplanbestemming: 
- Agrarisch gebied: (deels) ten zuiden, ten westen en ten oosten 
- Landschappelijk waardevol agrarisch gebied: (deels) ten zuiden 
- Woongebied met landelijk karakter: ten zuidoosten en op ca. 100m ten zuidwesten 
- Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat: ten noorden 

- Parkgebied: op ca. 70m ten noordoosten  
- Gebied gereserveerd voor erfdienstbaarheidsgebieden: ten noordoosten 
- Woongebied: (deels) ten zuiden 

 

Momenteel is in het gebied geen APA, BPA of RUP van toepassing. De bedoeling van dit plan-MER is 
de opmaak van een GRUP, welke grotendeels Bossenstein Golf & Polo Club nv zou bevatten (zie 
hoofdstuk 4.4 en Kaart 4). Op ca. 500m ten noordwesten is dd. 06/06/2008 het RUP “Leidingstraat 
Zandhoven – Ranst” (type: contouren van lijnen) aanwezig. Op ca. 350m ten westen is dd. 06/06/2008 
het RUP “Leidingenstraat Zandhoven – Ranst” (type: contouren grondvlakken) aanwezig. De ligging 
van beide GRUP’s worden weergegeven op Kaart 7. 
 
Eveneens dient melding gemaakt te worden dat op het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv dd. 
25/04/2016 een gunstig planologisch attest bij Ministerieel Besluit werd afgeleverd. (zie ook verder 
hoofdstuk ) Hierbij werd het volgende vastgesteld met de opmaak of wijziging van de plannen van 
aanleg of RUP: “Een gunstig planologisch attest wordt afgeleverd voor het behoud van het golfterrein 
met de bijbehorende gebouwen en infrastructuur en voor de plannen horende bij de ruimtelijke 
behoeften op korte en lange termijn.  
 
Het voorontwerp van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt binnen een jaar na afgifte van het 
attest verstuurd naar de betrokken adviesinstanties. Bij de opmaak van het GRUP zal in het bijzonder 
aandacht worden besteed aan: 

- het behoud en het ruimtelijke integreren van bestaande voetwegen en de dreef naar het kasteel; 
- het behoud en het ruimtelijke integreren van de bestaande waterloop, rekening houdende met 

het integraal waterbeleid; 
- het respecteren van de bouwvrije strook lang de E313. 
- maatregelen voor het behoud en het ruimtelijk integreren van het VEN-gebied in het noorden 

van het plangebied; 
- de multifunctionele inrichting; 
- de inrichting als ecogolf.” 
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3.2 Milieuadministratieve situering  
Kaart 1 Luchtfoto 

Kaart 2 Luchtfoto in detail 
Kaart 5 Kadasterplan 

3.2.1 Historiek van het plangebied 

In 1986 besliste de eigenaar om een gedeelte van het toenmalige domein Bossenstein aan te leggen 
als golfterrein. De gemeente Ranst bevestigde schriftelijk dat hiervoor geen stedenbouwkundige 
vergunning is vereist.  
 
In 1987 kreeg de eigenaar van het toenmalige domein Bossenstein de machtiging van de toenmalige 
gemeenschapsminister bevoegd voor cultuur voor het verrichten van de nodige grond- en 
draineringswerken en het inzaaien van grasvelden teneinde een golfterrein aan te leggen. 
 
In 1988 verleende de gemeente Ranst een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het 
clubhuis en bijhorende parkeergelegenheden.  
 
In 1995 krijgt de eigenaar een stedenbouwkundige vergunning om op de bovenverdieping van het 
clubhuis een hotel omvattende 16 slaapkamers met badkamer in te richten. 
 
In maart 1995 diende de eigenaar van de golfclub drie regularisatieaanvragen in bij de gemeente die 
betrekking hebben op respectievelijk het houten schuilhok, de houten loods voor landbouwvoertuigen 
en de houten berging. Deze regularisatieaanvragen worden op alle bestuursniveaus geweigerd omwille 
van de strijdigheid met de voorschriften bij de bestemming van het gewestplan; meer bepaald wat betreft 
de voorschriften bij ‘parkgebied’ en ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’. Deze constructies 
worden m.a.w. beschouwd als zijnde ‘zonevreemd’, aangezien deze allen in functie van het golfterrein 
staan. 
 
Het Hof te Antwerpen legde in arrest dd. 20/03/2000 een herstelvordering op. Hierin wordt de afbraak 
van de verschillende constructies geëist, met een dwangsom per dag vertraging in de uitvoering. 
Aanvullend worden aanpassingswerken aan de gevelbekleding van een paardenstal gevraagd. Deze 
aanpassingswerken zijn uitgevoerd en vastgesteld door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur in 
een schrijven van 15/05/2003. De afbraak van de drie houten constructies werd uitgevoerd. In 2013 
werden de overige constructies verwijderd.  
 
Omdat de houten constructies onmisbaar zijn voor het goed functioneren van een golfterrein, werd 
besloten om enerzijds een planologisch attest aan te vragen voor op korte termijn een loods voor de 
stalling van onderhoudsmachines (250m²) en een overdekte driving range (180m²) te kunnen oprichten 
en anderzijds voor op lange termijn naast de herbestemming van het volledige golfterrein, de 
bevestiging te vragen van de bestaande gebouwen, zonder volume uitbreiding, maar wel met inbegrip 
van een functiewijziging voor het kasteel (vnl. inzake toegelaten activiteiten). Een gunstig planologisch 
attest werd op 25/04/2016 bij Ministerieel Besluit afgegeven.   

3.2.2 Vergunningen 

Hierna wordt een overzicht gegeven van de bestaande vergunningen voor het plangebied.  

3.2.2.1 Stedenbouwkundige vergunningen 

Tabel 5 Stedenbouwkundige vergunningen  
Datum Omschrijving bouwvergunning 

22/05/1987 Machtiging tot het uitvoeren van werkzaamheden in een gerangschikt landschap: verrichten van 
draineringswerken met de daaraan gekoppelde tijdelijke grondwerken en het inzaaien van 
grasvelden, teneinde een golfterrein aan te leggen. 

05/01/1988 Het oprichten van een clubhuis na slopen van bestaande loods (perceel sectie A 122A en 123A). 

1995 Regularisatieaanvragen die betrekking hebben op respectievelijk het houten schuilhok, de 
houten loods voor landbouwvoertuigen en de houten berging. Deze regularisatieaanvragen 
worden op alle bestuursniveaus geweigerd. 

2000 Herstelvordering waarin de afbraak van verschillende constructies wordt geëist.* 

2016 Bouwen van een overdekte driving range 

* In 2003 en 2013 werd deze herstelvordering uitgevoerd.  
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3.2.2.2 Milieuvergunningen 

Inzake de milieuvergunningen wordt in onderstaande tabel enkel een overzicht gegeven van de nog 
van toepassing zijnde milieuvergunningen op het plangebied. 
 
Tabel 6 Milieuvergunningen  

Datum 
besluit  

Einddatum 
vergunning 

Perceel-
nummers 

Voorwerp van de vergunning Bijzondere 
milieuvoorwaarden 

19/12/2012 19/12/2032 Afd. 3 A 
122B 
120B 
120A 
119A  

Milieuvergunning klasse 3 –nv Bossenstein 
Golf & Polo Club – aktename 
Exploiteren van een golfterrein met bijhorend 
clubhuis, hotel, restaurant en winkel met: 

- Lozen van huishoudelijk afvalwater: 
900m³/j 

- Batterijladers: 34 kW 
- Stalplaats voor 25 voertuigen 

andere dan personenwagens 
- Koelinstallatie: 6,6 kW 
- Bovengrondse mazouttank: 5.000l 

met 1 verdeelslang 
- Opslag diverse reinigingsproducten 

en biociden in kleine verpakkingen: 
tot. 300l 

- Grondwaterwinning met een debiet 
< 500 m³/j 

geen 

3.2.3 Bestaande milieustudies m.b.t. het plangebied 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bestaande milieustudies met betrekking tot 
het plangebied. Onder de tabel wordt er per studie een korte inhoud weergegeven. 
 
Tabel 7 Bestaande milieustudies m.b.t. plangebied 

Datum Studie Uitvoerder 

December 2006 Milieubeheersplan voor de Bossenstein Golf & Polo Club 
te Broechem 

WES 

11/07/2014 Natuurluik: opbouw, beschrijving en verscherpte 
natuurtoets 

Mieco-effect bvba 

3.2.3.1 Milieubeheersplan voor de Bossenstein Golf & Polo Club te Broechem (WES) dd. 
december 2006 

Het milieubeheerplan werd op vraag van de initiatiefnemer opgemaakt in uitvoering van de bepalingen 
van het Vlaamse Golfmemorandum, waar de principes van ecogolfterrein voor de Bossenstein Golf en 
Polo Club nv worden opgelegd (zie hoofdstuk 4.2.6). Dit milieubeheersplan werd echter nooit 
bekrachtigd door de administraties.  
 
In een milieubeheersplan wordt de actuele en potentiële waarde en de knelpunten op ecologisch vlak 
beschreven, waarbij het milieubeheersplan resulteert in een actieplan om de ecologische waarde van 
het terrein te maximaliseren zonder dat daarbij de randvoorwaarden van het golfspel in het gedrang 
worden gebracht.  
 
In het milieubeheersplan werd een natuurstreefbeeld opgemaakt. Het streefbeeld voor de Bossenstein 
Golf & Polo Club nv betreft een concept waarin het golfgebruik en beheer van het terrein in functie van 
de golfsport hand in hand gaan met het bestendigen en verder ontwikkelen van de natuur- en 
landschapswaarden. Uitgangspunten zijn dan ook: 

- Behoud van uit golftechnisch oogpunt kwalitatieve spelomstandigheden; 
- Optimaliseren van de natuurwaarde van het terrein; 
- Respect voor het geklasseerde kasteel en omgeving.  

 
De globale doelstellingen binnen het natuurstreefbeeld zijn: 

- Voorzien van voldoende zones buiten spel waar kleinschalige natuurontwikkeling mogelijk is; 
- Natuurwaarden maximaal beschermen en ontwikkelen zonder de golfmogelijkheden te 

hypothekeren; 
- Mogelijke verbeteringen vanuit natuur, golf en landschap uitwerken; 
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- Erfgoedwaarde van het kasteel en de omgeving vrijwaren of verbeteren indien mogelijk; 
- Nastreven van de doelstellingen vastgelegd in het Golfmemorandum (recreatief medegebruik, 

natuurwaarden, …) 
 
Uit de toetsing van de huidige toestand en het beheer aan het ontwikkelde natuurstreefbeeld worden 
knelpunten geëvalueerd. Om deze knelpunten op te lossen of te milderen worden maatregelen 
voorgesteld. Anderzijds worden maatregelen voorgesteld om de milieuwaarden van het terrein te 
ontwikkelen. In onderstaande tabel worden de knelpunten en voorgestelde beheermaatregelen 
opgesomd:  
 
Tabel 8 Overzicht van de voorgestelde beheermaatregelen (bron: WES) 

Knelpunt Voorgestelde maatregel Periodiciteit
* 

Prioriteit
** 

Winning van grondwater, irrigatie en 
drainage 

Plaatsen van meetapparatuur Eénmalig PPP 

Enkel op greens en tees D A 
 Minimaal beregenen D A 
 BBT inzetten D A 

Inzet van chemische bestrijdingsmiddelen Bijhouden register van 
bestrijdingsmiddelen 

D PP 

 Cultuurtechnische maatregelen tot 
preventie 

D P 

 BBT gebruiken D A 

Toepassen van bemesting BBT gebruiken D P 
 Maaisel/eigen compost gebruiken 

i.p.v. aangekochte middelen 
D P 

Lozing van huishoudelijk afvalwater Kleinschalige waterzuivering Eénmalig PP 
 Voorzuivering afvalwater omliggende 

woningen door aangepast 
vegetatietype 

Eénmalig 
ontwikkelen 
– beheer: D 

PP 

 Aanvraag tot gemeente voor 
waterzuivering van afvalwater van 
omliggende woningen 

D PP 

Afvalbeheer Weinig verpakkingsmaterialen D PP 
 Selectief ophalen D PP 
 Hergebruik afvalstoffen bv. maaisel D PP 

Verstoring Extensiever beheer, vnl. in buitenspel 
en rough 

D PP 

 Ontzien van natte zones, deze 
eventueel als rough 

D P 

 Goede timing van beheer Niet in lente 
en zomer 

PPP 

Te beperkte oppervlakte rough Uitbreiden van de oppervlakte rough 
met 16 à 18ha 

Eénmalig PPP 

 Gedifferentieerd maaibeheer invoeren D PPP 
 Afvoeren van maaisel D PPP 
 Bufferzones langs waterpartijen 

(vijvers en grachten) voorzien 
Eénmalig PPP 

 Oeverzones correct beheren D PPP 
 Beheer i.f.v. gewenste vegetatie 

instellen 
D PPP 

Aangeplante bomen Beheer als parkzone D P 
 Behoud van oude bomen D A 

Beheer van waterpartijen en oeverzones Herstel evenwichtig visbestand Eénmalig PP 
 Natuurgericht beheer D A 

Aanplant van niet-streekeigen groen Boomkeuze voor streekeigen soorten  D A 
 Zoomvegetaties met inheemse 

struiken 
D A 

Aanwezigheid van zwarte en grijze 
lijstsoorten 

Verwijderen zwarte lijstsoorten D PPP 

 Verwijderen grijze lijstsoorten D A 

Erfgoedwaarde Advies bevoegde administraties bij 
werkzaamheden 

D A 

 Beheerplan dreven Eénmalig PP 

Belevingswaarde Recreatief medegebruik D PP 
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Knelpunt Voorgestelde maatregel Periodiciteit
* 

Prioriteit
** 

Sociaal maatschappelijke integratie Geleide wandelingen D A 
 Communicatie naar buurtbewoners en 

verenigingen 
D A 

Training en sensibilisatie Medewerkers belang van 
natuurbeheer meegeven 

D A 

 Bijscholing medewerkers D A 
 Natuurinformatie verspreiden naar de 

spelers 
D A 

 Milieubeleidsverklaring D A 

Extra voorgestelde beheermaatregelen Dode bomen behouden D A 
 Streekeigen en besdragende soorten 

aanplanten 
D A 

Monitoring Afbakening spelzones 5 jaar PP 
 Effecten van genomen 

beheersmaatregelen 
1 jaar  PPP 

 Bijstelling van het milieubeheerplan 5 jaar PPP 

* D: doorlopend 
** A: permanent aandachtspunt 
    P: ter verwezenlijken wanneer de mogelijkheid zich voordoet 
    PP: vrij prioritair 
    PPP: prioritair te verwezenlijken 

3.2.3.2 Natuurluik: opbouw, beschrijving en verscherpte natuurtoets (Mieco-effect bvba) dd. 11/07/2014 

Deze studie kaderde in de opmaak van het planologisch attest waarbij zowel door het Agentschap voor 
Natuur en Bos als door Ruimtelijke Ordening gevraagd werd naar de opmaak van een verscherpte 
natuurtoets, aangezien aanpalend aan het gedeelte dat als golfterrein gebruikt wordt, een gebied 
gelegen is dat deel uitmaakt van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Naast de opmaak van de verscherpte 
natuurtoets, waarin werd nagegaan wat de ecologische impact is van de (herop) te bouwen 
kleinschalige gebouwen, werd een aanzet gegeven tot ecologische effectevaluatie en -beoordeling van 
de activiteit die gepaard gaan met de uitbating van de golf. Uit deze studie bleek dat de effecten die 
uitgaan van de constructie en het gebruik van de twee gebouwtjes die onderwerp zijn van het 
planologisch attest minimaal zijn. Daarnaast besluit de studie dat de golfactiviteiten niet hebben geleid 
tot ecotoopverlies in het VEN-gebied. De aanleg van het golfterrein heeft eveneens niet geleid tot 
bijkomende barrière-effecten t.a.v. het omliggende VEN-gebied. Ook potentiële verstoringseffecten 
werden hierbij geëvalueerd. Visuele en geluidsverstoring als gevolg van de exploitatie van het terrein 
worden als niet betekenisvol ervaren en hebben aldus geen aanwijsbaar effect op het VEN-gebied. 
Effecten op de waterkwaliteit dienen geremedieerd aangezien het sanitair afvalwater wordt geloosd in 
de richting van het VEN-gebied. De installatie van een KWZI om het afvalwater te zuiveren wordt als 
nodig geacht. Daarnaast is er een belangrijk effect inzake verdroging, aangezien delen van het 
bosgebied (die deel uitmaken van het VEN) sterk afhankelijk zijn van het grondwater. Precieze effecten 
waren op het moment van deze studie niet gekend. 
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3.3 Beleidsmatige en juridische randvoorwaarden 
Kaart 6 Gewestplan 

Kaart 7 Bestaande ruimtelijke uitvoeringsplannen in omgeving 
Kaart 8 Wegenatlas 

Kaart 10 Biologische waarderingskaart 
Kaart 15 Grondwaterkwetsbaarheidskaart 
Kaart 19 Vergunde grondwaterwinningen 

Kaart 20 Hydrografisch net 
Kaart 21 Overstromingsgevoelige gebieden 

Kaart 22 Gebieden van het VEN en IVON 
Kaart 23 Natura 2000-gebieden 

Kaart 24 Inventaris Onroerend Erfgoed 
Kaart 25 Bodemkaart 

Kaart 26 Geologische kaart 
Kaart 27 Landschapsatlas  

 

In onderstaande tabel worden de beleidsmatige en juridische randvoorwaarden samengevat 
weergegeven onder matrix vorm. De tabel verwijst eveneens naar de bovenstaande kaarten, die zich in 
de bijhorende kaartenbundel bevinden. De belangrijkste randvoorwaarden, waarmee rekening dient 
gehouden te worden in het plan-MER worden meer in detail besproken in de hoofdstukken 4.1 en 4.3.  
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Tabel 9 Overzicht juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
Randvoorwaarde Toelichting Relevantie Bespreking in de tekst 

Milieuhygiëne Algemeen 

m.e.r.-decreet (18/12/2002) en 
uitvoeringsbesluit 

Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën van ingrepen waarvoor een 
milieueffectenrapport moet worden opgemaakt. 
 
Een plan-MER is nodig voor de RUP-procedure. Mogelijk ook project-m.e.r.-plichtig in functie 
van de vergunningsaanvraag. 

Ja Algemeen van toepassing 

Decreet algemene bepalingen 
milieubeleid (DABM)  
d.d. 05/04/1995 en wijzigingen 

Voor onderhavig plan is een plan-MER vereist i.k.v. het later op te stellen RUP. Ja Algemeen van toepassing 

Milieuvergunningendecreet 
d.d.28/06/1985 en 
uitvoeringsbesluiten VLAREM I 
d.d. 06/02/1991 en VLAREM II 
d.d. 01/06/1995 en wijzigingen 

VLAREM geeft aan voor welke activiteiten en inrichtingen een milieuvergunning noodzakelijk 
is. Aanvullend wordt voor verscheidene rubrieken (gerelateerd aan aard van activiteiten) 
aangegeven aan welke (algemene en sectorale) voorwaarden moet voldaan worden. 
 
Het decreet en uitvoeringsbesluit zijn niet relevant op dit planniveau maar zal wel van belang 
kunnen zijn bij de latere, verdere projectontwikkeling binnen het plangebied. 

Neen Niet van toepassing 
 

Decreet betreffende de 
omgevingsvergunning en 
handhaving ervan d.d. 25/04/2014 
en uitvoeringsbesluiten dd. 
27/11/2015 en 13/02/2015 

Dit decreet en uitvoeringsbesluit geeft aan voor welke activiteiten er een 
omgevingsvergunning noodzakelijk is.  
 
Het decreet en uitvoeringsbesluit zijn niet relevant op dit planniveau maar zal wel van belang 
kunnen zijn bij de latere, verdere projectontwikkeling binnen het plangebied. 

Neen Niet van toepassing 

Materialendecreet d.d. 24/06/2011 
en uitvoeringsbesluit VLAREMA 
(B.S. d.d. 23/05/2012) en zijn 
wijzigingen 

Het nieuwe decreet zet de Europese Kaderrichtlijn 2008/98/EG om in Vlaamse regelgeving 
en legt een juridische basis voor de omslag van het Vlaamse Afvalstoffenbeleid naar een 
beleid gericht op de ganse materiaalkringloop. 
 
In het decreet staat een duurzame ontwikkeling inzake materiaalgebruik centraal, met name 
vrijwaren van de gezondheid van mens en milieu, tegengaan van verspilling van grondstoffen 
en energie. Hierbij wordt de Ladder van Lansink gerespecteerd. 
 
Het voorgenomen plan past in het kader van dit decreet en uitvoeringsbesluit. 

Ja Algemeen van toepassing 
Discipline Bodem en 
Grondwater 

Verdrag van Espoo  
d.d. 25/02/1991 

Dit verdrag voorziet dat bij projecten in een lidstaat die aanzienlijke effecten kunnen hebben 
op het milieu van een andere lidstaat, de lidstaat op wiens grondgebied het project wordt 
voorgesteld, informatie verstrekt aan de andere lidstaat. 
 
Er zijn geen (gewest- of) grensoverschrijdende effecten te verwachten.  

Neen  Niet van toepassing 

Seveso-richtlijnen (1996/82/EG 
d.d. 09/12/1996 en 2003/105/EG 
d.d. 16/12/2003), 
geïmplementeerd via het decreet 
d.d. 01/12/2006 betreffende het 
samenwerkingsakkoord tussen de 
gewesten (B.S. 08/01/2007), het 

Doelstelling is de preventie van zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn 
en beperkingen van de gevolgen hiervan voor mens en leefmilieu. Hiervoor voorzien de 
richtlijnen onder meer een veiligheidsrapport, een veiligheidsbeheersysteem en een 
omgevingsveiligheidsrapport. 
 
Gezien het voorgenomen plan enkel gericht is op de regularisatie van een golfterrein, wordt 
er vanuit gegaan dat er geen veiligheidsrapportage opgemaakt moet worden. 

 
 
 
 
 
Neen 
 

 
 
 
 
 
Niet van toepassing 
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Randvoorwaarde Toelichting Relevantie Bespreking in de tekst 

besluit ruimtelijke 
veiligheidsrapportage d.d. 
26/01/2007 (B.S. 19/06/2007) en 
het decreet milieueffectrapportage 
en veiligheidsrapportage  
d.d. 21/11/2003 (B.S. 29/04/2004) 
+ wijzigingen  

 
In uitvoering van artikel 4.2.5. van het decreet van 27 april 2007 houdende de wijziging van 
titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM) is voorafgaand aan de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan een onderzoek tot 
milieueffectrapportage gevoerd. 

 
Ja 

 
Algemeen van toepassing 

Mestdecreet dd. 22/12/2006 Deze wetgeving bepaalt voor de afzet en het gebruik van (vooral dierlijke) meststoffen op 
Vlaamse (landbouw)gronden de verschillende voorwaarden. 
 
Op het golfterrein wordt er voornamelijk op de greens bemest. Hiernaast worden ook de 
fairways 1 keer per jaar bemest. Deze bemesting gebeurt met ondersteuning van een 
erkende raadgever (dhr. Etienne Bruyère) 

Ja Algemeen van toepassing 

Sectorale uitvoeringsplannen 
OVAM 

Sectorale uitvoeringsplannen hebben betrekking op concrete projecten, op acties in verband 
met preventie, recuperatie en verwijdering van afvalstoffen of op specifieke categorieën van 
afvalstoffen.  

Neen Niet van toepassing 

BBT/BREF documenten n.a.v. de 
IPPC-richtlijn (96/61/EG) 
opgeheven door de richtlijn 
2008/1/EG dd. 15/01/2008 

Op Europees niveau worden BREF-documenten opgesteld. Deze documenten geven per 
industriesector de BBT alsook de emissieniveaus (naar lucht, water, geluid, ) weer die 
gepaard gaan met deze BBT. 
 

Neen Niet van toepassing 

Ruimtelijke Ordening 

Vlaamse Codex ruimtelijke 
ordening (08/05/2009) + 
wijzigingen 

De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening omvat bepalingen inzake organisatie, planning, 
vergunningenbeleid en handhaving.  
 
De codex is relevant op dit planniveau inzake procedure tot opmaak van het RUP, waarvoor 
deze plan-MER wordt opgesteld.  

Ja Algemeen van toepassing 

Gewestplan, andere 
stedenbouwkundige plannen 
(BPA, APA, ...)  

Zie Kaart 6 

Deze plannen geven het gewenste/toegestane grondgebruik binnen het Vlaams Gewest.  
 
Het plangebied is gelegen in het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd bij KB van 05/08/1976 
en deels herzien op 28/10/1998. Het plangebied is deels gesitueerd in zone voor 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, deels in agrarisch gebied, deels in parkgebied 
en deels in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten. 

Ja Algemeen van toepassing 

Bepalingen omtrent geluidsemissies zijn gerelateerd aan gewestplanbestemmingen. Ja Discipline Geluid en Trillingen 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP) 

Zie Kaart 7 
 

In een ruimtelijk uitvoeringsplan legt de overheid de bodembestemming in een bepaald 
gebied vast. Indien voor een bepaald gebied een ruimtelijk uitvoeringsplan definitief werd 
goedgekeurd, vervalt het gewestplan voor dat gebied.  
 
Het plangebied is momenteel niet gelegen in een RUP. De bedoeling van dit plan-MER is de 
opmaak van een Gewestelijk RUP. Op ca. 500m ten noordwesten is dd. 06/06/2008 het RUP 
“Leidingstraat Zandhoven – Ranst” (type: contouren van lijnen) aanwezig. Op ca. 350m ten 
westen is dd. 06/06/2008 het RUP “Leidingenstraat Zandhoven – Ranst” (type: contouren 
grondvlakken) aanwezig. 

Ja 
 

Algemeen van toepassing 
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Randvoorwaarde Toelichting Relevantie Bespreking in de tekst 

RSP-Vlaanderen (RSV) 
d.d. 23/09/1997 en herzieningen 
d.d.12/12/2003 en d.d. 17/12/2010 

Geeft een toekomstvisie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten 
omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. 
 
Volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is Ranst gesitueerd binnen het stedelijk 
netwerk van de Vlaamse Ruit. Het RSV wordt behandeld in hoofdstuk 4.2.1. 

Ja Algemeen van toepassing 

Provinciaal RSP (PRSP) 
Antwerpen d.d. 10/07/2004, en 
herziening d.d. 27/01/2011 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan biedt een referentiekader voor de ruimtelijke planning 
op gemeentelijk niveau: 
- Het PRSP doet uitspraak over de structuurbepalende elementen voor bovenlokale 

belangen die niet van gewestelijk belang zijn; 
- Het PRSP bevat aanwijzingen of desgevallend bindende bepalingen over de inhoud van de 

gemeentelijke structuurplannen, zowel formeel (taakomschrijving) als inhoudelijk (krijtlijnen 
van de invulling van de taak); 

- Het PRSP bevat naast bindende bepalingen over de uitvoering die op provinciaal niveau 
moet gebeuren, ook bindende bepalingen over de uitvoeringstaken (voor uitvoering van het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan) die aan de gemeenten worden opgedragen. 
 

Het PRSP Antwerpen wordt behandeld in hoofdstuk 4.2.2. 

Ja Algemeen van toepassing 

Gemeentelijk RSP Ranst 
(GRSP) d.d. 01/03/2007 

 

Het GRSP werd op 1 maart 2007 door bij ministerieel besluit goedgekeurd en geeft de 
hoofdlijnen weer van het door de gemeente gewenste ruimtelijk beleid. 
 
Het GRSP Ranst wordt behandeld in hoofdstuk 4.2.3. 

Ja Algemeen van toepassing 

Witboek Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen dd. 30/11/2016 

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is een beleidsverklaring van de Vlaamse 
Regering die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de 
volgende decennia. Het is belangrijke formele stap op weg naar het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen, dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zal vervangen. De Vlaamse 
Regering formuleert in het witboek doelstellingen, ruimtelijke ontwikkelingsprincipes en 
activiteiten die de basis zullen vormen om de ruimte van Vlaanderen te transformeren. De 
Vlaamse Regering keurde op 30/11/ 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. 
 
Open ruimte wordt in het Witboek gevrijwaard en versnippering wordt tegengegaan. Grote 
delen van de open ruimte dienen een ruimer wordend pakket van maatschappelijke diensten 
als gevolg van vragen naar o.a. landschapsbeleving, recreatie en behoud van biodiversiteit. 
Het plangebied voldoet hieraan door het gebied in te richten als ecogolfterrein met 
mogelijkheid tot recreatie (wandelpaden) en door compensatie van het VEN-gebied (behoud 
van biodiversiteit). 

Ja Algemeen van toepassing 

Milieubeleidsplannen    

Milieubeleidsplannen In de milieubeleidsplannen (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk) worden voor diverse 
thema’s (zoals verstoring door geluid, verdroging, verontreiniging, …) doelstellingen 
geformuleerd evenals maatregelen die de realisatie van deze doelstellingen mogelijk moeten 
maken. 
De doelstellingen zijn relevant als leidraad i.f.v. de milderende maatregelen die voor het plan 
zullen voorgesteld worden. 

Ja Diverse disciplines  
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Randvoorwaarde Toelichting Relevantie Bespreking in de tekst 

Vlaams Milieubeleidsplan 
2011-2015 (d.d. 27/05/2011) 

De Vlaamse regering stippelt elke vijf jaar een milieubeleidsplan uit met een stapsgewijze 
aanpak van de milieuproblematiek. Het Vlaamse Milieubeleidsplan omvat korte termijn- en 
lange termijndoelstellingen met concrete maatregelen om de beoogde resultaten te bereiken. 
Het huidige Milieubeleidsplan 2010-2015 is het vierde op rij en de opvolger van het Vlaamse 
Milieubeleidsplan 2003-2007, dat verlengd en geactualiseerd werd tot 2010. Voorlopig is er 
geen MINA 5 en blijft MINA 4 gelden. 
Het MINA-plan 4 stelt 8 uitdagingen voorop om het Vlaams milieu binnen een termijn van 
één generatie gezonder en nog leefbaarder te maken:  
1. Een betere kwaliteit van de leefomgeving  
2. Verantwoorde productie en consumptie  
3. Biodiversiteit en ecosystemen in balans brengen  
4. Klimaatvriendelijke samenleving  
5. Beperkte milieu-impact op andere landen  
6. Risicobeheersing  
7. Inzake milieu evengoed scoren als de andere economische topregio’s  
8. Sterker milieubewustzijn  

Ja Algemeen van toepassing 

Gemeentelijk milieubeleidsplan  De Gemeente Ranst beschikt over een Gemeentelijk Milieubeleidsplan voor 2006-2010. Een 
nieuw plan werd niet teruggevonden. Het omvat een vertaling van de visie en doelstellingen 
van het milieubeleid op gemeentelijk niveau in concrete acties en maatregelen. 

Ja Algemeen van toepassing 

Landschapszorg 

Decreet d.d. 21/12/1988  
(+ wijzigingen) en besluiten 
betreffende open ruimte, 
ruilverkaveling, natuurinrichting en 
landinrichting 

Heeft als doel de open ruimte zodanig in te richten dat alle facetten die in het gebied 
aanwezig zijn zich volwaardig kunnen ontwikkelen. Bij een ruilverkaveling ligt de 
hoofdaandacht op de landbouw, bij een natuurinrichting op het behoud van fauna en flora. 
 
Het plangebied bevindt zich niet in een ruilverkaveling. 

Neen Niet van toepassing 

Regionaal landschap Een regionaal landschap is een duurzaam samenwerkingsverband ter bevordering van o.a. 
streekeigen karakter, natuur, beheer kleine landschapselementen. 
 
Het plangebied behoort tot het regionale landschap “De Voorkempen”. 

Ja Discipline Landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 
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Randvoorwaarde Toelichting Relevantie Bespreking in de tekst 

Landschapsatlas  
Zie Kaart 27 

De landschapsatlas geeft aan waar historisch gegroeide landschapsstructuren herkenbaar 
gebleven zijn en duidt deze aan als relicten van traditionele landschappen. Sinds 2004 wordt 
een tweede spoor, naast het landschapsdecreet, m.b.t. landschapsbescherming ontwikkeld 
door de introductie van ankerplaatsen en erfgoedlandschappen. Samen met puntrelicten, 
lijnrelicten en relictzones worden de ankerplaatsen wetenschappelijk in kaart gebracht en 
beschreven in de Landschapsatlas. 
 
Het plangebied bevindt zich in het traditioneel landschap Land van Kontich-Ranst 
(Zuiderkempen).  

Ja Discipline Landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 
 

Decreet onroerend erfgoed 
(12/07/2013) & Onroerend- 
erfgoedbesluit (16/05/2014) 

Zie Kaart 24 
 

Vanaf 1 januari 2015 geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en 
dorpsgezichten, landschappen en archeologie. Het decreet voorziet de vaststelling van 
inventarissen die de Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te behouden. De 
vaststelling van een inventaris verbindt een aantal rechtsgevolgen aan erfgoedobjecten die 
waardevol, maar niet beschermd zijn. Het nieuwe decreet voorziet in de vaststelling van 
minstens 5 inventarissen: inventaris bouwkundig erfgoed, landschapsatlas, inventaris 
archeologische zones, inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, inventaris 
van historische tuinen en parken. 
 
Het plangebied bevindt zich in een beschermd cultuurhistorisch landschap (“kasteeldomein 
Bossenstein”). Het kasteel dat behoort tot dit kasteeldomein, wordt eveneens beschermd als 
monument. 

Ja Discipline Landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 
 

Decreet houdende de vaststelling 
van een kader voor de 
gebruikerscompensatie bij 
bestemmingswijzigingen, 
overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar 
nut (27/03/2009) 

Decreet voorziet in de financiële compensatie voor gebruikers van percelen waarop 
gebruikersbeperkingen opgelegd worden ten gevolge van een bestemmingswijziging door 
een ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg. 

Ja Discipline Landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 
 

Omzendbrief RO 2010/01 
betreffende de beleidsmatige 
herbevestiging van de 
gewestplannen in het kader van 
de afbakening van de gebieden 
van de natuurlijke en agrarische 
structuur in uitvoering van het 
Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (07/05/2010) 

Door de herbevestiging van agrarisch gebied worden deze gebieden planologisch verankerd. 
Een herbevestiging betekend niet dat gemeentelijke en provinciale planningsinitiatieven hier 
niet meer mogelijk zijn. Eventuele projecten moeten de agrarische hoofdbestemming 
maximaal respecteren. 
 
Binnen het plangebied komen beperkt HAG-gebieden voor en dit aan de zuidelijke tip van 
het golfterrein. 

Ja Discipline Landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 
Discipline mens – ruimtelijke 
aspecten 
 

Natuurbehoud 

Decreet betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu d.d. 21/10/1997 (B.S. d.d. 
10/01/1998) 

Dit decreet heeft als doel de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van het 
natuurlijk milieu. Centraal staan een planmatige aanpak (natuurbeleidsplan), een horizontaal 
beleid (stand-still-principe) en een gebiedsgericht beleid. 
 

Ja Algemeen van toepassing 
Discipline Biodiversiteit 
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Randvoorwaarde Toelichting Relevantie Bespreking in de tekst 

 
 

Het stand-still principe en de zorgplicht vormen belangrijke elementen in het natuurdecreet. 
Indien uit de effectbespreking zou blijken dat ten gevolge van de uitvoering van het project 
natuurelementen in de onmiddellijke omgeving kunnen vernietigd of ernstig beschadigd 
worden, moeten maatregelen genomen worden om deze vernietiging of beschadiging te 
voorkomen, te beperken of te herstellen. De vermelde principes zijn algemeen van 
toepassing. 

Habitatrichtlijnengebieden 
(92/43/EEG)  

Zie Kaart 23 

In het natuurdecreet werd de afbakening van speciale beschermingszones op Vlaams 
grondgebied geïntegreerd. De afbakening van deze speciale beschermingszones (SBZ-H) 
heeft als doel soorten en natuurlijke habitats in stand te houden. Indien het plangebied 
gelegen is in of indien er effecten op dergelijke beschermingszones optreden, is de opmaak 
van een passende beoordeling vereist. 
 
Het plangebied bevindt zich op ca. 800m ten zuiden van het Habitatrichtlijngebied 
BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen en op ca. 2 km ten westen 
van de Habitatrichtlijngebieden BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met 
brongebieden, moerassen en heiden en BE2100045 Historische fortengordels van 
Antwerpen als vleermuizenhabitats.  

Ja Discipline Biodiversiteit 

Vogelrichtlijnengebieden 
(79/409/EEG) 

Zie Kaart 23 

In het natuurdecreet werd de afbakening van speciale beschermingszones op Vlaams 
grondgebied geïntegreerd. De afbakening van deze speciale beschermingszones (SBZ-V) 
heeft als doel soorten en natuurlijke habitats in stand te houden. Indien het plangebied 
gelegen is of indien er effecten op dergelijke beschermingszones optreden, is de opmaak 
van een passende beoordeling vereist. 
 
Het plangebied is niet gelegen in of nabij een Vogelrichtlijngebied. 

Ja Discipline Biodiversiteit  
 

Vlaams ecologisch netwerk 
Zie Kaart 22 

In uitvoering van het natuurdecreet wordt een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
afgebakend, bestaande uit 
- GEN of Grote Eenheden Natuur, met een hoge actuele natuurwaarde, 
- GENO of Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling, met hoge potentiële natuurwaarde. 
Deze VEN-gebieden hebben een duidelijke samenhang en een voldoende aaneengesloten 
oppervlakte. In de VEN-gebieden komen natuurbehoud en -ontwikkeling op de eerste plaats 
en moeten minstens de bestaande natuurkwaliteiten bewaard blijven. In functie hiervan 
gelden binnen VEN een aantal verbodsbepalingen. In het GENO zijn natuurelementen 
minder geconcentreerd aanwezig of zijn er maatregelen nodig om ook op terreinen die door 
menselijke ingrepen tot stand zijn gekomen, de natuur verder te ontwikkelen. 
 
Het plangebied is voor een deel gelegen in het VEN-gebied nr. 326 ‘Het Bos van Ranst’. 

Ja Discipline Biodiversiteit 
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Integraal Verwevings- en 
Ondersteunend Netwerk 

Zie Kaart 22 

Het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) omvat gebieden waarbij 
natuur een levensfunctie uitmaakt naast andere functies zoals landbouw, bosbouw, recreatie 
en wonen. Het IVON bestaat uit: 
- Natuurverwevingsgebieden, waar hoge natuurwaarden voorkomen naast de andere 

functies. Natuur is hier een nevenfunctie 
- Natuurverbindingsgebieden, die (ongeacht hun oppervlakte) van belang zijn voor de 

migratie van planten en dieren tussen de gebieden van het VEN en/of de natuurreservaten. 
 
Het plangebied en omgeving maken geen deel uit van een IVON gebied. 

Neen Niet van toepassing 

Vlaamse en/of erkende natuur- en 
bosreservaten 
 

Door de Vlaamse regering worden terreinen die belangrijk zijn voor het behoud en 
ontwikkeling van het natuurlijke milieu aangewezen of erkend. 
 
Het plangebied en omgeving maken geen deel uit van een erkend of Vlaams reservaat. 

Neen Niet van toepassing 
 

Beschermde planten en dieren 
(maakt deel uit van het 
natuurdecreet, art. 51) 

Een aantal plant- en diersoorten zijn op nationaal niveau beschermd. Het is o. a verboden 
deze soorten te bejagen, te vangen alsook hun woon- en schuilplaatsen te beschadigen of 
met opzet te verstoren. De lijst van soorten van communautair belang voorkomend in 
Vlaanderen is opgenomen in bijlage 3 van het Natuurdecreet. 

Ja Algemeen van toepassing 
Discipline Biodiversiteit 
 

Besluit van de Vlaamse Regering 
(15/05/2009) met betrekking tot 
soortenbescherming en 
soortenbeheer 

Regelgeving die de bescherming regelt van dieren en planten in Vlaanderen. Het besluit 
beoogt een meer systematische omzetting van de rechtstreekse soortenbescherming uit de 
Vogel- en Habitatrichtlijn in de Vlaamse regelgeving. Er wordt aangegeven welke soorten 
bescherming genieten, welke verbodsbepalingen gelden en welke actieve 
beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden. 

Ja Algemeen van toepassing 
Discipline Biodiversiteit 

Bermbesluit (27 juni 1984) Doet aanbevelingen naar bermbeheer in functie van de bescherming van fauna en flora. Neen Niet van toepassing 

Jachtdecreet (24 juli 1991) Regelt het verstandig gebruik van wildsoorten ten behoeve van de jacht. 
 
De relevantie zal nagegaan worden bij de discipline Biodiversiteit. 

Ja Discipline Biodiversiteit 

Bosdecreet (13 juni 1990, een 
laatst gewijzigd 8 januari 2016) 
 

Het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen wordt geregeld in het bosdecreet 
o.a. de vergunningsvoorwaarden voor kappingen en eventuele compensaties voor 
ontbossing.  
 
In het plangebied en omgeving liggen verscheidene bospercelen.  

Ja Algemeen van toepassing 
Discipline Biodiversiteit 

Biologische waarderingskaart 
(20016) 

Zie Kaart 10 

Deze kaart is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het Vlaamse Gewest; een 
landschap ecologische analyse van het gebied. 
 
Volgens de biologische waarderingskaart kan het plangebied worden opgedeeld in delen die 
bestaan uit een complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer 
waardevolle elementen, delen die bestaan uit een complex van biologisch minder 
waardevolle en waardevolle elementen en biologisch zeer waardevolle delen. Ten noorden 
van het plangebied, boven de E313 bevindt zich een faunistisch belangrijk gebied. 

Ja Discipline Biodiversiteit 
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Conventie van Ramsar  
d.d. 02/02/1971 

De Ramsar-conventie is een internationale overeenkomst inzake watergebieden 
(draslanden) die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor 
watervogels. 
 
Het voorgenomen plan is niet gelegen in een Ramsar gebied. 

Neen Niet van toepassing 

Conventie van Bonn Internationale overeenkomst ter bescherming van migrerende soorten Neen Niet van toepassing 

Bosbeheerplan Bos van Ranst 
(2015-2035) 
 

Een bosbeheerplan beschrijft voor de komende 20 jaar het beheer van een bepaald bos. Het 
geeft een overzicht van welke maatregelen je waar en wanneer zal uitvoeren. Deze 
maatregelen zorgen ervoor dat je bos ecologisch wordt beheerd, maar ook de economische, 
sociale en educatieve functies komen aan bod. 
 
In 2014 werd het uitgebreid bosbeheerplan (UBBP) voor het Bos van Ranst afgerond en 
goedgekeurd door het ANB. 

Ja Discipline Biodiversiteit 

Milieuhygiëne Bodem en Water 

Decreet betreffende 
bodemsanering en 
bodembescherming d.d. 
27/10/2006 en uitvoeringsbesluit 
VLAREBO d.d.14/12/2007 (en 
aanvullingen), welke voorgaande 
decreet en uitvoeringsbesluit 
vervangen. 

Het bodemsaneringsdecreet en Vlarebo regelen enerzijds de sanering van verontreinigde 
gronden in het Vlaamse Gewest en anderzijds het grondverzet in het Vlaams Gewest. 
 
Van toepassing op eventueel grondverzet in het plangebied. 

Ja Discipline Bodem, Grondwater 
en Oppervlaktewater 

Decreet integraal waterbeleid 
d.d. 18/07/2003 en wijzigingen – 
omzetting Europese Kaderrichtlijn 
Water 

Dit decreet bevat bepalingen betreffende het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, 
beheren en herstellen van watersystemen. Het heeft tot doel een goede toestand van grond- 
en oppervlaktewater te bereiken, zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak. De bepalingen 
zijn algemeen van toepassing. Als instrument dat de realisatie van de vooropgestelde 
doelstellingen mede moet mogelijk maken voorziet het decreet de watertoets. 
De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een initiatief schadelijke effecten 
veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater, het 
grondwater of de waterafhankelijke natuur. Het resultaat van de watertoets wordt als een 
waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het voorgenomen 
plan of het programma. 

Ja Discipline Bodem, Grondwater 
en Oppervlaktewater  

Besluit milieukwaliteitsnormen 
voor oppervlaktewater, 
waterbodems en grondwater d.d. 
21/05/2010 (in uitvoering van 
decreet integraal waterbeleid 
opgenomen in Vlarem II) 

Het immissiebesluit legt de kwaliteitsdoelstellingen (afhankelijk van de bestemming) voor alle 
oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net vast. In Vlarem II zijn de 
milieukwaliteitsnormen vastgelegd die met deze doelstelling overeenkomen, alsook de 
lozingsvoorwaarden. 
 
De Moerbeek heeft de basiswater kwaliteitsdoelstelling.  

Ja Discipline Bodem, Grondwater 
en Oppervlaktewater 
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Bestemming oppervlaktewaters 
d.d. 08/12/1998 

Zie Kaart 20 

Dit is een besluit van de Vlaamse Regering d.d. 08/12/1998 tot aanduiding van de 
oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, 
zwemwater, viswater en schelpdierwater. 
 
In het plangebied zijn er vijvers en de Moerbeek aanwezig. De waterkwaliteitsdoelstelling 
van deze vijvers en de Moerbeek is de basiskwaliteit, m.a.w. zijn deze niet bestemd voor de 
productie van drinkwater, noch voor zwem-, vis- of schelpdierwater. Op ca. 1km ten 
noordoosten van het plangebied bevindt zich het Albertkanaal, welke wel aangeduid wordt 
als zijnde oppervlaktewater bestemd voor viswater en productie van drinkwater. 

Neen Niet van toepassing 

Grondwaterdecreet d.d. 
24/01/1984 en uitvoeringsbesluit 
over de afbakening van 
waterwingebieden en 
beschermingszones d.d. 
27/03/1985 

Vormt de basis voor zowel de kwalitatieve bescherming van het grondwater als voor het 
grondwatergebruik en voorziet in de afbakening van waterwingebieden en 
beschermingszones rond drinkwaterwingebieden.  
 
Het plangebied ligt niet in een waterwingebied of beschermingszone, noch in de omgeving 
ervan. 

Ja Discipline Bodem, Grondwater 
en Oppervlaktewater  

Kwetsbaarheidskaart van het 
grondwater 

Zie Kaart 15 

Geeft de gevoeligheid van het grondwater voor vervuiling weer. Op basis van de aard van 
deklaag, kenmerken van watervoerende laag en onverzadigde zone wordt een indeling 
gemaakt in zeer kwetsbaar, kwetsbaar, matig kwetsbaar en weinig kwetsbaar.  
 
Het plangebied ligt in een voor het grondwater zeer kwetsbare zone (Ca1).  

Ja Discipline Bodem, Grondwater 
en Oppervlaktewater 

Wet op de onbevaarbare 
waterlopen (K.B. 28/12/1967) 

Zie Kaart 20 

Regelt o.a. bepalingen betreffende 'buitengewone werken van verbetering of wijziging' aan 
waterlopen. 
 
Het plangebied wordt aan de zuidwest en westzijde doorkruist door de Moerbeek (VHA-code 
8806). Dit is een geklasseerde waterloop van 2de categorie. De Moerbeek stroomt verder ten 
noorden van het plangebied in het VEN-gebied en mondt uit in de Tappelbeek. De Moerbeek 
behoort tot het stroomgebied van de Schelde, het Netebekken en het deelbekken van de 
Molenbeek – Bollaak.  

Ja Discipline Bodem, Grondwater 
en Oppervlaktewater 

Wet op de bevaarbare waterlopen 
(K.B. 05/10/1992) 

Zie Kaart 20 
 

Duidt de bevaarbare waterlopen, overgedragen van de Staat aan het Vlaamse Gewest aan. 
 
In het plangebied is geen bevaarbare waterloop aanwezig. De dichtstbij zijnde bevaarbare 
waterloop is het Albertkanaal, welke zich op ca. 1km ten noordoosten van het plangebied 
bevindt. Het Albertkanaal behoort eveneens tot het stroomgebied van de Schelde, het 
Netebekken en het deelbekken van de Molenbeek – Bollaak.  

Neen Niet van toepassing 

Arrest van het Grondwettelijk Hof 
nr. 143/2006 d.d. 20/09/2006 
betreffende het lozen van 
afvalwater in een ander 
oppervlaktewater dan waar het 
werd gecapteerd 

Dit arrest geeft aan dat voor het berekenen van de heffing een vermindering van vuilvracht 
bij het lozen enkel mag berekend worden wanneer men loost in hetzelfde oppervlaktewater.  
 
In het plangebied wordt enkel hemelwater en grondwater geloosd in het oppervlaktewater. 

Ja Algemeen van toepassing 
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Stroomgebiedbeheerplan voor de 
Schelde 2016-2021 – 
bekkenspecifiek deel Netebekken 
2016-2021  

Stroomgebiedbeheerplan bepaalt wat Vlaanderen zal doen om de toestand van zijn 
waterlopen en het grondwater te verbeteren en on beter te beschermen tegen 
overstromingen. Ze geven hierbij uitvoering aan de Europese Kaderrichtlijn Water (2000). 
Momenteel werden de tweede stroomgebiedbeheerplannen opgemaakt voor 2016-2021. 
Vlaanderen is daarnaast ingedeeld in 11 rivierbekkens. De organisatie van deze bekkens zal 
gebeuren door het opstellen van deelbekkenbeheerplannen.  
 
Het plangebied behoort tot het deelbekkenbeheerplan “Benedengebied Kleine Nete”.  

Ja Algemeen van toepassing 
Discipline Oppervlaktewater 

Overstromingsgebieden 
Zie Kaart 21 

Het plangebied is deels gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.  Ja Discipline Bodem, Grondwater 
en Oppervlaktewater 

Legionella besluit dd. 09/02/2007 
(B.S. dd. 04/05/2007 

Dit besluit omschrijft de bescherming van mens t.a.v. de (gevaarlijke) besmetting door 
Legionella (in waterig milieu). 
 
Gezien geen zwembad of welness op het golfterrein wordt uitgebaat is dit niet van 
toepassing.  

Neen Niet van toepassing 

Besluit houdende vaststelling van 
een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater 
(05/07/2013) 

In dit besluit wordt het principe gehanteerd dat in het hemelwater in eerste instantie dient 
hergebruikt te worden, in tweede instantie in de bodem infiltreert en in laatste instantie 
vertraagd wordt afgevoerd. 

Ja Discipline Bodem, Grondwater 
en Oppervlaktewater 

K.B. dd. 15/10/1935 houdende het 
Algemeen Reglement der 
Scheepvaartwegen van het 
Koninkrijk 

Het besluit omvat algemene bepalingen m.b.t. het gebruik van waterwegen. Dit besluit werd 
later aangevuld met een politiereglement (24/09/2006) en legt specifieke regels op voor 
bepaalde waterwegen.  
 
In het plangebied komen geen bevaarbare waterlopen voor. De dichtstbij zijnde waterloop is 
het Albertkanaal. Het Albertkanaal wordt beheerd door NV De Scheepvaart.  

Neen Niet van toepassing 

Milieuhygiëne Geluid 

Europese Richtlijn 2002/49/EG 
d.d. 25/06/2002 (B.S. 31/08/2005); 
geïmplementeerd in Vlarem 
wetgeving 

Deze richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai heeft tot doel een 
gemeenschappelijke Europese aanpak in te voeren om de blootstelling aan 
omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen, te beperken en te verminderen. 

Ja 
Discipline Geluid en Trillingen 
Discipline Biodiversiteit 

Milieuhygiëne Lucht 
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Beschermingszones 
luchtverontreiniging 

Op diverse plaatsen in Vlaanderen zijn er zones afgebakend die specifieke (strengere) 
voorwaarden hebben ten aanzien van lozingen van afvalgassen ter bescherming van mens 
en leefmilieu.  

 
Het plangebied bevindt zich niet in een beschermingszone of speciale beschermingszone 
inzake luchtverontreiniging. 

Neen Niet van toepassing 

Europese kaderrichtlijn 
luchtkwaliteit (2008/50/EG) en 3 
dochterrichtlijnen d.d. 20/05/2008; 
geïmplementeerd via Vlarem II 

Deze kaderrichtlijn vormt samen met een aantal dochterrichtlijnen de basis voor het 
luchtbeleid in Europa (luchtkwaliteit, beoordelingscriteria). Hierin worden o.a. de 
verontreinigende stoffen omschreven waarvoor in de dochterrichtlijnen grenswaarden of 
richtwaarden worden vastgelegd.  

Ja 
 

Algemeen van toepassing 
Zie discipline Lucht 

NEC-richtlijn (2001/81/EG) d.d. 
23/10/2001; geïmplementeerd via 
Vlarem II 

De richtlijn bepaalt de nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen 
en beoogt de beperking van emissie van verzurende en eutrofiërende verontreinigende 
stoffen en van ozonprecursoren. In België zijn de emissieplafonds opgesplitst naar de drie 
gewesten en de transportsector.  

Ja Algemeen van toepassing 
Zie discipline Lucht 

PACT 2020 
Dit pact stelt dat Vlaanderen voor de luchtkwaliteit in 2020 even goed moet scoren als 
Europese topregio’s. Hierbij dienen de gemiddelde jaarconcentratie aan fijn stof met 25% 
dalen t.o.v. 2007. 

Ja Algemeen van toepassing 
Zie discipline Lucht 

Protocol van Göteborg  
d.d. 4/05/2012 

In dit protocol werden lucht emissieplafonds vastgelegd ter bescherming van de luchtkwaliteit 
(grensoverschrijdend). 

Ja Algemeen van toepassing 
Zie discipline Lucht 

Saneringsplan fijn stof dd. 
23/12/2005 voor de zones met 
overschrijding in 2003 en aanpak 
fijn stof problematiek in 
Vlaanderen 

Dit plan beoogt een substantiële bijdrage aan een verlaging van fijn stof concentraties (PM10) 
in Vlaanderen. 

Neen Niet van toepassing 

Mobiliteit 

Nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen 
werd voorlopig vastgesteld d.d. 
25/10/2013 

Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsplan voor de komende jaren. Dit plan vormt een algemeen 
kader voor het mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit in Vlaanderen. Hierbij worden 
doelstellingen en beleidsvoornemens inzake verkeersveiligheid geformuleerd. Het plan 
tracht de bereikbaarheid van steden en gemeenten te garanderen, de verkeersveiligheid te 
vergroten, een leefbare mobiliteit te realiseren en de milieuvervuiling terug te dringen. 

Ja Discipline mobiliteit 

Decreet d.d. 20/03/2009 
betreffende het mobiliteitsbeleid 
gewijzigd bij decreet d.d. 
10/02/2012 (BS 20/03/2012) 

Geeft een omkadering voor het mobiliteitsbeleid gericht op duurzame mobiliteitsontwikkeling 
en regelt o.a. de opmaak van mobiliteitsplannen. 
 
Het mobiliteitsplan van de gemeente Ranst is momenteel nog niet klaar. 

Neen Discipline mobiliteit 

Golfterreinen 

Vlaams Golfmemorandum 
(23/06/2003): duurzaam sturen op 
hoofdlijnen via het realiseren van 
multifunctionele zones voor niet-
lawaaierige buitensporten 

Het memorandum biedt een kader voor bestaande en toekomstige aanspraken vanuit de 
golfsector en vanuit niet-lawaaierige buitensporten in het algemeen. Bovendien gaat het uit 
van een duurzaam en gebundeld ruimtegebruik. Er wordt ondermeer aandacht besteed aan 
een multifunctionele en ecologische invulling van terreinen. Op basis van aantal holes en 
oppervlakte worden de golfterreinen ingedeeld in drie types en gerelateerd aan de drie 
bestuursniveaus. 

Ja Algemeen van toepassing 
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Bossenstein Golf & Polo Club nv behoort tot type III, “18-holes en groter” en wordt hierdoor 
op Gewestelijk niveau geëvalueerd. Daarnaast dient speciale aandacht te worden 
geschonken aan het eco-convenant dat werd opgesteld in kader van “ecogolfterreinen”, 
waarvan voorliggend plan deel uit maakt. In dit convenant worden verplichte voorwaarden 
opgelegd voor golfterreinen in kwetsbare gebieden. 
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4 BESCHRIJVING VAN HET VOORGENOMEN PLAN 

4.1 Probleemstelling van Bossenstein Golf & Polo Club nv  
In hoofdstuk 3.2.1 werd de historiek van het plangebied weergegeven. Hieruit blijkt dat bepaalde houten 
constructies op het golfterrein onmisbaar zijn voor het goed functioneren van een golfterrein. Aangezien 
de huidige werkelijke toestand, met name ecogolfterrein, niet overeenkomt met de geldende 
bestemmingen volgens het gewestplan, zouden deze houten constructies als “zonevreemd” beschouwd 
worden. 
 
Vandaar werd besloten om enerzijds een planologisch attest aan te vragen voor op korte termijn een 
loods voor de stalling van onderhoudsmachines (250m²) en een overdekte driving range (180m²) te 
kunnen oprichten en anderzijds voor op lange termijn naast de herbestemming van het volledige 
golfterrein, de bevestiging te vragen van de bestaande gebouwen, zonder volume uitbreiding, maar wel 
met inbegrip van een functiewijziging voor het kasteel en bijgebouwen. Een gunstig planologisch attest 
werd op 25/04/2016 bij Ministerieel Besluit afgegeven.   
 
Onderhavige plan-MER zou dienst doen als basis voor een GRUP, die de juridische basis dient te 
vormen voor toekomstige noodzakelijke vergunningen voor het goed functioneren van het golfterrein. 

4.2 Situering voorgenomen plan in het ruimtelijk beleidskader 

4.2.1 Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Voor ruimtelijke ordening is een beleid op lange termijn van groot belang. Het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen is sinds 1997 een belangrijk fundament van het ruimtelijk beleid, waarbij aangegeven wordt 
hoe we in Vlaanderen best met onze ruimte omgaan. Deze visie wordt uitgewerkt voor de stedelijke 
gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de ruimte voor infrastructuur. Het RSV werd 
goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering dd. 23/09/1997 en bekrachtigd, voor wat de bindende 
bepalingen betreft, bij decreet van 17/12/1997. Het RSV werd tweemaal herzien. Deze herzieningen 
van het RSV werden door de Vlaamse Regering definitief vastgesteld op respectievelijk 12/12/2003 en 
17/12/2010 en bekrachtigd, voor wat de bindende bepalingen betreft, bij decreet van respectievelijk 
19/03/2004 en 16/02/2011. De tweede herziening van het RSV houdt onder meer een integratie van de 
golfmemoranda in het RSV in. De laatste herziening gaat voornamelijk om een actualisering van het 
cijfermateriaal. Er worden ook enkele knelpunten aangepakt. 
 
Ranst behoort tot het buitengebied ten oosten van het stedelijk netwerk van de Vlaamse Ruit. In het 
buitengebied wordt een dynamische en duurzame ontwikkeling gegarandeerd zonder het functioneren 
van de structuurbepalende functies van het buitengebied (landbouw, natuur, bos, wonen en werken) 
aan te tasten. Structuurbepalende functies krijgen voldoende mogelijkheden voor ruimtelijke 
ontwikkeling zodat het buitengebied gevrijwaard wordt voor het vervullen van haar essentiële functies 
en de grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied worden versterkt. 
 
Hieronder worden de gegevens van het RSV aangeduid, die van toepassing zijn op het plangebied 
“Bossenstein”.  

4.2.1.1 Informatief en richtinggevend gedeelte 

In het informatief gedeelte van het RSV wordt meegedeeld dat het Vlaams gewest een reeks 
beleidsinitiatieven genomen voor hoog-dynamische recreatieve activiteiten. Voor golfterreinen werd 
door de Vlaamse Regering respectievelijk dd. 23/06/2003, 20/07/2006 en 29/05/2009 een beslissing 
genomen inzake een Vlaams golfmemorandum, Vlaams golfmemorandum fase 2 en een 
afwegingskader verblijfsrecreatie op golfterreinen. Het Vlaams golfmemorandum (eerste en tweede 
fase) voorziet bestemmingswijzigingen voor een oppervlakte van ongeveer 1000 ha. Het gaat om 
bestaande en nieuwe terreinen. 
 
In het richtinggevend gedeelte van het RSV wordt Ranst geselecteerd als één van de gemeenten die 
de ruimtelijk-economische potenties van het Albertkanaal en de E313 kunnen ondersteunen, meer 
bepaald als economisch knooppunt in het netwerk van het Albertkanaal. 
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Volgens het RSV kunnen aanpassingen aan nieuwe functionele noden en nieuwe marktvragen niet 
zonder meer en overal gepaard gaan met een bijkomende ruimtevraag en moeten op Vlaams niveau 
worden afgewogen. De omvang en de reikwijdte van de toeristische en recreatieve voorzieningen (bv. 
golfterreinen, ...) moet getoetst worden aan de ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke 
structuur, aan een (sectorale) toeristische visie op Vlaams niveau en moet afgestemd worden op de 
draagkracht van de ruimte en op het niveau van het betrokken stedelijk gebied, het stedelijk netwerk, 
het toeristisch-recreatief knooppunt of het netwerk van primair belang. Medegebruik met andere 
activiteiten en functies staat steeds voorop. Omwille van hun ruimtelijke impact en complexiteit 
behoeven een aantal specifieke toeristisch-recreatieve infrastructuren een uitspraak in verband met hun 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling op Vlaams niveau. Dit is met name het geval voor o.a. golfterreinen. 
 
Volgende ontwikkelingsmogelijkheden voor golfterreinen voorziet het RSV: Golfinfrastructuren komen 
in verschillende ruimtelijke verschijningsvormen voor. Vooral de verschillen in oppervlakte bepaalt de 
ruimtelijke impact. Het Vlaams gewest is onder meer bevoegd voor golfterreinen met meer dan 9 holes 
of met een oppervlakte vanaf 40 ha (type III terrein). Onder andere door de omvangrijke oppervlakte, 
wordt een golfterrein type III beschouwd als een hoog-dynamische vorm van recreatie. De totale 
oppervlakte die wordt ingenomen door een ‘klassieke’ 18 holes baan bedraagt ca. 40-70 ha. Het 
ruimtebeslag van de bespeelde zones ligt voor een 18 holes baan relatief vast. De onbespeelde zones 
zijn daarentegen variabel qua oppervlakte. In Vlaanderen kan men stellen dat de banen gemiddeld 60 
ha groot zijn en een belangrijke zone ‘buiten spel’ en ‘roughs’ omvatten. Deze zones ‘buiten spel’ en 
‘roughs’ lenen zich voor natuurontwikkeling en/of recreatief medegebruik. Voor de bestaande en nieuwe 
terreinen zullen de afslagzones (‘tees’), de ‘greens’, de ‘fairways (+ ‘semi-roughs’), de ‘practice’ (‘driving 
range’, ‘puttingreen’) en de parkings en gebouwen in functie van de golf in de ruimtelijk 
uitvoeringsplannen worden opgenomen als ‘golfzone’. 
 
Het golfterrein Bossenstein is met haar 27 holes een type III terrein. Het heeft een oppervlakte van 71ha 
(het plangebied van voorliggend GRUP omhelst hierbinnen een oppervlakte van ca. 56ha, de overige 
oppervlakte betreft een deel van het bos ten noorden van het golfterrein.).  
 
De ruimte in Vlaanderen is schaars en verschillende sectoren maken aanspraak op deze ruimte. De 
inplanting van nieuwe multifunctionele zones voor niet lawaaierige buitensporten (waaronder golf) 
gebeurt daarom op een weloverwogen manier en wordt geconcipieerd in het kader van zorgvuldig ruimte 
gebruik. Bij de inplanting van nieuwe golfterreinen worden verschillende (recreatie) functies verweven. 
De inrichting is zodanig dat recreatief medegebruik mogelijk is en ook andere vormen van medegebruik 
kunnen worden overwogen. Het is aangewezen dat nieuwe terreinen voor niet lawaaierige 
buitensporten steeds multifunctioneel worden ingevuld. Mogelijkheden zijn: wandelwegen, fietspaden, 
ruiterpaden, visvijvers, surfen/zeilen, ligweide, zitbanken (rustpunt), pétanque, tennis, bowls, … Als 
voorwaarde geldt dat deze multifunctionele zones voor niet-lawaaierige buitensporten niet interfereren 
met het golfspel met oog op de veiligheid en de vrije toegankelijkheid. Gezien de veiligheidsvereiste 
moet voldoende ruimte beschikbaar zijn om te komen tot een multifunctionele invulling. Bij een nieuw 
initiatief worden de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik en medegebruik bepaald via een 
inrichtings- en beheersplan. 
 
Het medegebruik moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- een voldoende minimale oppervlakte (veiligheidsmarges dienen ingebouwd te worden); 
- wanneer de ruimte binnen het terrein niet voldoende is kan recreatief medegebruik ook rond 

het golfterrein voorzien worden; 
- een functionele scheiding tussen de verschillende activiteiten door o.a. een groenscherm; 
- de meervoudige invulling mag niet ten koste gaan van de afzonderlijke recreatieactiviteit. 

Nieuwe golfterreinen moeten voldoen aan het concept van ‘ecogolfterreinen’. Het betreft terreinen die 
aan volgende regels beantwoorden: 

- deelname aan de formule ‘eco-convenant’; 
- opstart lokale begeleidingscommissie; 
- golf blijft de hoofdfunctie. 

Het golfterrein Bossenstein Golf & Polo Club nv behoort tot de ecogolfterreinen. 
 
In het richtinggevend gedeelte wordt hiernaast vermeld dat het afbakenen van de gebieden van de 
natuurlijke structuur en de agrarische structuur in ruimtelijke uitvoeringsplannen, telkens met inbegrip 
van de grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en natuurverwevingsgebieden in 
overdruk, daarom gelijktijdig en op gelijkwaardige basis moet gebeuren, waarbij ruiling mogelijk is 
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tussen verschillende bestemmingscategorieën volgens te formuleren criteria. Een grote eenheid natuur 
is een aaneengesloten gebied: 

- waar de natuurfunctie bovengeschikt is aan de andere functies en natuur als hoofdgebruiker 
voorkomt 

- waar momenteel een overwegend hoge biologische waarde en een hoge toekomstwaarde is; 
- waar de biologische waarde kan toenemen door aangepast natuurbeheer; 
- dat een kern vormt die de duurzame instandhouding van ecotopen kan garanderen. 

 
In grote eenheden natuur is het beleid gericht op de ruimtelijke ondersteuning van het behoud en de 
verdere ontwikkeling van de huidige biologische waarde. De ruimtelijke ondersteuning houdt minimaal 
ruimtelijke randvoorwaarden in voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige 
ecotopen. Dit betekent concreet het behoud en de versterking van 

- het niet-bebouwd karakter; 
- het kenmerkend abiotisch milieu (reliëf, microreliëf en hydrografisch patroon); 
- het kenmerkend biotisch milieu; 
- de kenmerkende ruimtelijke relaties tussen een waterloop en de omgevende vallei. 

In de grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling zal de ontwikkeling van meer 
natuurlijke bostypes worden nagestreefd. Het noordelijk deel van het plangebied en aansluitend bos zijn 
afgebakend als dergelijk VEN gebied. 

4.2.1.2 Bindende bepalingen 

Naast de vermelding in het richtinggevend gedeelte van het RSV wordt Ranst ook opgenomen als 
economisch knooppunt in het economisch netwerk van het Albertkanaal via de bindende bepalingen 
van het RSV. 
 
In de bindende bepalingen van het RSV voorziet het RSV eveneens een toename aan oppervlakte van 
“natuur” en “bos” in de Grote Eenheden Natuur (GEN) 

4.2.2 Relatie met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRSP) Antwerpen 

Het ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen (RSPA) werd bij MB dd. 10/07/2001 
goedgekeurd. Het addendum ‘partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan Antwerpen’ (BPR 
27/01/2011) actualiseert het RSPA voor de planperiode 2007-2012. 

4.2.2.1 Informatief en richtinggevend gedeelte 

In het informatief gedeelte van het PRSP wordt gemeld dat Ranst zich ten zuidoosten van de 
verstedelijkingszone Antwerpen-Lier bevindt en een belangrijk bosgebied bevat. 
 
Ranst wordt in het RSP gerekend tot de ‘Antwerpse gordel’ in de hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’, 
zij het aan de oostrand ervan. Het gebied van de gemeente ten noorden van de E313 valt ook 
grotendeels binnen de deelruimte Albertkanaal. Het plangebied is gelegen binnen de deelruimte 
‘Antwerpse gordel’. 
 
De hoofdruimte Antwerpse fragmenten is het deel van de Vlaamse Ruit (het stedelijk netwerk van 
internationaal niveau tussen Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven) dat op het grondgebied van de 
provincie is gelegen. Voor deze hoofdruimte geldt een beleid van omgaan met fragmentatie. 
 
Dit betekent dat hoog-dynamische activiteiten bij voorkeur worden ondergebracht in dit deel van de 
provincie en geconcentreerd in een groot aantal hoogwaardige knooppunten. De verdergaande 
fragmentatie van de provincie Antwerpen wordt binnen de begrenzing van de Antwerpse fragmenten 
gehouden. Creëren van nieuwe vormen van stedelijkheid, vernieuwing van bestaande stedelijkheid en 
realiseren van nieuwe grootschalige samenhang zijn essentieel. 
 
De Antwerpse gordel is een groenstructuur van grootstedelijk niveau verweven met de Antwerpse 
fragmenten en met een bijzondere functie voor het grootstedelijk gebied. Hij verbindt verschillende 
soorten natuurlijke, landschappelijke en open ruimte elementen. De Antwerpse gordel loopt ook door in 
het grootstedelijk gebied, bijvoorbeeld in ‘groene vingers’, waar ook Ranst deel van uitmaakt. De gordel 
biedt ‘ademruimte’ aan het grootstedelijk gebied en aan de Antwerpse fragmenten door het aanbod van 
niet bebouwde ruimte, door het mogelijk maken van (grootstedelijke) recreatie en (hoofdzakelijk 
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grondgebonden) landbouw. De gordel begrenst het grootstedelijk gebied en remt de suburbanisatiedruk 
af. Het gebied is gemengd natuurlijk en cultuurlijk met openheid als belangrijkste karakteristiek. 
 
Volgende doelstellingen voor de Antwerpse gordel hebben enige relevantie voor voorliggend 
aanvraagdossier: 

- Het tegengaan van bebouwing in de Antwerpse gordel. Om de rol van grootstedelijke 
groenstructuur waar te maken, wordt uitbreiding van bebouwing in het gebied tegengegaan. 

- Het beschermen, versterken en verbinden van onderdelen van de gordel. De Antwerpse gordel 
is meer dan de som van de onderdelen. Binnen de Antwerpse fragmenten realiseert hij een 
nieuwe samenhang. Voor de hoofdruimte vervult de gordel de functie van groene (recreatieve) 
long. 

- Het versterken van open ruimte functies zoals natuur, bossen, landbouw, recreatie en 
landschap. De Antwerpse gordel heeft een functie voor het grootstedelijk gebied Antwerpen en 
voor de Antwerpse fragmenten. 

4.2.2.2 Bindende bepalingen 

In de bindende bepalingen van het RSP wordt Ranst geselecteerd al een gewoon hoofddorp type II.  

4.2.3 Relatie met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRSP) Ranst 

Op 1 maart 2007 werd het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Ranst goedgekeurd.  

4.2.3.1 Informatief en richtgevend gedeelte 

In het informatief gedeelte van het GRSP wordt het bosgebied bij het kasteel Bossenstein (di beschermd 
monument en landschap in het RSP) gemeld als zijnde één van de groengebieden, gelegen in de 
gemeente Ranst. Eveneens werd gemeld dat op 18/07/2003 bij besluit van de Vlaamse regering tussen 
Maas en Moor en Bossenstein een gedeelte in het VEN werd opgenomen als GEN-gebied.  
 
Het agrarisch gebied rondom het kasteel Bossenstein is in het informatief gedeelte aangeduid als 
landschappelijk waardevol gebied. In landschappelijk waardevol gebied gelden beperkingen met het 
doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. De bedoeling van de 
overdruk is in de eerste plaats het bestaande landschapskarakter zoveel mogelijk te bewaren en 
bijzondere aandacht te besteden aan de esthetische aspecten van nieuwe inplantingen of 
verbouwingen. Handelingen en werken in het landschap mogen dus plaats vinden voor zover ze de 
schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen. In maart 1998 werd de studie “Voorstel 
van de afbakening en differentiatie van de agrarische gebieden in Vlaanderen” uitgegeven door het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (toenmalig Aminal, Afdeling Land). Hierbij werd voor de 
afbakening van ruimtelijk structureel aangetaste gebieden uitgegaan van de feitelijke toestand van de 
landbouwstructuren, zonder enige uitspraak te doen over de juridische toestand. Voor het plangebied 
Bossenstein Golf & Polo Club nv werd hierin tevens een voorstel geformuleerd voor 
bestemmingsveranderingen gedaan, waarbij deze zou uitgesloten worden uit de agrarische structuur. 
 
Dit werd eveneens via het Vlaams Golfmemorandum dd. 23/06/2003 herbevestigd, met name het 
golfterrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv is hierin opgenomen als een golfterrein waarvoor de 
bestemming “parkgebied” en “landschappelijk waardevol agrarisch gebed” zou wijzigen naar de 
bestemming “golfzone” met de principes van een ecogolfterrein. Dit betekent dat een goed beheer van 
het milieu zal bijdragen tot een kwaliteitsvol golfterrein met een interessante en uitdagende omgeving, 
dat ook ten dienste zal staan van de niet-golfer. Eveneens wordt in het GRSP van Ranst meegegeven 
dat de percelen rondom het kasteel van Bossenstein, ingericht en in gebruik zijn als golf- en 
poloterreinen, terwijl ze de bestemming op het gewestplan “landschappelijk waardevol agrarisch gebied” 
en” agrarisch gebied” hebben. Het Vlaamse gewest zal hiervoor echter een RUP opstellen volgens de 
bepalingen van het Golfmemorandum. 
 
In het richtinggevend gedeelte van het GRSP worden de bossen en het parkgebied van Bossenstein 
Golf & Polo Club nv uitermate geschikt bevonden voor uitbouw van een recreatief netwerk voor wandel- 
en fietsverkeer. De recreatieve wandelroute doorheen Bossenstein Golf & Polo Club nv wordt als te 
ontwikkelen “missing link” beschouwd. 
 
Bossenstein Golf & Polo Club nv is gelegen in de deelruimte Broechem van Ranst, met name in een 
landelijke kern met open ruimte. Hierbij wenst men dan ook gedifferentieerde open ruimte rondom 
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Broechem (in het noorden door behoud van de huidige kasteelparken, van de bossen en van het golf- 
en poloterrein) te behouden. 
 
Het kasteel Bossenstein (met één aanhorigheid) wordt tevens aangeduid als zonevreemde woning 
binnen de optie recreatiegebied of parkdomein. Gezien enerzijds de sociale en recreatieve functies van 
het park, anderzijds het grote landschappelijke belang van het kasteeldomein worden mogelijkheden 
geboden voor functiewijzigingen en beperkte verbouwingsmogelijkheden, maar in harmonie met de 
omgeving, wat zowel een architecturale als landschappelijke inpassing vereist. Eveneens wordt het 
golfterrein Bossenstein Golf & Polo Club nv beschouwd als zonevreemd sport- en recreatieterrein. Het 
golfterrein valt onder de richtlijnen van het Vlaams Golfmemorandum. Het Vlaams Gewest zal hiervoor 
de nodige stappen zetten. 
 
In het richtinggevend gedeelte wordt als gewenste open ruimte i.k.v. het parkgebied Bossenstein het 
volgende gemeld:  

- In deze parkgebieden op gemeentelijk niveau is de parkfunctie in principe bovengeschikt aan 
andere functies. 

- Het beleid houdt ruimtelijke randvoorwaarden in voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling 
van het aanwezig park; primordiale voorwaarde is het weinig bebouwde karakter van deze 
gebieden in stand houden. Zonevreemde gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen 
speciaal statuut voor functieveranderingen en uitbreidingen krijgen volgens art. 195 van het 
DRO. Deze visie dient verder te worden uitgewerkt in een RUP. 

4.2.3.2 Bindende bepalingen 

Het kasteel Bossenstein wordt geselecteerd als landschappelijk baken. Als beleidsmaatregel zal de 
gemeente daarnaast ook de gemeentelijke RUP voor zonevreemde woningen opstellen. 

4.2.4 Ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos (AGNAS) 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008 een 
ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Antwerpse Gordel - Klein-Brabant. 
 
Op 27/03/2009 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige 
herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 9.700ha agrarisch gebied en een 
operationeel uitvoeringsprogramma goed. 
 
De ruimtelijke visie t.h.v. het plangebied (deelgebied ‘Land van Kontich en Ranst’) is in onderstaande 
figuur terug te vinden. De ruimtelijke concepten die in het plangebied vooropgesteld worden zijn: 

 32. Ruimtelijk functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw als 
drager van de open ruimte 

 34. Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen 

 35. Behoud en versterken van ecologische en landschappelijke waarden in mozaïekpatroon 
verweven met grondgebonden landbouw  
 Ter hoogte van plangebied - 35.1. Bossenstein – Bergse Hoeven (Ranst) is het 

Ecogolfterrein Bossenstein Ranst gelegen 
 

Figuur 1 Ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos Antwerpse Gordel en Klein-Brabant – gewenste 

ruimtelijke structuur deelruimte ‘Land van Kontich en Ranst’ 
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In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de 
resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden. Voor het plangebied is dit in onderstaande figuur 
weergegeven: 
 
Figuur 2 Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Antwerpse Gordel-Klein-Brabant t.h.v. 

plangebied – operationeel uitvoeringsprogramma 

 
 
Ter hoogte van het plangebied worden de bestemmingen in het zuiden van het plangebied aldus 
herbevestigd volgens het gewestplan. In het noorden van het plangebied wordt een RUP opgemaakt 
na verder onderzoek (Categorie II). De actie (nr. 30) van het operationeel uitvoeringsprogramma betreft 
de ‘Bossen van Ranst + Bossenstein’ en omvat: 

- De ruimtelijke concepten 32.3, 34.1 en 35.1 in het plangebied 
- De actie: 

 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
 Het versterken en behouden van de natuurwaarden in de bossen van Ranst 

(34.1, 37.2) met aandacht voor de waterberging en mogelijkheid tot 
bosuitbreiding (richtcijfer 25 ha) om te komen tot grote aaneengesloten 
complexen.  

 Het nader uitwerken van de verweving tussen landbouw, natuur, bos en 
recreatie voor het gebied Bossenstein. 

 Het hernemen van de agrarische bestemming voor het landbouwgebied 
Schawijk en Vremde-Broechem (32.2, 32.3)  

 Actie af te stemmen met actie rond de tweede spoorontsluiting en rond ecogolf 
Bossenstein (Vlaams Golfmemorandum I).  

 Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het 
landbouwgebruik en de landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor 
uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor waterberging. 
Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

Deze actie werd nog niet opgestart. Voorliggend plan kadert echter wel in bovenvermelde doelstellingen 
en houdt hiermee rekening.  
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4.2.5 Economisch Netwerk Albertkanaal 

Het Economisch Netwerk Albertkanaal omvat alle ontwikkelingen rond het Albertkanaal met betrekking 
tot bedrijvigheid. Binnen het ENA bestaan er tal van initiatieven om bestaande bedrijventerreinen te 
vernieuwen, uit te breiden of om de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen mogelijk te maken. De 
Vlaamse regering heeft uiteindelijk beslist om te opteren voor een regionaal bedrijventerrein dat zo veel 
mogelijk inspeelt op de multimodale troeven van het Albertkanaal, en met voornamelijk een invulling als 
transport- en distributiezones voor watergebonden bedrijvigheid. 
 
Tussen 2001 en 2003 boog een studieconsortium, bestaande uit Iris Consulting, Buck Consultants 
International en WES Onderzoek & Advies zich over deze materie. Deze studie was een echte 
evenwichtsoefening tussen de betrokken actoren en resulteerde in een voorstel voor concrete 
actiepunten. 
 
In 2004 aanvaardde de Vlaamse regering de studie als basis voor de ruimtelijke afwegingen langs het 
Albertkanaal. Hiermee gaf ze het startsein voor de oprichting van het Coördinatieplatform Economisch 
Netwerk Albertkanaal en zette ze het licht op groen voor de uitvoering van een aantal concrete acties.  
 
Na tien jaar werd het actieprogramma doorgelicht en in 2015 besliste de Vlaamse Regering over de 
verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk 
Albertkanaal. 
 
Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) is dus een ruimtelijk samenhangend economisch netwerk 
van bedrijvigheid in Vlaamse gemeenten die aan het Albertkanaal gelegen zijn, in de nabijheid van de 
E313. De Vlaamse overheid werkt actief rond dit netwerk met als doel de economische sterkten van het 
gebied op elkaar af te stemmen en de economische groei gestructureerd op te vangen. In het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd het ENA bindend geselecteerd als een economisch netwerk van 
Vlaams niveau (RSV 1997 en herziening 2012). Alle betrokken gemeenten werden aldus beschouwd 
als bijzondere economische knooppunten. Ook Ranst hoort hierbij (zie hoofdstuk 4.2.1). 
 
Er werden sinds 2007 in dit ENA diverse acties ondernomen. Onder andere werd tevens acties 
ondernomen i.v.m. zoekzone Zwaaikom Ranst en Wommelgem - Ranst (BVR 23/04/2004 – 
beslispunten 5 en 7). In de beslissing van 23/04/2004 werd aangegeven bijkomend onderzoek te voeren 
alvorens zou worden beslist over de verdere ontwikkeling en de eventuele herbestemming van de 
zoekzones. In deze voorbereidende fase is gekeken naar mogelijke inrichting en financiële haalbaarheid 
en werden afzonderlijke plan-MER’s opgemaakt en goedgekeurd door de dienst MER. Daarnaast werd 
de globale plan-MER ENA opgemaakt (inclusief passende beoordeling) en op 20/06/2014 goedgekeurd. 
Voor elk van de zoekzones zal een gebiedsgerichte beleidsmatige vertaling gebeuren en zal worden 
nagegaan of en hoe de conclusies en maatregelen van het plan-MER in het programma van ENA 
kunnen worden doorvertaald.  
 
Vanuit diverse onderzoeken in de zoekzones Zwaaikom Ranst en Wommelgem Ranst werd in de 
beslissing van de Vlaamse Regering op 17/07/2015 inzake de verdere aanpak en de lopende acties in 
het uitvoeringsprogramma van het ENA voor het gedeelte Broechem (Ranst) het volgende vermeld: “Op 
basis van een goedgekeurde project-MER van 2011 en een haalbaarheidsanalyse heeft de POM 
Antwerpen aangegeven dat dit terrein niet meer voor economische ontwikkeling rendabel is. Het 
coördinatieplatform ENA heeft dat standpunt gevolgd. Daarnaast is gebleken dat het gebied grotendeels 
bestaat uit een potentieel signaalgebied (met name de Tappelbeek, die nu voorligt voor verdere 
besluitvorming) en een aantal ruimtelijk bedreigde bossen (zogenaamde historische Ferarrisbossen – 
bos ten noorden van het golfterrein hoort hierbij). Dit betekent dat een herbestemming naar onder 
andere natuur/bos nodig is.” Op basis hiervan werd in deze beslissing van de Vlaamse Regering dd. 
17/07/2015 besloten dat Broechem (Ranst) niet verder zal worden ontwikkeld als bedrijventerrein en 
herbestemd wordt naar natuur / bos. 
 
Hiernaast werd in de beslissing van de Vlaamse Regering dd. 17/07/2015 besloten dat het 
gebiedsprogramma in de zoekzone Zwaaikom Ranst dient bevestigd te worden en dat de Vlaamse 
minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, een GRUP dient te gelasten inzake het aangepaste 
scenario. 
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4.2.6 Vlaams Golfmemorandum dd. 23/06/2003 

Het Vlaams Golfmemorandum dd. 23/06/2003 heeft als doel het duurzaam sturen op hoofdlijnen via het 
realiseren van multifunctionele zones voor niet-lawaaierige buitensporten. Het memorandum biedt een 
kader voor bestaande en toekomstige aanspraken op diverse ruimten vanuit de golfsector en vanuit 
niet-lawaaierige buitensporten in het algemeen. Bovendien gaat het uit van een duurzaam en gebundeld 
ruimtegebruik. Er wordt onder meer aandacht besteed aan een multifunctionele en ecologische invulling 
van terreinen. Op basis van aantal holes en oppervlakte worden de golfterreinen ingedeeld in drie types 
en gerelateerd aan de drie bestuursniveaus. 
 
Bossenstein Golf & Polo Club nv behoort tot het type III van de golfinfrastructuren, met name “18-holes 
en groter” en wordt hierdoor op gewestelijk niveau geëvalueerd. Hiernaast is het plangebied eveneens 
door ARP bestemd als zijnde een golfzone waar de principes van “ecogolfterrein” worden opgelegd. 
M.a.w. dient op het golfterrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv speciale aandacht te worden 
geschonken aan het eco-convenant dat werd opgesteld in kader van “ecogolfterreinen”, waarvan 
voorliggend plan deel uit maakt. In dit convenant worden verplichte voorwaarden opgelegd voor 
golfterreinen in kwetsbare gebieden. 
 
Hierbij dient het golfterrein eveneens te streven naar een golfinfrastructuur waarbij deze 
golfinfrastructuur een meerwaarde naar natuur en landschap toe biedt. Hierbij dient het open-ruimte 
element en verbindingsgebied bekeken te worden. Er dient gestreefd te worden naar het instandhouden, 
herstellen en/of ontwikkelen van diverse natuurwaarden op het terrein. Er dient daarom ook een 
milieubeheersplan opgesteld te worden.  

4.3 Beschrijving van de onderzochte alternatieven 

4.3.1 Nulalternatief 

Bij het alternatievenonderzoek is het belangrijk te onderstrepen dat er eveneens een nulalternatief dient 
beschouwd te worden. Het nulalternatief betekent dat het voorgenomen plan niet doorgaat, m.a.w. dat 
het golfterrein als “zonevreemd” zou blijven bestaan. Voor de verschillende planonderdelen worden de 
behoefte en verantwoording aangetoond binnen diverse beleidsdocumenten (zie hiervoor hoofdstuk 
4.4.2). Het nulalternatief wordt dan ook niet weerhouden als volwaardig alternatief.  

4.3.2 Locatiealternatieven 

In het kader van het golfterrein werden geen locatiealternatieven onderzocht. De bedoeling van het 
voorgenomen plan is namelijk een behoud van de bestaande toestand, waarbij het plangebied wordt 
herbestemd naar de aanwezige functies zodanig dat de golf (en aanverwante accommodatie) niet meer 
zonevreemd gelegen is. Er zijn aldus geen volwaardige locatiealternatieven, gezien geen enkele locatie 
kan voldoen aan dezelfde doelstellingen die bij het basisalternatief worden nagestreefd; hier ook reeds 
denkend aan de oppervlakte, welke dergelijke golfterreinen in beslag nemen. 
 
Zoals reeds vermeld wordt een deel van het VEN-gebied ingenomen. Deze oppervlakte-inname wordt 
integraal (in minimaal dezelfde oppervlakte) gecompenseerd. Inzake de locatie van dit nieuwe VEN-
gebied werden verschillende locaties overwogen. Bij een screening van potentiële locaties bleken de 
locaties, zoals opgenomen in het voorgenomen plan (rood omrand in onderstaande figuur) en een 
locatie (met een te compenseren oppervlakte) binnen de zone tussen de verkeerswisselaar E34 en 
E313 (blauw omrand in onderstaande figuur), de meest geschikte locaties op vlak van o.m. 
natuurverweving met omliggende VEN-gebieden om te weerhouden.  
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Figuur 3 Situering potentiële locaties VEN-gebieden incl. weergave VEN-gebieden + BWK (bron: 

geopunt) 

 
Legende: 
Gebieden van het VEN en IVON:        BWK 2 – zones: 

 
 

 

 

 
Echter, indien beide locaties op vlak van ruimtelijke aspecten en kwetsbaarheden met elkaar worden 
vergeleken (zie onderstaande tabel), blijkt dat de locatie opgenomen in het voorgenomen plan de meest 
geschikte locatie is:  
Tabel 10 Vergelijking potentiële locaties voor compensatie VEN-gebied 

 Locatie plangebied 
(zie ook Kaart 28) 

Locatie tussen verkeerswisselaar 
E34-E313 

BWK Biologisch zeer waardevol  
Complex van biologisch minder 
waardevolle en biologisch 
waardevolle elementen  

Biologisch waardevol 

Aansluiting bestaand VEN-
gebied 

ja Nee 

Verstoring /hinder hinder t.g.v. golfrecreanten niet uit 
te sluiten 

omringd door zeer drukke wegen en 
vlak naast de autosnelweg met aldus 
grote verkeersdruk – rustverstoring, 
impact verkeersemissies, lichthinder 
niet uit te sluiten 
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Inzake de biologische waarderingskaart bevat het complex van biologisch minder waardevolle en 
biologisch waardevolle elementen op de locatie van het plangebied volgende karteringen: 

- Zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland = biologisch minder waardevol 
- Recent gegraven of vergraven eutroof water = biologisch waardevol 
- Houtkant met gemengd loofhout = biologisch zeer waardevol 

 
De zone die in het voorgenomen plan wordt opgenomen als compensatie van het ingenomen VEN-
gebied bevat grotendeels de waterplas en houtkant met gemengd loofhout, waardoor globaal gezien de 
locatie opgenomen in het plangebied als biologisch waardevoller kan beschouwd worden als de 
alternatieve locatie tussen de verkeerswisselaar E34-E313. 
 
Er worden in het verdere plan-m.e.r.-proces dan ook geen locatiealternatieven inzake het te 
compenseren VEN-gebied meegenomen. 

4.3.3 Inrichtingsalternatieven 

Een inrichtingsalternatief is een alternatief dat erin bestaat binnen eenzelfde plangebied een andere 
(ruimtelijke) configuratie van dezelfde bouwstenen te voorzien. Gezien de golf reeds sinds 1987 
aanwezig is en voorliggend plan een regularisatie van de bestaande toestand betreft, worden geen 
inrichtingsalternatieven meegenomen. Uit de milieueffectbeoordeling kunnen evenwel suggesties en/of 
aanbevelingen inzake de inrichting volgen.  

4.3.4 Uitvoeringsalternatieven 

Een uitvoeringsalternatief is een alternatief dat slechts van het basisalternatief verschilt door de manier 
waarop het wordt uitgevoerd. Aangezien de golf reeds sinds 1987 in het plangebied aanwezig is, kunnen 
geen uitvoeringsalternatieven meegenomen worden.  

4.4 Beschrijving voorgenomen planelementen 

4.4.1 Bepaling plangebied contour en situering plangebied 

Het plangebied Bossenstein Golf & Polo Club nv ligt in de gemeente Ranst, ten noorden van de 
woonkern van de deelgemeente Broechem en ten zuiden van de autosnelweg E313 (Antwerpen – 
Hasselt – Luik). Het plangebied bestaat uit een verzameling van ca. 65 verschillende kadastrale 
percelen (zie Kaart 5) en omvat een oppervlakte van ca. 56ha.  
 
Het plangebied wordt als volgt begrensd:  

- In het noorden door bos, aangrenzend aan E313 
- In het oosten: van noord naar zuid: Maas en Moor (straat), Oelegemsesteenweg, woningen 
- In het zuiden (van west naar oost): landbouwgronden, Kapelstraat, Bistweg en 

landbouwgronden 
- In het westen: landbouwgronden, Maas en Moor (straat), Moorstraat en woningen 

 
Het plangebied is gelegen binnen het gewestplan “Antwerpen“, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 
05/08/1976 en deels herzien op 28/10/1998 (zie Kaart 6). Volgens het gewestplan is het plangebied 
momenteel ingedeeld als zijnde: 

- Deels agrarisch gebied 
- Deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
- Deels parkgebied 
- Deels natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat 

 
Hiernaast maakt het noordwestelijk deel van het plangebied onderdeel uit van het VEN-gebied “Bos van 
Ranst”, type GEN. Hierbij ligt ca. 1,3ha van het golfterrein, met name de zone rond de greens van hole 
9 en hole 12, daadwerkelijk in dit VEN-gebied. 
 
Eveneens dient melding gemaakt te worden dat op het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv dd. 
25/04/2016 een gunstig planologisch attest bij Ministerieel Besluit werd afgeleverd. Bij de opmaak van 
het GRUP dient aandacht besteed te worden aan de bepalingen van het planologisch attest, welke 
weergegeven zijn in hoofdstuk 3.1.2. 
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4.4.2 Visie op het plangebied 

Voorliggend plan heeft conform het RSV, GRSP en het Vlaams Golfmemorandum dd. 23/06/2003 als 
doelstelling de bestemming “golfzone” met de principes van een ecogolfterrein ter realiseren. Dit 
betekent dat een goed beheer van het milieu zal bijdragen tot een kwaliteitsvol golfterrein met een 
interessante en uitdagende omgeving, dat ook ten dienste zal staan van de niet-golfer. Hierdoor zal 
enerzijds de landschappelijke en ecologische waarde van het terrein versterkt worden en anderzijds zal 
hierdoor het bestaande toeristisch-recreatieve netwerk verder uitgebouwd kunnen worden. 
 
De versterking van de landschappelijke en ecologische waarde van het golfterrein zal bestaan in een 
duurzaam ruimtegebruik met ruimte voor water en natuur. Gezien de zone rond de greens van hole 9 
en hole 12, daadwerkelijk in het VEN-gebied “Bos van Ranst”, type GEN gelegen is, wordt dit ingenomen 
VEN-gebied - met een grotere oppervlakte als wat wordt ingenomen - gecompenseerd door het VEN-
gebied, zoals weergegeven op Kaart 28. Deze betreft een deel van de oude treinbedding, vermeerderd 
met noordwestelijke vijver en aanwezig bos in het noordwesten van het golfterrein. 
 
Ter uitbouw van het toeristisch – recreatief netwerk zal enerzijds de bestaande voetwegen en de dreef 
naar het kasteel verder uitgebouwd en ruimtelijk geïntegreerd worden. Anderzijds zal de functionaliteit 
van het huidige kasteelgebouw en de bestaande gebouwen naast het kasteel vergroot worden (zonder 
volume uitbreiding), waarbij laag dynamische activiteiten zullen voorzien worden zoals “wonen” en 
“seminarie/cultuur”.  
 
Deze doelstelling vertaalt zich in het voorgenomen plan in een aantal ruimtelijke gehelen. Meer bepaald 
worden volgende gebieden (deelzones) onderscheiden (zie Kaart 4): 

- Gebied voor golfterrein 
o met overdruk natuurverweving 
o met overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen 

- Gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarden (CH) 
o zonder overdruk 
o met overdruk natuurverweving 

- Natuurgebied  
o met overdruk GEN (grote eenheid natuur) 

 
Voor elk van deze gebieden wordt hierna dieper ingegaan op de verantwoording, zowel vanuit de 
beleidsdocumenten als vanuit aangetoonde behoefte. 

4.4.2.1 Gebied voor golfterrein met overdruk natuurverweving 

4.4.2.1.1 Behoefte vanuit een economisch kader en toenemende vraag naar nieuwe 
golfterreinen 

De toeristische sector is één van de belangrijkste pijlers van de economie van Antwerpen. In 1986 
besliste de eigenaar om een gedeelte van het kasteeldomein Bossenstein aan te leggen als golfterrein 
t.g.v. de toenmalige toenemende vraag naar golfterreinen. Golf is tot op heden niet altijd toegankelijk 
voor het grote publiek wegens gebrek aan voldoende accommodatie enerzijds en hoge toegangs- en 
lidgelden anderzijds. Bossenstein Golf & Polo Club nv wil echter bijdragen tot democratisering van de 
golfsport. Enerzijds zijn er betaalbaar jaarabonnementsgelden, anderzijds kan men er events 
organiseren zoals familiefeesten, initiatie golflessen, e.d. meer.  
 
De golfsport kent in België ca. 55.000 golfers en in Vlaanderen ca. 37.500. Provincie Antwerpen heeft 
de grootste populatie met ca. 10.000 golfers. Het aantal leden van Bossenstein Golf & Polo Club nv 
bedraagt actueel ca. 550. De club beschikt over een golfterrein met 18 holes, één van 9holes en een 
oefenterrein of practise.  
 
In 2015 telde Vlaanderen 54 golfclubs goed voor ca. 37.500 golfspelers en 0,58 % van de bevolking 
(Bron: www.golfvlaanderen.be (website van de Vlaamse Vereniging voor Golf vzw) en GOSTA 
Vlaanderen (Golf Statistieken Vlaanderen)). Het aantal golfspelers in Vlaanderen kende een groei van 
ca. 35 % in vergelijking met 2001 of een gemiddelde groei van 3 % per jaar. Vanaf 2009 is er een groei 
met 10,7 % van het aantal golfspelers. In onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van de 
toename van het aantal clubs en de evolutie van het aantal golfspelers tussen 1979 en 2015.  
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Figuur 4 Evolutie van het aantal clubs en het aantal golfspelers in Vlaanderen tussen 1979 en 2015 

(bron: www.golfvlaanderen.be) 

 
 
Door de sterke groei is er nood en vraag naar meer golfterreinen in Vlaanderen. Dit werd o.a. 
aangetoond in volgende studies ‘Golf in Vlaanderen’ (AROL, 1990), ‘Inpassing van golf in het ruimtelijk 
beleid van Vlaanderen’ (Mens en Ruimte, 1997), ‘Behoeftestudie en spreiding voor additionele 
golfterreinen in Vlaanderen’ (KBGF, 1999), ‘Behoefteonderzoek Golfsport in Vlaanderen’ (WES; 2004) 
en GOSTA Vlaanderen (VVG, 2009 en 2014). 
 
Tevens werd door de sterke groei tussen 2000 en 2004 in 2003 het Vlaams Golfmemorandum opgesteld 
om een algemeen kader te bieden voor de toenmalige en toekomstige ruimtebehoeften van de golfsport. 
Hierbij werden de bestaande golfterreinen, zoals deze van Bossenstein Golf & Polo Club nv 
geëvalueerd. Vanuit het Vlaams Golfmemorandum dd. 14/05/2003 wordt het terrein van Bossenstein 
Golf & Polo Club nv dan ook bestempeld als golfterrein waar de principes van “ecogolfterrein” worden 
opgelegd. 

4.4.2.1.2 Verantwoording vanuit de beleidscontext 

Het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv wordt in diverse beleidsdocumenten gemeld als zijnde 
een golfterrein, welke momenteel zonevreemd is, doch waar een GRUP ter bestendiging van het 
golfterrein op lange termijn dient opgemaakt te worden. Hiervoor kunnen we verwijzen naar het 
hoofdstuk 4.2. 

4.4.2.2 Gebied voor golfterrein met overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen 

4.4.2.2.1 Behoefte aan faciliteiten horende bij een golfterrein 

Binnen het plangebied worden zones aangeduid waar verharding en gebouwen aanwezig zijn / kunnen 
gerealiseerd worden; dit onder meer in functie van parkeervoorzieningen en golffaciliteiten waaronder 
een clubhuis, het gebouw voor de driving range, loods voor onderhoudsmachines, … Deze faciliteiten 
zijn onlosmakelijk verbonden met de inrichting van het gebied als golfterrein.  
 
Om de nodige faciliteiten te kunnen bieden aan zijn leden, werd in 1988 door de gemeente Ranst een 
stedenbouwkundige vergunning verleend voor de bouw van een clubhuis en bijhorende 
parkeergelegenheden. In 1995 wordt dan nog een bijkomende stedenbouwkundige vergunning 
verleend om op de bovenverdieping van het clubhuis 16 slaapkamers met badkamer in te richten. M.a.w. 
is in het clubhuis een shop voor golfmateriaal, een hotel, een bar en een restaurant gevestigd. Eveneens 
bevindt zich op het terrein een vermoed vergunde loods, gelegen tussen het clubhuis en het kasteel. In 
deze loods worden voornamelijk golfkarretjes en lockers ondergebracht.  
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Omdat vanuit functioneel oogpunt een driving range en een loods voor onderhoudsmachines tot de 
vereiste uitrusting van een golfterrein behoort, werd uiteindelijk op 25/04/2016 een gunstig planologisch 
attest afgeleverd t.b.v. op korte termijn een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen voor beide 
gebouwen. Deze voor de driving range werd reeds vergund, deze voor de loods dient nog aangevraagd 
te worden.  
 
Inzake de driving range wordt zowel de overdekte constructie van waar men afslaat als de driving range 
zelf (d.i. de ruimte waar men de golfbal naar toe kan slaan) opgenomen binnen deze bestemming.  

4.4.2.2.2 Verantwoording vanuit de beleidscontext 

Vanuit het strategisch plan 2013-2019 voor toerisme in de Antwerpse Kempen, welke een inspiratiegids 
is voor toerismemakers blijkt dat toeristen vandaag meer en meer op zoek zijn naar betekenisvolle 
activiteiten en logies. Hierbij zal het aanbod naar kleinere familie- of vriendengroepen meer en meer 
van belang worden. De mogelijkheid tot logeren in het clubhuis speelt hier ook volledig op in. 
Trendwatchers spreken van een tweede generatie in de beleveniseconomie: de betekeniseconomie. 
Consumeren moet niet alleen ‘fun’ zijn, het moet ook bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling. Hieraan 
voldoet het terrein van Bossenstein golf- en poloclub nv volledig. 
 
Gezien er een gunstig planologisch attest werd afgeleverd i.k.v. de constructie van de driving range 
werd de ruimte t.b.v. de driving range eveneens vergund. 

4.4.2.3 Gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarde zonder overdruk en met 
overdruk natuurverweving 

4.4.2.3.1 Behoefte i.k.v. functiewijziging kasteel en dienst-/conciërgewoning 

Vanuit het strategisch beleidsplan 2020 voor toerisme in Vlaanderen blijkt dat het toerisme in 
Vlaanderen blijft stijgen en dit in functie van recreatie. Vandaar is de functiewijziging van het kasteel en 
dienst-/conciërgewoning voor laag dynamische activiteiten, met name “wonen” en “seminarie/cultuur” 
volledig te verantwoorden. 
 
T.g.v. de functiewijziging van het kasteel en dienst-/conciërgewoning wordt de oude bestaande dreef 
terug in eer hersteld en zal deze toegang verschaffen tot het kasteel. Hierdoor kan dit parkgedeelte de 
functie van weleer terug vervullen. De toegangsweg, met name de oude bestaande dreef, zal ingericht 
worden met waterdoorlatende verharding om het karakter van parkgebied niet te schaden. Om een 
parkeerverbod mogelijk te maken in deze oude dreef, wordt hier de overdruk natuurverweving opgelegd.  
 
Omwille van het behoud en het versterken van de specifieke erfgoedwaarden van het beschermd 
cultuurhistorisch landschap ‘Kasteel Bossenstein’, het beschermd monument ‘Kasteeldomein 
Bossenstein: kasteel’ en het vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Kasteel Bossenstein’ en ‘langgestrekte 
hoeve’ (niet beschermd); én door de diverse functies van het kasteel te behouden en andere functies 
mogelijk te maken (zie verder), wordt het gemengd open ruimte gebied aangeduid als CH-gebied (d.i. 
gebied met cultuurhistorische waarden). CH-gebieden zijn namelijk gericht op natuurbehoud, bosbouw, 
landschapszorg en recreatie als nevengeschikte functie. 

4.4.2.3.2 Verantwoording vanuit beleidscontext 

Vanuit het strategisch plan 2013-2019 voor toerisme in de Antwerpse Kempen, welke een inspiratiegids 
is voor toerismemakers blijkt dat toeristen vandaag meer en meer op zoek zijn naar betekenisvolle 
activiteiten en logies. Hierbij zal het aanbod naar kleinere familie- of vriendengroepen meer en meer 
van belang worden. De functiewijziging van voornamelijk de dienst-/conciërgewoning van het kasteel 
speelt hier ook volledig op in. Immers zullen in de dienst-/conciërgewoning 4 woonheden voorzien 
worden onder de vorm van een studio of appartement, waar de gebruikers zelf ter plaatse kunnen eten. 
Trendwatchers spreken van een tweede generatie in de beleveniseconomie: de betekeniseconomie. 
Consumeren moet niet alleen ‘fun’ zijn, het moet ook bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling. Hieraan 
voldoet het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv volledig. 
 
Op 25/04/2016 werd een planologisch attest afgeleverd, welke voor het kasteel op langere termijn 
functiewijzigingen toestaat op voorwaarde dat er enerzijds geen schaalvergroting komt en dat anderzijds 
er ook geen bijkomende verharding zal worden voorzien. Een waterdoorlatende verharding laat toe dat 
aan deze vraag wordt voldaan. 
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4.4.2.4 Natuurgebied met overdruk GEN 

4.4.2.4.1 Behoefte aan betekenisvolle natuur 

T.g.v.de aanwezigheid van de zone rond de greens van hole 9 en hole 12 in het VEN-gebied “Bos van 
Ranst”, type GEN, wordt dit ingenomen VEN-gebied - met een grotere oppervlakte als wat wordt 
ingenomen - gecompenseerd door het VEN-gebied, zoals weergegeven op Kaart 28. Deze betreft een 
deel van de oude treinbedding, vermeerderd met de noordwestelijk gelegen vijver en het aanwezig bos 
in het noordwesten van het golfterrein. De opwaardering van dit gebied sluit nauw aan bij het bestaande 
VEN-gebied. Vandaar wordt deze oude treinbedding met vijver en bos als natuurgebied met overdruk 
GEN aangeduid.  
 
T.g.v. het feit dat naast het bestaande VEN-gebied ook het golfterrein grotendeels met overdruk 
natuurverweving aanwezig is, zal de natuur hier betekenisvoller worden. T.b.v. de mogelijke verdere 
uitbating van het golfterrein zullen in het natuurgebied met overdruk GEN 2 oversteken voorzien worden 
om van de oostelijke naar de westelijke kant van het golfterrein te kunnen gaan.  

4.4.2.4.2 Verantwoording vanuit de beleidscontext 

Op de biologische waarderingskaart (zie Kaart 10 en Tabel 10) staat de oude treinbedding met houtkant 
hier aangegeven als zijnde biologisch zeer waardevol en de noordwestelijk gelegen vijver als biologisch 
waardevol. Door de oude treinbedding met houtkant en de vijver als natuurgebied met overdruk GEN 
te beschouwen, wordt de natuur hier terug opgewaardeerd en kan voldaan worden aan de biologische 
waarderingskaarten.  
 
Hiernaast voldoet het natuurgebied met overdruk GEN aan de doelstelling i.k.v. het natuurdecreet in 
Vlaanderen. Hierbij wordt het behoud van de natuur en het milieu vooropgesteld. Het VEN-gebied wordt 
hierbij bekeken als een samenhangend en georganiseerd geheel, van gebieden van de open ruimte 
waarin een specifiek beleid inzake het natuurbehoud, gebaseerd op de kenmerken en elementen van 
het natuurlijk milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige 
en potentiële natuurwaarden wordt gevoerd. Door het op Kaart 28 weergegeven gebied als VEN-gebied 
aan te duiden blijft de samenhang van het “Bos van Ranst” gegarandeerd. 

4.4.3 Voorgenomen planelementen 

4.4.3.1 Huidige bestemming 

Het plangebied is gelegen binnen het gewestplan “Antwerpen“, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 
05/08/1976 en deels herzien op 28/10/1998 (zie Kaart 6). Volgens het gewestplan is het plangebied 
momenteel ingedeeld als zijnde: 

- Deels agrarisch gebied 
- Deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
- Deels parkgebied 
- Deels natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat 

 
De oppervlakte van bovenstaande zones kan ingeschat worden zoals weergegeven in onderstaande 
tabel. 
Tabel 11 Indeling plangebied volgens het huidige gewestplan “Antwerpen”, goedgekeurd bij KB dd. 

05/08/1976 en deels herzien op 28/10/1998 (bij benadering) 
Huidig gebruik conform gewestplan Oppervlakte (ha) 

Agrarisch gebied ca. 6 

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied ca. 38 

Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaten 

ca. 1* 

Parkgebieden ca. 11 

TOTALE OPPERVLAKTE: ca. 56 ha 

* Meer specifiek = 1,3 ha 
 
Hiernaast maakt het noordwestelijk deel van het plangebied onderdeel uit van het VEN-gebied “Bos van 
Ranst”, type GEN. Hierbij ligt ca. 1,3ha van het golfterrein, met name de zone rond de greens van hole 
9 en hole 12, daadwerkelijk in dit VEN-gebied. 
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4.4.3.2 Voorgenomen planelementen 

Voorliggend plan heeft - zoals besproken in hoofdstuk 4.4.2 - conform het RSV, GRSP en het Vlaams 
Golfmemorandum dd. 23/06/2003 als doelstelling de bestemming “golfzone” met de principes van een 
ecogolfterrein ter realiseren. Hiertoe zullen bovenstaande bestemmingen wijzigen naar een volgende 
ruimtelijke indeling (zie onderstaande figuur):  

- Gebied voor golfterrein 
o met overdruk natuurverweving 
o met overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen  

- Gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarde (CH) 
o zonder overdruk 
o met overdruk natuurverweving 

- Natuurgebied  
o met overdruk GEN (grote eenheid natuur) 

 
De oppervlakte van bovenstaande zones kan ingeschat worden zoals weergegeven in onderstaande 
tabel. 
Tabel 12 Indeling plangebied volgens voorgenomen planelementen (bij benadering) 

Indeling conform voorgenomen planelementen Oppervlakte (ha) 

Gebied voor golfterrein  ca. 50 

Natuurgebieden  ca. 2* 

Gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische 
waarde 

ca. 4 

TOTALE OPPERVLAKTE: ca. 56 ha 

* meer specifiek 1,8 ha 
 
In onderstaande figuur wordt een vergelijking gemaakt tussen de huidige en gewenste toekomstige 
bestemmingen van het plangebied. 
Figuur 5 Vergelijking huidige en gewenste toekomstige bestemmingen van het plangebied 

  
Legende: 

 

 

 
  



 

Plan-MER Bossenstein Broechem 24/03/2017 blz. 56 van 158 

 

 

Figuur 6 Links: compensatie huidige VEN-gebied (rood = inname huidig VEN-gebied, groen = voorstel 

compensatie inname VEN-gebied); Rechts: situeringsplan VEN-gebied 

 
 
Voor elk planelement wordt hieronder de inhoud verder toegelicht: 

4.4.3.2.1 Gebied voor golfterrein 

4.4.3.2.1.1 Algemeen 

Het gebied voor golfterrein beslaat hier ca. 50ha en bestaat uit een golfbaan met 27 holes. Hierbij wordt 
de totale oppervlakte van het terrein ingenomen door: 

- Afslagzones (tees) 
- Greens 

- Fairways (+ semi-roughs) 
- Rough 

- Practice (driving-range, puttingreen) 
- Parking en gebouwen 

- Zones buiten spel. 
Al deze bovenvermelde zones i.f.v. de golf worden in het RUP mee opgenomen als zijnde “het gebied 
voor golfterrein”. Momenteel is het golfterrein “zonevreemd” i.f.v. de huidige bestemmingen op het 
gewestplan. De bedoeling van onderhavig plan-MER is dan ook om het golfterrein in de correcte 
bestemming onder te brengen.  
 
Dit is mogelijk gezien het golfterrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv opgenomen is in diverse 
beleidsdoelstellingen, zoals beschreven in hoofdstuk 4.2 en 4.4.2. Het belangrijkste hiervan is het 
Vlaams Golfmemorandum dd. 23/06/2003 waar het golfterrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv 
beschreven staat als zijnde een golfzone waar de principes van ecogolfterrein wordt opgelegd.  
 
Volgende oppervlakteverdeling van het golfterrein kan bij benadering worden vastgelegd: 
Tabel 13 Indeling toekomstig gebied voor golfterrein (bij benadering o.b.v. orthofoto (geopunt)) 

Indeling gebied voor golfterrein Oppervlakte (ha) 

Bebouwd terrein + parkeerruimte (zie Tabel 14)* ca. 4 

Golfzone ca. 43 

Waterpartijen ca. 3 

TOTALE OPPERVLAKTE: ca. 50 ha 

* oppervlakte bebouwd terrein en parkeerruimte conform grafisch plan GRUP inzake gebied voor golfterrein met 

overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen 
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4.4.3.2.1.2 Met overdruk natuurverweving 

Om te voldoen aan het Vlaams Golfmemorandum dd. 23/06/2003 wordt heel het gebied voor het 
golfterrein overdrukt met “natuurverweving”. Deze beslaat m.a.w. de oppervlakte van ca. 46ha. Via deze 
overdruk natuurverweving wordt enerzijds ruimte geboden aan natuurverweving. Hiervoor werden in het 
verleden reeds bomen aangeplant. Ook de vijvers, grachten en Moerbeek op het terrein zorgen voor 
een grotere natuurbeleving (specifieke fauna en flora) in het mooie kader van het kasteel Bossenstein. 
 
Anderzijds zal de overdruk natuurverweving ook ruimte bieden aan recreatie, met name wandelpaden. 
D.w.z. dat binnen deze ruimte eveneens een aantal kleinschalige elementen kunnen worden 
aangebracht, zoals: schuilhokjes, zitbanken, paden en wegenis; allen in relatie tot de natuur. 

4.4.3.2.1.3 Met overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen 

Opdat een golf goed zou kunnen functioneren zijn er een aantal gebouwen op het terrein noodzakelijk. 
Zo wordt ruimte voorzien voor bijhorende faciliteiten als: 

- een clubhuis met winkel, hotel en restaurant  
- parkeergelegenheid  
- loods tussen clubhuis en kasteel di vroegere manege – momenteel wordt deze gebruikt voor 

de opslag van materieel en materiaal, meer bepaald bevat deze lockers waar de clubleden hun 
golfmateriaal kunnen plaatsen, en een parkeerplaats voor het plaatsen van een klein 40-tal 
golfkarretjes – mogelijks zal deze loods in de toekomst vernieuwd worden. 

- woning ten westen van het parkgebied 
- volledige toekomstige driving range (constructie en zone waar golfballetjes naar toe worden 

geslagen) 
- toekomstige loods voor de stalling van onderhoudsmachines – deze loods was vroeger 

aanwezig doch werd onder druk van dwangsommen afgebroken  
 
Volgende oppervlakteverdeling van de bebouwde zone kan als volgt bij benadering worden vastgelegd: 
Tabel 14  Indeling bebouwde zone in het gebied voor golfterrein (bij benadering) 

Indeling bebouwde zone in gebied voor golfterrein Oppervlakte (ha) 

Clubhuis met winkel, hotel en restaurant + 
parkeerruimte 

ca. 0,7 

Woning / hoeve ca. 0,1 

Loods tussen clubhuis en kasteel (vroegere manege) ca. 0,3 

Toekomstige driving range ca. 2,8 

Loods voor stalling onderhoudsmachines ca. 0,1 

TOTALE OPPERVLAKTE: ca. 4 ha 

 

4.4.3.2.2 Gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarde (CH) 

4.4.3.2.2.1 Algemeen  

Het gemengd open ruimte gebied wordt kleiner t.o.v. het huidige bestemde parkgebied, maar blijft nog 
steeds het gedeelte van het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv rondom het kasteel 
Bossenstein. Het gemengd open ruimte gebied betreft hier de groene zone rond het kasteel 
Bossenstein, welke niet ingenomen wordt door het gebied voor golfterrein en welke een oppervlakte 
beslaat van ca. 4ha.  
 
Het gemengd open ruimte gebied betreft volgende zones: 

- Gebied met kasteel, bijgebouw en parking (zonder overdruk) 
- Oude dreef (met overdruk natuurverweving) 

Deze zones hebben bij benadering de volgende oppervlaktes zoals weergegeven in onderstaande 
tabel: 
Tabel 15 Indeling toekomstig gemengd open ruimte gebied (bij benadering) 

Indeling toekomstig gemengd open ruimte gebied Oppervlakte (ha) 

Gebied kasteel, bijgebouw en parking ca. 2 

Oude dreef ca. 2 

TOTALE OPPERVLAKTE: ca. 4 ha 

 
Binnen het gemengd open ruimte gebied zonder overdruk bevinden zich als gebouwen het kasteel 
(oppervlakte: 837m²) en het bijgebouw (oppervlakte: 226m²). Het bijgebouw deed vroeger dienst als 
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woning en stalgebouw voor de conciërge. Hiernaast bevindt zich in dit gebied (deel tussen Bistweg en 
kasteel) de oude dreef en anderzijds ook de (reeds aanwezige) parking die dienst kan doen voor het 
parkeren van een ca. 20-tal auto’s. M.a.w. dient geen uitbreiding van de bestaande verharding nabij het 
kasteel te gebeuren, doch dient deze zone juridisch bestempeld te worden als parkeerplaats voor 
wagens. Dit doet geen afbreuk aan de natuurwaarde van het gemengd open ruimte gebied aangezien 
deze zone reeds gebruikt werd voor het parkeren van auto’s als er in het verleden activiteiten waren in 
het kasteel.  
 
Omwille van het behoud en het versterken van de specifieke erfgoedwaarden van het beschermd 
cultuurhistorisch landschap ‘Kasteel Bossenstein’, het beschermd monument ‘Kasteeldomein 
Bossenstein: kasteel’ en het vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Kasteel Bossenstein’ en ‘langgestrekte 
hoeve’ (niet beschermd); én door de diverse functies van het kasteel te behouden en bepaalde functies 
mogelijk te maken in de voormalige conciërgewoning (zie verder), wordt het gemengd open ruimte 
gebied aangeduid als CH-gebied (d.i. gebied met cultuurhistorische waarden). CH-gebieden zijn 
namelijk gericht op natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie als nevengeschikte functie. 
 
Voor deze zone is in het RUP, alsook plan-MER voorzien om laag dynamische activiteiten in het kasteel 
en dienst-/conciërgewoning te voorzien, welke vallen onder de noemer “wonen” en “seminarie/cultuur”. 
In het kasteel kunnen naast de bestaande wooneenheid seminaries gehouden worden. In de voormalige 
dienstwoning/conciërgewoning zullen 4 wooneenheden (zie verder) voorzien worden. Het wonen kan 
hierbij in functie staan van de golf (bv. iemand die een weekend komt golven en ter plaatse wenst te 
overnachten (naast het bestaande hotel van het clubhuis), dan wel i.f.v. seminarie (teambuilding van 
enkele dagen waarbij verschillende mensen komen overnachten in de voormalige 
dienstwoning/conciërgewoning en gebruik maken van het kasteel hetwelk beschikt over grote 
seminarieruimtes). In het kasteel is momenteel een hoofdverblijfplaats (bestaande wooneenheid) 
aanwezig, dit wijzigt niets naar de toekomst toe. In de voormalige dienstwoning/conciërgewoning bij het 
kasteel zullen 4 wooneenheden voorzien worden onder de vorm van een studio of appartement. De 
gebruikers kunnen zelf ter plaatse eten en dienen dan niet noodzakelijk naar het restaurant te gaan. Zo 
wordt een andere soort verblijfsaccommodatie aangeboden dan deze in het hotel. Ook kunnen de zalen 
in het kasteel verhuurd worden voor een cultureel event (tentoonstelling, klassiek/muzikaal optreden, 
…). Echter worden de activiteiten laag dynamisch gehouden en zullen er geen hoog dynamische 
activiteiten voorzien worden. Verder dient benadrukt te worden dat in het kasteelgebouw zelf er 
infrastructureel en qua voorzieningen niets zal wijzigen.  
 
T.g.v. de toekomstige functiewijziging van het kasteel en dienst-/conciërgewoning, welke meegenomen 
zal worden in het GRUP is het de bedoeling om de toegang naar het kasteel toe te verbeteren. Enerzijds 
zou de toegang tot het kasteel erin bestaan om gebruik te maken van de bestaande parking via de 
bestaande toegang naar het clubhuis, waarna men te voet langsheen de trage verbinding tussen het 
kasteel en het clubhuis/restaurant naar het kasteel zou gaan. Anderzijds zal de toegang tot het kasteel 
gebeuren via de oude/bestaande dreef tussen Bistweg en het kasteel. Hiertoe zal de oude dreef terug 
in zijn oude glorie hersteld worden. De dreef zal met waterdoorlatende verharding worden aangelegd, 
zodat er geen verstoring van de aanwezige waterhuishouding in de dreef zal plaatsgrijpen. Om een 
parkeerverbod mogelijk te maken in deze oude dreef, wordt hier overdruk natuurverweving voorzien. 
Voor het kasteel is een parking van ca. 20 parkeerplaatsen aanwezig.  
 
De twee toegangen tot het kasteel zullen niet in verbinding staan met elkaar, zodat het autoverkeer niet 
van het kasteel naar het clubhuis kan rijden en omgekeerd. M.a.w. er zal uitdrukkelijk voorzien worden 
dat het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv niet kan doorkruist worden d.m.v. wagens om de 
natuur- en recreatiefunctie van het golfterrein niet in gevaar te brengen. Hiertoe zal (bv d.m.v. plaatsing 
van een bareel) het nodige worden gedaan om er voor te zorgen dat geen voertuigen verder op het 
terrein kunnen, uitgezonderd bij calamiteiten waarbij brandweer dan wel ziekenwagens (via de bareel) 
het terrein kunnen betreden.  
 
Gelet op de twee mogelijke toegangen naar het kasteel en de mogelijke laag dynamische avondlijke 
(sporadische) activiteiten op het kasteel (bv. concerten,…) zal er een beperkte verlichting worden 
aangelegd nabij de parking van het kasteel en anderzijds langsheen de trage verbindingsweg tussen 
het kasteel en het clubhuis/restaurant. Ook het kasteel zal zelf verlicht worden met uplighters. Het is 
niet de bedoeling dat men ’s avonds of ‘s nachts zou gebruik maken van de driving range, waardoor 
hier geen verlichting zal geplaatst worden. 
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4.4.3.2.2.2 Met overdruk natuurverweving 

De zone voor de oude dreef binnen het gemengd open ruimte gebied krijgt als overdrukzone 
“natuurverweving”, mede om te voldoen aan het Vlaams Golfmemorandum dd. 23/06/2003. Deze 
beslaat een oppervlakte van ca. 2 ha. Via deze overdruk natuurverweving wordt enerzijds ruimte 
geboden aan natuurverweving. De bomen van de oude dreef vormen hier een onderdeel van. Anderzijds 
zal hierdoor geen verlichting en geen parkeerplaatsen in de oude dreef worden toegestaan.  
 

4.4.3.2.3 Natuurgebied met overdruk GEN 

Gezien volgens de huidige bestemming ca. 1,3ha rond de greens van hole 9 en hole 12, daadwerkelijk 
in het VEN-gebied “Bos van Ranst”, type GEN gelegen is, wordt binnen het GRUP een compensatie 
van dit ingenomen VEN-gebied (minimaal 1 op 1) opgenomen. Deze compensatie werd gezocht in een 
deel van de oude treinbedding, vermeerderd met de noordwestelijk gelegen vijver en aanwezige bomen 
ten noordwesten van Bossenstein Golf & Polo Club nv. (zie Kaart 28) Deze compensatie beslaat een 
oppervlakte van bij benadering ca. 1,8ha, wat aldus hoger ligt dan het ingenomen VEN-gebied. De 
overige natuurverbindingen kunnen hierbij tevens gezocht worden in het gebied van het golfterrein 
waarbij de aanwezige bomen lijnverbindingen vormen op het terrein.  
 
T.b.v. de mogelijke verdere uitbating van het golfterrein zullen in het natuurgebied 2 oversteken voorzien 
worden om van de oostelijke naar de westelijke kant van het golfterrein te kunnen gaan. 

4.4.3.3 Ontsluiting van het kasteel 

Zoals reeds eerder meegedeeld zou de ontsluiting van het kasteel erin bestaan om enerzijds via 
clubhuis met bijhorende parking en de trage verbindingsweg tussen het clubhuis en het kasteel en 
anderzijds om via de oude dreef het kasteel te ontsluiten.  
 
De parkeermogelijkheden worden dan ook enerzijds voorzien nabij het clubhuis en anderzijds nabij het 
kasteel. Hierbij zal er geen bijkomende verharding op het terrein noodzakelijk zijn.  
 
Het herstellen van de oude dreef zal gebeuren via waterdoorlatende verharding. 

4.4.3.4 Water 

Het leidingwater in het clubhuis, hotel en restaurant wordt momenteel gebruikt voor huishoudelijke 
activiteiten. Het is ook de bedoeling om in de toekomst al het leidingwater in het kasteel en bijgebouw 
enkel te gebruiken voor huishoudelijke activiteiten.  
 
Het huishoudelijk afvalwater wordt via een IBA geloosd in de Moerbeek nabij de huidige toegangsweg 
tot het clubhuis. Het huishoudelijk afvalwater van het kasteel wordt via een IBA geloosd in de 
omringende vijver. Momenteel heeft het bijgebouw nog geen IBA-systeem om het huishoudelijk 
afvalwater te lozen. Dit zal in de toekomst nog voorzien worden. Dit IBA systeem zal dan eveneens 
aangesloten worden op het bestaande IBA-systeem van het kasteel. Er dient hierbij opgemerkt te 
worden dat alle aangrenzende woningen aan het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv ook via 
IBA lozen in de grachten, welke via het terrein uitmonden in de Moerbeek. 
 
Naast de lozing van het huishoudelijk afvalwater wordt het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv 
gedraineerd, waarbij alle drainages richting de vijvers en grachten op het terrein verlopen om uiteindelijk 
uit te monden in de Moerbeek ten westen in het plangebied.  
 
Omdat een golfterrein bij droog weer beregend dient te worden, is er op het terrein een 
grondwaterwinning aanwezig, welke zich in de buurt van het kasteel Bossenstein bevindt. Hiervoor bezit 
Bossenstein Golf & Polo Club nv een grondwatervergunning van minder dan 500m³/jaar. In begin 2016 
werd een debietsmeter op deze winning geplaatst. Sinds begin 2016 is een debietsmeter op de 
grondwaterwinning voorzien. Hieruit blijkt dat in 2016 ca. 9.000 m³ grondwater werd opgepompt. 

4.4.3.5 Milieubeheer 

Zoals opgenomen in de principes en uitgangspunten van het voorgenomen plan, wordt uitgegaan van 
een ecogolfterrein. Een ontwerp van een dergelijk milieubeheersplan werd reeds opgemaakt door WES 
in 2006 die conform het Vlaams Golfmemorandum dd. 23/06/2003 dient voorzien te worden. 
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In een milieubeheersplan wordt de actuele en potentiële waarde en de knelpunten op ecologisch vlak 
beschreven, waarbij het milieubeheersplan resulteert in een actieplan om de ecologische waarde van 
het terrein te maximaliseren zonder dat daarbij de randvoorwaarden van het golfspel in het gedrang 
worden gebracht.  
 
In het milieubeheersplan werd een natuurstreefbeeld opgemaakt. Het streefbeeld voor de Bossenstein 
Golf & Polo Club nv betreft een concept waarin het golfgebruik en beheer van het terrein in functie van 
de golfsport hand in hand gaan met het bestendigen en verder ontwikkelen van de natuur- en 
landschapswaarden. Uitgangspunten zijn dan ook: 

- Behoud van uit golftechnisch oogpunt kwalitatieve spelomstandigheden; 
- Optimaliseren van de natuurwaarde van het terrein; 
- Respect voor het geklasseerde kasteel en omgeving.  

 
De globale doelstellingen binnen het natuurstreefbeeld zijn: 

- Voorzien van voldoende zones buiten spel waar kleinschalige natuurontwikkeling mogelijk is; 
- Natuurwaarden maximaal beschermen en ontwikkelen zonder de golfmogelijkheden te 

hypothekeren; 
- Mogelijke verbeteringen vanuit natuur, golf en landschap uitwerken; 
- Erfgoedwaarde van het kasteel en de omgeving vrijwaren of verbeteren indien mogelijk; 
- Nastreven van de doelstellingen vastgelegd in het Golfmemorandum (recreatief medegebruik, 

natuurwaarden, …) 
 
Voor de knelpunten en voorgestelde beheermaatregelen in het milieubeheersplan, wordt verwezen naar 
hoofdstuk 3.2.3.1. 
 
Vanuit het voorgenomen plan zullen volgende heropwaarderingen de noodzakelijke natuurwaarden van 
een ecogolfterrein verbeteren en beschermen, met name: 

- Heropwaarderen van de oude/bestaande dreef 
- Heropwaarderen van een deel van de oude treinbedding met houtkant tot natuurgebied met 

overdruk GEN 
- Heropwaarderen van de noordwestelijk gelegen vijver en een deel bos langs de 

noordwestelijke zijde van het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv tot natuurgebied met 
overdruk GEN. 
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5 ALGEMENE METHODOLOGIE 
MILIEUEFFECTENBEOORDELING 

5.1 Ingreep-effectenanalyse 
In functie van de effectvoorspelling wordt de realisatie van het voorgenomen plan ingedeeld in 
verschillende ingrepen. Voor de effectbespreking van het voorgenomen plan kunnen twee fasen 
beschouwd worden. In eerste instantie de aanlegfase, waarin meer bepaald de voorbereidende werken 
en aanlegwerkzaamheden zullen gebeuren, en in tweede instantie de exploitatiefase of de fase na 
uitvoering van de werken en de ingebruikname van het golfterrein.  
 
De aanlegfase resulteert in tijdelijke en permanente effecten. Tijdelijke effecten zijn niet relevant op 
planniveau en kunnen opgevangen worden door maatregelen in de stedenbouwkundige vergunning. 
Deze effecten worden niet meegenomen in de plan-MER. Permanente effecten die resulteren uit de 
aanlegfase zijn wel relevant op planniveau en worden in de plan-MER dan ook meegenomen. Op 
planniveau worden aldus hoofdzakelijk de effecten van de exploitatiefase beschouwd.  
 
In onderstaande tabel wordt het ingreep-effectenschema van de exploitatiefase en permanent effecten 
van aanlegfase weergegeven. 
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Tabel 16 Ingreep-effectenschema exploitatiefase en permanente effecten aanlegfase 

Fase / deelingreep Bodem Water Geluid en trillingen 
Lucht 

Biodiversiteit 
Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Mens (ruimtelijke 
aspecten, mobiliteit) 

Exploitatiefase en permanente effecten aanlegfase 

Direct ruimtebeslag Wijziging 
bodemkenmerken (profiel, 
structuur) 
Wijziging bodemgebruik en 
bodemgeschiktheid 
 

Wijziging afvoerregime en 
infiltratiemogelijkheid 
hemelwater 
 

- Wijziging landschap (structuur, 
relatie, structurerende 
elementen en beleving) 
Aantasting erfgoed en 
erfgoedwaarde 
Verlies archeologisch erfgoed 
Biotoop- en habitatverlies 
Versnippering en 
barrièrewerking 

Visuele hinder 
Wijziging ruimtegebruik 

Exploitatie - verstoring Wijziging bodemkwaliteit bij 
calamiteiten en bemesting 
Wijziging bodemhygiëne 

Wijziging 
grondwaterregime 
Wijziging 
oppervlaktewaterregime 
Wijziging grondwater- en 
oppervlaktewaterkwaliteit 
bij calamiteiten en bij 
bemesting en pesticiden 
Wijziging structuurkwaliteit 

Geluidshinder 
Luchtemissies 
voertuigen 

Aantasting erfgoedwaarde 
Rustverstoring 
Wijziging ecologische kwaliteit / 
biotoop- en habitatverlies / 
ecotoopwijziging door wijziging 
bodem-, oppervlakte- en/of 
grondwaterkwaliteit of 
verdroging/vernatting 
Versnippering en 
barrièrewerking 
Lichthinder 

Wijziging ruimtegebruik 
Wijziging 
verkeersdoorstroming 
Wijziging ontsluiting 
Wijziging bereikbaarheid 
Veiligheid en leefbaarheid 
Parkeren 
Geluidshinder 
Luchtvervuiling 
Lichthinder 
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5.2 Overzicht van de te onderzoeken disciplines 
De bedoeling van het plan-MER is een beschrijving te geven van de effecten van het voorgenomen plan 
op het milieu en een onderzoek te doen naar eventuele milieuverzachtende maatregelen die de 
negatieve impact op het milieu trachten te beperken of te voorkomen. 
 
Gezien de karakteristieken van het gebied, de aard van het voorgenomen plan en bovenstaande 
ingreep-effectenschema worden in de MER door de respectievelijke erkende MER-deskundigen 
volgende aspecten diepgaand behandeld: 

- Bodem 
- Grondwater  
- Oppervlaktewater 
- Biodiversiteit 
- Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
- Mens-ruimtelijke aspecten en mobiliteit 

 
Het voorgenomen plan heeft geen directe wijziging van luchtemissies en geluidshinder tot gevolg. Een 
toename in luchtemissies en een toename in geluid kan voornamelijk optreden als gevolg van de 
verkeersgeneratie van het voorgenomen plan. Er wordt echter verwacht dat de bijkomende emissies op 
vlak van lucht eerder beperkt blijven, gezien het beperkt verkeersgenererend karakter van het 
voorgenomen plan. Er wordt dan ook voorgesteld om de discipline lucht en geluid niet als 
sleuteldiscipline op te nemen. Deze aspecten zullen– vnl. als gevolg van het verkeersgenererend effect 
– behandeld worden binnen de discipline mens. Ook het aspect klimaat komt bij de discipline mens aan 
bod.  
 
Daarnaast zal ook licht niet als een aparte discipline in het MER naar voorkomen. Het effect van 
lichthinder specificeert zich voornamelijk op het gebied van fauna en flora (discipline biodiversiteit). 
Zodoende wordt het aspect licht in deze discipline behandeld.  
 
De MER-coördinator zal erover waken dat deze aspecten van lucht, geluid en licht in voldoende mate 
in het plan-MER aanbod komen. De aspecten warmte, elektromagnetische golven, toxicologie en 
psychosomatische aspecten worden niet relevant geacht en aldus niet verder meegenomen. 
 
De uitvoering en opstelling van de disciplines zullen gebeuren conform de richtlijnen die door de Dienst 
Mer zijn opgesteld en uitgevaardigd. Grosso modo zullen per discipline volgende punten worden 
onderzocht: 

- Afbakening studiegebied 
- Beschrijving referentiesituatie 
- Effectbeschrijving en –beoordeling  
- Milderende maatregelen 
- Aanbevelingen op projectniveau  
- Synthese 

 
Naast de bespreking per discipline zullen de disciplines in de hoofdstukken: 

- Eindsynthese met samenvattende tabel 
- Leemten in de kennis 
- Aanbevelingen op projectniveau 
- Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie 
- Niet-technische samenvatting 

eveneens besproken worden. 
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5.3 Opbouw per discipline 

5.3.1 Afbakening van het studiegebied 

Het plangebied is het gebied waarbinnen de eigenlijke bestemmingswijziging wordt voorzien. Het 
plangebied is dus het gebied dat het voorwerp uitmaakt van het toekomstige GRUP. De effecten 
veroorzaakt door het beschreven plan, manifesteren zich doorgaans in een groter gebied dan het 
eigenlijke plangebied. Dit wordt het studiegebied genoemd.  
 
De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door het invloedgebied waarbinnen effecten 
optreden. Dit kan verschillend zijn per discipline en zelfs per effect. Het studiegebied wordt met andere 
woorden globaal gedefinieerd als het plangebied met inbegrip van het invloedgebied en wordt dan ook 
per discipline bepaald.  

5.3.2 Juridische en beleidsmatige context 

Het voorgenomen plan dient te voldoen aan een juridisch en beleidsmatig kader, welke reeds in 
hoofdstuk 3.3 werd vastgelegd. Hierbij wordt - indien door de deskundige noodzakelijk geacht - voor 
bepaalde disciplines een aparte en uitgebreide toetsing aan de juridisch en beleidsmatige wetgeving 
uitgevoerd, welke van toepassing is voor deze discipline. 

5.3.3 Beschrijving referentiesituatie 

Voor de voorspelling van effecten is het van belang vooraf aan te geven naar welke toestand van het 
studiegebied zal gerefereerd worden (d.i. referentiesituatie). Bij de beschrijving van deze 
referentiesituatie dient gebruik gemaakt te worden van de meest recent bestaande documenten, 
veldwaarnemingen, kaartmateriaal, e.d. De bestaande toestand wordt geëvalueerd en kwetsbare 
gebieden worden afgebakend met het oog op de effectvoorspelling. 
 
Gezien voorliggend plan een “regularisatie” betreft, kan getoetst worden aan 2 referentiesituaties: 

- Referentiesituatie gebaseerd op een (fictieve) invulling van het terrein volgens de geldende 
planologische bestemming 

- Referentiesituatie gebaseerd op de feitelijke situatie op het terrein 
De MER-deskundige zal in zijn discipline beslissen of deze tweeledige referentiesituatie in zijn discipline 
al dan niet noodzakelijk zal zijn. Als referentiesituatie zal minimaal de feitelijke situatie op het terrein 
besproken worden bij alle disciplines.  

5.3.4 Effectbeschrijving en –beoordeling 

Het plan-MER bepaalt de randvoorwaarden waarbinnen de voorliggende bestemmingswijzigingen 
aanvaardbaar zijn qua milieueffecten. In het kader van het RUP gebeurt de vertaling van deze 
randvoorwaarden naar ruimtelijke inrichting en dit onder meer door middel van stedenbouwkundige 
voorschriften.  
 
Belangrijk is dat de onderbouwing van de resultaten transparant is. Dit betekent dat de toetsingscriteria 
duidelijk gedefinieerd zijn en dat de evaluatie van de effecten gebaseerd is op een duidelijk omschreven 
waardering. Hierbij worden de effecten van het ontwikkelingsscenario (nieuwe bestemmingen) 
vergeleken met de effecten van de referentiesituatie (huidige bestemmingen). 
 
Niet alle effecten kunnen reeds in het kader van het plan-MER te gronde worden beoordeeld. Algemeen 
gezien zullen de tijdelijke effecten die optreden tijdens de uitvoering van de werken in het plan-MER 
niet aan bod komen. Bij de beoordeling van de effecten zal onderstaande zevenwaardige schaal 
gehanteerd worden.  
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Tabel 17 Zevenwaardige schaal voor effectbeoordeling 
Beoordeling effect Waardering 

Aanzienlijk negatief -3 

Negatief -2 

Beperkt negatief -1 

Geen of verwaarloosbaar effect 0 

Beperkt positief +1 

Positief +2 

Aanzienlijk positief +3 

 
Per discipline worden de beoordelingscriteria aangegeven en wordt telkens zo goed mogelijk de 
significantie gemotiveerd. Deze motivering is waar mogelijk kwantitatief onderbouwd. Hierbij duidt een 
positieve score op een gewenst effect (verhoging, een ondersteuning of een versterking van de 
betrokken eigenschap). Een negatieve score wijst op een ongewenst effect (het verdwijnen, een 
verlaging of een aantasting van een bepaalde eigenschap). Per besproken effect van elke discipline 
wordt het significantieniveau toegelicht.  

5.3.5 Milderende maatregelen 

Het luik ‘milderende maatregelen’ omvat een opgave van alle relevante maatregelen ter voorkoming of 
ter vermindering van negatieve effecten en ter bevordering van positieve effecten zowel voor het 
ruimtebeslag als voor de functiewijziging van het kasteel. Deze milderende maatregelen zijn: 

- dwingend indien de negatieve effecten dienen verminderd te worden 
- aanbevelingen indien de negatieve effecten niet dwingend dienen verminderd te worden, maar 

wel een positief effect kunnen sturen 
Een aantal milderende maatregelen zullen vertaald worden in het RUP (stedenbouwkundige 
voorschriften). Het MER zal in de mate van het mogelijke aangeven welke elementen dienen vertaald 
te worden in het RUP en welke milderende maatregelen op een andere manier dienen te worden 
geconcretiseerd.  
 
Hierbij dienen minimaal de uiteindelijke negatieve scores vanuit de zevenwaardige schaal als volgt 
gekoppeld te worden aan milderende maatregelen: 
 

Tabel 18 Koppeling milderende maatregelen aan negatieve effectbeoordeling 
Waardering Milderende maatregel 

-1  Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de 
onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan stellen, 
dan dient de deskundige over te gaan tot het voorstellen van milderende maatregelen. Bij 
het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden. 

-2 Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, eventueel 
te koppelen aan de lange of langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit 
gemotiveerd te worden. 

-3  Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, eventueel 
te koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te 
worden. 

 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat na het milderen van de effecten op planniveau (m.a.w. de 
milderende maatregelen welke vertaalbaar zijn in de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP) 
er nog steeds bepaalde negatieve effecten in het plangebied kunnen aanwezig blijven. In bijlage 2 wordt 
informatief  aangegeven hoe deze vervolgens op projectniveau verder kunnen gemilderd worden. 

5.4 Grensoverschrijdende effecten 
In overeenstemming met het Verdrag van Espoo (Finland, 25 februari 1991, B.S. 31/12/1999) en de 
EG-Richtlijn 97/11/EG van 3 maart 1997 is het noodzakelijk grensoverschrijdende milieueffecten van 
de activiteiten te evalueren. 
 
Het plangebied bevindt zich ver van de lands- en gewestgrenzen (afstand tot Nederland: ca. 25km, tot 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ca. 34km en tot Waals Gewest: ca. 44km). Er worden dan ook geen 
grensoverschrijdende effecten verwacht. 
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6 EFFECTBESCHRIJVING EN –BEOORDELING PER 
DISCIPLINE 

Rekening houdend met de omvang en de complexiteit van het voorgenomen plan met zijn 
planelementen worden volgende aspecten (zie ook hoofdstuk 5.2) diepgaand behandeld: 

- Bodem 
- Grondwater  
- Oppervlaktewater 
- Biodiversiteit 
- Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
- Mens-ruimtelijke aspecten en mobiliteit 

6.1 Discipline bodem – deeldomeinen pedologie en geologie 
Kaart 1 Luchtfoto 

Kaart 4 Geplande toestand GRUP 
Kaart 9 Topografische kaart 

Kaart 25 Bodemkaart 
Kaart 26 Geologische kaart 

6.1.1 Afbakening studiegebied 

De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door de effecten die direct op de bodem verwacht 
worden, zoals eventuele zones waar verdrogingseffecten e.d. kunnen optreden ten gevolge van een 
verlaging van de grondwaterstand. Hierdoor wordt het studiegebied hier horizontaal afgeperkt tot 2km 
rondom het plangebied. Verticaal wordt het studiegebied begrensd tot de onderliggende kleilaag op ca. 
46m-mv.  

6.1.2 Beschrijving bestaande toestand  

Voor het beschrijven van de referentiesituatie wordt er beroep gedaan op basisinformatie die ter 
beschikking is of kan worden gesteld, zoals o.a. 
- beschikbare gegevens via Databank Ondergrond Vlaanderen, www.dov.vlaanderen.be en geopunt, 

www.geopunt.be zoals topografische kaart, gegevens omtrent bodem en geologie via kaart en 
boringen,… 

- inventaris oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten 
(OVAM) 

- milieubeheersplan voor Bossenstein Golf & Polo Club nv te Broechem dd. december 2006 
opgemaakt door WES 

6.1.2.1 Topografie 

Het studiegebied wordt gekenmerkt door een zacht glooiend landschap. Het studiegebied is gelegen op 
een afhellende flank van een meer zuidelijk gelegen hogere rug. In het noorden van het plangebied is 
de alluviale vallei van de Moerbeek gelegen. De hoogteligging van het plangebied varieert tussen 
9mTAW en 13mTAW.  
 
Het centrale punt is ongeveer gelegen op: 
X-lambertcoördinaat = 165 814 
Y-lambertcoördinaat = 209 236 

6.1.2.2 Geologische opbouw 

De Quartaire afzettingen zijn hoofdzakelijk tot stand gekomen onder eolische impuls gedurende het 
laatste ijstijdperk. Het Quartair dek ter hoogte van het studiegebied is uiterst dun, nl. 1,3 à 2 m.  
 
Rechtstreeks onder het Quartair komt in het noorden van het plangebied de Formatie van Lillo voor die 
zich boven de Formatie van Diest bevindt. Echter ontbreekt deze Formatie van Lillo over het groot 
gedeelte van het plangebied. Hier ligt het Quartair dan ook rechtstreeks op de Formatie van Diest. De 
aanwezigheid van de Formatie van Lillo wordt geïllustreerd op de geologische kaart (zie Kaart 26). 
 

http://www.dov.vlaanderen.be/
http://www.geopunt.be/
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De Formatie van Lillo bestaat uit groen tot grijsbruin fijn zand, weinig glauconiethoudend, met schelpen 
aan de basis. Naar het zuiden toe bedekt de formatie steeds oudere lagen. Uit boringen in en in de 
nabijheid van het studiegebied blijkt de Formatie van Lillo 2 à 3 m dik te zijn (bron: DOV).  
 

Onder ofwel het Quartair ofwel de Formatie van Lillo (in het noorden van het studiegebied) komt de 
Formatie van Diest voor die bestaat uit groen tot bruin zand, heterogeen, glauconietrijk en meerdere 
grindlagen, (ijzer)zandsteenbanken, kleirijke horizonten, schuine gelaagdheid en micarijke horizonten 
bevattend. De Formatie van Diest heeft een dikte van ca. 18 m ter hoogte van het studiegebied. 
 
Onder de Formatie van Diest komt de Formatie van Berchem – met een dikte van ca. 26 m – voor. De 
formatie bestaat voornamelijk uit ondiep marien zand, meer bepaald donkergroene tot zwarte 
glauconietzanden van middelmatige korrelgrootte. 
 
De Formatie van Boom betreft een kleiige laag die zich onder de Formatie van Berchem bevindt. Deze 
komt op een diepte van ca. 46 m-mv voor. De Boomse Klei behoort tot de afzettingen van de Rupel en 
wordt gekenmerkt door een sterke gelaagde afwisseling van siltige klei en kleiig silt.  
 
De geologische opbouw t.h.v. het studiegebied wordt in onderstaande tabel samengevat: 
 

Tabel 19 Geologische opbouw 

Diepte (bij benadering) in m-mv Stratigrafie 

0 – 2 Quartair 

Desgevallend: 2 – 5 Formatie van Lillo 

2 à 5 – 20 à 23 Formatie van Diest 

20 à 23 – 46  Formatie van Berchem (Lid van Antwerpen) 

vanaf 46 Formatie van Boom (Lid van Putte) 

6.1.2.3 Bodemtypologie – pedologie 

Het studiegebied is gelegen in de Vlaamse Zandstreek, meer bepaald in de centrale Boomse cuesta 
met gronden van ondiepe depressies en alluvia. Op de bodemkaart (zie Kaart 25) in de kaartenatlas 
wordt de oorspronkelijke bovenste 1,25m grond vanaf het maaiveld weergegeven voor het studiegebied. 
De classificatie van bodems op de bodemkaart gebeurt door middel van kernseries, waarvan de drie 
hoofdkenmerken (textuur, drainageklasse en profielontwikkeling) weergegeven worden in een symbool 
van drie letters. 
 
De bodemseries die volgens de Bodemkaart van België in het plangebied voorkomen, zijn in 
onderstaande tabel opgesomd. De bodem in het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit licht zandleem. 
De bodemseries variëren van droog tot vochtig. In het terrein is de bodem reeds sterk antropogeen 
verstoord (o.a. ophogingen) in functie van de reeds aanwezige activiteiten (golfterrein).  
 
Tabel 20  Overzicht van de aanwezige bodemseries volgens de bodemkaart 

Bodemserie Substraat Textuur Drainageklasse Profielontwikkeling 

Eep  Klei (E) sterk gleyig, met 
reductiehorizont, nat (e) 

Zonder 
profielontwikkeling (p) 

Eep3  Klei (E) met homogeen 
humeuze bovengrond 
van > 30 cm dikte (3) 

sterk gleyig, met 
reductiehorizont, nat (e) 

Zonder 
profielontwikkeling (p) 

w-Lep3 Vochtige leem, 
klei-zand op 
diepte < 75cm 
(w) 

Zandleem (L) met 
homogeen humeuze 
bovengrond van > 30 
cm dikte (3) 

sterk gleyig, met 
reductiehorizont, nat (e) 

Zonder 
profielontwikkeling (p) 

Lep(o)  Zandleem (L) sterk gleyig, met 
reductiehorizont, nat (e) 

Zonder 
profielontwikkeling (p) 
Of sterk antropogene 
invloed (o) 

Lfp(o)  Zandleem (L) zeer nat, zeer sterk 
gleyig met 
reductiehorizont (f) 

Zonder 
profielontwikkeling (p) 
Of sterk antropogene 
invloed (o) 
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Bodemserie Substraat Textuur Drainageklasse Profielontwikkeling 

s-Pbm klei-
zandsubstraat 
(s) 

licht zandleem (P) Droog, niet gleyig (b) gronden met diepe 
antropogene humus A 
horizont (m) 

Pbmy  licht zandleem (P) 
zwaarder wordend in 
de diepte (y) 

Droog, niet gleyig (b) gronden met diepe 
antropogene humus A 
horizont (m) 

Pcm  licht zandleem (P) zwak gleyig, matig 
droog (c) 

gronden met diepe 
antropogene humus A 
horizont (m) 

Pcmy  licht zandleem (P) 
zwaarder wordend in 
de diepte (y) 

zwak gleyig, matig 
droog (c) 

gronden met diepe 
antropogene humus A 
horizont (m) 

Pdmy  licht zandleem (P) 
zwaarder wordend in 
de diepte (y) 

Matig nat, matig gleyig 
(d) 

gronden met diepe 
antropogene humus A 
horizont (m) 

w-Pdm Vochtige leem, 
klei-zand op 
diepte < 75cm 
(w) 

licht zandleem (P) Matig nat, matig gleyig 
(d) 

gronden met diepe 
antropogene humus A 
horizont (m) 

Pdp(o)  licht zandleem (P) Matig nat, matig gleyig 
(d) 

Zonder 
profielontwikkeling (p) Of 
sterk antropogene invloed 
(o) 

w-Pec3(h) Vochtige leem, 
klei-zand op 
diepte < 75cm 
(w) 

licht zandleem (P) met 
homogeen humeuze 
bovengrond van > 30 
cm dikte (3) 

sterk gleyig, met 
reductiehorizont, nat (e) 

gronden met sterk 
gevlekte (of met 
verbrokkelde) textuur B 
horizont (c) of met 
ijzerconcreties, in 
Antwerpse en Limburgse 
Zandstreek alleen voor 
materialen zonder 
glauconiet (h) 

l-Scp(o) Leemsubstraat 
(l) 

lemig zand (S) zwak gleyig, matig 
droog (c) 

Zonder 
profielontwikkeling (p) Of 
sterk antropogene invloed 
(o) 

OB Kunstmatige grond – Bebouwde zone 

OT Kunstmatige grond – Sterk vergraven grond 

Een groot deel van het plangebied bestaat aldus uit plaggenbodems. Een plaggenbodem is namelijk 
een meestal zandige bodem met een dik humeus dek dat is ontstaan door eeuwenlange beakkering 
(ophoging van de akkers m.b.v. plaggen vermengd met stalmest).  

6.1.2.4 Bodemgebruik 

Het bodemgebruik waargenomen als functies die erop worden uitgeoefend, wordt bondig geschetst in 
de discipline mens – ruimtelijke aspecten.  
 
Onder de discipline bodem wordt het bodemgebruik nader ingedeeld in verharde en niet-verharde 
bodemgebruiken. Over het algemeen zijn de aanwezige wegen op het terrein onverhard. Nabij het 
clubhuis komt er waterdoorlatende verharding voor, met name parking en toegangsweg. Daarnaast 
bestaat de parking voor het kasteel ook reeds uit waterdoorlatende verharding. De rest van het 
plangebied is onverhard.  

6.1.2.5 Bodemkwaliteit 

Volgens het geoloket van OVAM zijn nog geen bodem- of grondwaterverontreinigingen bij OVAM 
gekend t.h.v. het plangebied. Er werden namelijk nog geen bodemonderzoeken t.h.v. het plangebied 
uitgevoerd. In de nabije omgeving van het plangebied werden een aantal oriënterende 
bodemonderzoeken uitgevoerd. Het dichtstbij gelegen perceel waar een oriënterend bodemonderzoek 
werd uitgevoerd is gelegen op ca. 250m ten noordoosten van het plangebied. Gezien het hier een 
oriënterend bodemonderzoek betreft, zal de bodem vermoedelijk niet verontreinigd zijn. 
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Figuur 7 Bodemonderzoeken geoloket OVAM (raadpleging dd. 30/11/2016) 

 
 
Gezien vanuit het gewestplan (zie Kaart 6) blijkt dat het overgrote gedeelte van het golfterrein gelegen 
is in (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied, en gezien de aanwezige bodemtypes (zie hoofdstuk 
6.1.2.3) kan aangenomen worden dat in de bodem eventueel verhoogde gehaltes aanwezig kunnen zijn 
van parameters, welke uitlogen uit gebruikte stalmest t.b.v. de akkerbouw. 

6.1.3 Effectbeschrijving en -beoordeling 

6.1.3.1 Structuurwijziging 

Structuurwijziging betekent de wijziging van de structuur van de bovenste bodemlaag. Onder 
structuurwijziging wordt verdichting van de bodem verstaan. De gevoeligheid van de bodem voor 
verdichting wordt hoofdzakelijk bepaald door de textuur en de vochttrap van de bodem.  

6.1.3.1.1 Toetsing t.o.v. juridisch-planologische referentietoestand 

Ter hoogte van het gebied voor golfterrein met overdruk natuurverweving kan bodemverdichting 
optreden over een grote oppervlakte. Echter, ter hoogte van deze zones is slechts een kleine 
bodemoppervlakte aanwezig die gevoelig (Lep, Pec) of zeer gevoelig (Eep) voor bodemverdichting is. 
Daarnaast kan reeds verondersteld worden dat het plangebied reeds grotendeels verstoord is door de 
landbouwactiviteiten (bestemming landbouw volgens gewestplan). Om golfactiviteiten mogelijk te 
maken wordt bodemverdichting maximaal voorkomen, om een goede grasmat te kunnen verzekeren. 
Het risico op bodemverdichting wordt sterk bepaald door de uitvoeringskenmerken, met name de 
periode van werken en het type machine. Aangezien het golfterrein reeds aanwezig is, worden geen 



 

Plan-MER Bossenstein Broechem 24/03/2017 blz. 70 van 158 

 

aanbevelingen/maatregelen omtrent de uitvoering van de werken voorgesteld. Dit alles in rekening 
brengende, wordt de impact van het voorgenomen plan op structuurwijziging t.h.v. het gebied voor 
golfterrein met overdruk natuurverweving beperkt negatief (-1) beschouwd.  
 
Ook ter hoogte van het natuurgebied met overdruk GEN is een kleine zone aanwezig met 
verdichtingsgevoelige (Lep) en zeer verdichtingsgevoelige bodem (Eep). Het risico op 
bodemverdichting wordt sterk bepaald door de uitvoeringskenmerken, met name de periode van werken 
en het type machine. Aangezien het golfterrein reeds aanwezig is, worden geen 
aanbevelingen/maatregelen omtrent de uitvoering van de werken voorgesteld. Dit alles in rekening 
brengende, wordt de impact van het voorgenomen plan op structuurwijziging t.h.v. het natuurgebied met 
overdruk GEN beperkt negatief (-1) beschouwd.  
 
De overige zones (o.m. toegangswegen, parking, gebouwen – gebied voor golfterrein met overdruk 
gebouwen en verharde parkeerplaatsen en gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische 
waarde) kunnen worden verdicht ten gevolge van het berijden, opslag van materiaal, enz. . Op basis 
van de bodemkaart worden de aanwezige bodems binnen het studiegebied ingedeeld in 
gevoeligheidsklassen (niet tot zeer gevoelig). Het verdichtingseffect zal groter zijn voor een kleibodem 
dan voor een lichte zandleembodem. Ter hoogte van het gebied voor golfterrein met overdruk gebouwen 
en verharde parkeerplaatsen en ter hoogte van het gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische 
waarde zijn zandleembodems aanwezig die weinig gevoelig zijn voor verdichting. Daarnaast is ter 
hoogte van het gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarde momenteel de 
gewestplanbestemming parkgebied aanwezig, dat deze activiteiten reeds toelaat. Het voorgenomen 
plan zal dan ook maximaal een beperkte impact hebben op de structuurwijziging t.h.v. deze zones (-1).  

6.1.3.1.2 Toetsing t.o.v. bestaande referentietoestand 

Een goede bodemstructuur voor de golfactiviteiten staat voorop, gezien dit de kwaliteit van de grasmat 
bepaalt. Daarom worden enkel golfkarretjes op het golfterrein toegelaten. Ter hoogte van het gebied 
voor golfterrein met overdruk natuurverweving wordt aldus geen significante impact verwacht bij de 
exploitatie van het voorgenomen plan (0).  
 
Ter hoogte van het natuurgebied met overdruk GEN zal de bestaande situatie niet wijzigen. Er wordt 
dan ook geen significant effect verwacht (0).  
 
Ter hoogte van het gebied voor golfterrein met overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen en 
gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarde houdt het voorgenomen plan beperkte 
wijzigingen (zowel in oppervlakte als in functie) in ten opzichte van de bestaande toestand. Het effect 
wordt dan ook als verwaarloosbaar beoordeeld (0). 

6.1.3.2 Profielwijziging 

Profielwijziging betekent een wijziging van de oorspronkelijke gelaagdheid van de bodem en is het 
gevolg van uitgravingen, ophogingen en het inbrengen/verwijderen van bodemvreemd materiaal.  

6.1.3.2.1 Toetsing t.o.v. juridisch-planologische referentietoestand 

Ter hoogte van gebied voor golfterrein met overdruk natuurverweving zal profielwijziging optreden over 
de volledige oppervlakte van deze bestemming. De bodem ter hoogte van deze gewenste bestemming 
is grotendeels uiterst gevoelig voor profielvernietiging. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 
wijzigingen slechts oppervlakkig zullen zijn als gevolg van lokale vergravingen, ophogingen en 
herprofileringen van het terrein. Daarnaast is deze zone reeds grotendeels oppervlakkig verstoord ten 
gevolge van landbouwactiviteiten (bestemming agrarisch gebied en landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied in gewestplan). Het risico op profielvernietiging wordt sterk bepaald door de manier 
van uitvoering van de werken. Aangezien het golfterrein reeds aanwezig is, worden geen 
aanbevelingen/maatregelen omtrent de uitvoering van de werken voorgesteld. Dit alles in rekening 
brengende, wordt de impact van het voorgenomen plan op profielwijziging t.h.v. het gebied voor 
golfterrein met overdruk natuurverweving beperkt negatief tot negatief (-1/-2) beschouwd bij toetsing 
t.o.v. de juridisch-planologische referentietoestand.  
 
De bodem ter hoogte van zones met landschappelijk waardevol agrarisch gebied en agrarisch gebied 
die de bestemming ‘natuurgebied met overdruk GEN’ zullen krijgen, zal ten gevolge van deze 
bestemmingswijziging de mogelijkheid krijgen om het bodemprofiel te ontwikkelen. De bodem zal hier 
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niet meer verstoord worden ten gevolge van landbouwactiviteiten. Dit wordt inzake profielwijziging 
maximaal als beperkt positief beoordeeld (0/+1). Ter hoogte van het natuurgebied met 
wetenschappelijke waarde of natuurreservaat volgens het gewestplan die de bestemming natuurgebied 
met overdruk GEN krijgt, worden geen wijzigingen inzake bodemprofiel verwacht (0).  
 
Het gebied voor golfterrein met overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen is grotendeels 
gelegen in een bodem die uiterst gevoelig is voor profielvernietiging. Ter hoogte van deze zones kan 
het bodemprofiel worden gewijzigd door vergravingen, het aanbrengen van verharding/gebouwen, e.d. 
Echter, ter hoogte van het gebied voor golfterrein met overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen 
is de bodem reeds grotendeels verstoord door de landbouwactiviteiten (zones met landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied als huidige bestemming). De impact van het voorgenomen plan op het 
bodemprofiel wordt hierdoor als beperkt negatief (-1) beoordeeld. Ter hoogte van de zone met 
parkgebied (driving range) die de bestemming ‘gebied voor golfterrein met overdruk gebouwen en 
verharde parkeerplaatsen’ zullen krijgen, is niet gevoelig voor profielvernietiging (0).  
 
Het gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarde is gedeeltelijk gelegen in een uiterst 
gevoelige bodem voor profielvernietiging. Echter, de huidig geldende bestemming betreft parkgebied, 
waardoor dezelfde ingrepen zouden mogelijk kunnen zijn die een impact op het bodemprofiel hebben. 
De bestemmingswijziging van parkgebied naar gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische 
waarde heeft aldus een verwaarloosbaar effect op vlak van profielwijziging (0).  

6.1.3.2.2 Toetsing t.o.v. bestaande referentietoestand 

Ter hoogte van het gebied voor golfterrein met overdruk natuurverweving zal ten opzichte van de 
bestaande situatie niets wijzigen. Er wordt dan ook geen effect verwacht  ter hoogte van deze zones 
(0).  
 
Ter hoogte van het gebied voor natuurgebied met overdruk GEN zal er t.o.v. de huidige situatie de 
mogelijkheid krijgen om een beter bodemprofiel te ontwikkelen, opdat het een volwaardig GEN-gebied 
zou kunnen worden. Er wordt dan ook een beperkt positief effect verwacht.  
 
Het gebied voor golfterrein met overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen en gemengd open 
ruimte gebied met cultuurhistorische waarde is gelegen in een bodem die uiterst gevoelig is voor 
profielvernietiging. Ter hoogte van deze zones kan het bodemprofiel worden gewijzigd door het 
aanbrengen van verharding. Echter, ter hoogte van het gebied voor golfterrein met overdruk gebouwen 
en verharde parkeerplaatsen is de bodem reeds grotendeels verstoord (door aanwezige constructies of 
verwijderde constructies) en worden wijzigingen verwacht over een beperkte diepte en beperkte 
oppervlakte. Ter hoogte van het gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarde worden 
t.h.v. het kasteel geen wijzigingen op het bodemprofiel verwacht. De dreef wordt opnieuw opengesteld 
waarbij waterdoorlatende verharding zal voorzien worden. Echter, de realisatie van deze verharding 
leidt tot slechts oppervlakkige wijzigingen, waarbij de dreef zich situeert ter hoogte van deels verstoorde 
bodem. Dit alles leidt ertoe dat de impact op de profielvernietiging t.g.v. het voorgenomen plan als 
beperkt negatief effect (-1) wordt beschouwd.  

6.1.3.3 Wijziging bodemgebruik en –geschiktheid 

6.1.3.3.1 Toetsing t.o.v. juridisch-planologische referentietoestand 

Het bodemgebruik en de bodemgeschiktheid wijzigt t.h.v. het plangebied t.o.v. de juridisch-
planologische toestand ten gevolge van het voorgenomen plan.  
 
De bestemmingen van het gewestplan en het planologisch attest wijzigen hierbij naar de vooropgestelde 
bestemmingen van het ontwerp-GRUP. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke wijzigen zich 
zullen voordoen:  
 

Tabel 21 Wijziging in bodemgebruik 
Geplande bestemming (volgens ontwerp-
GRUP) 

Huidige bestemming 

Gebied voor golfterrein met overdruk 
natuurverweving 

Agrarisch gebied 
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
Parkgebied 
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Geplande bestemming (volgens ontwerp-
GRUP) 

Huidige bestemming 

Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaat 

Gemengd open ruimte gebied met 
cultuurhistorische waarde (zonder overdruk en 
met overdruk natuurverweving) 

Parkgebied 

Gebied voor golfterrein met overdruk gebouwen 
en verharde parkeerplaatsen 

Landschappelijke waardevol agrarisch gebied 
Parkgebied 

Natuurgebied met overdruk GEN Agrarisch gebied 
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaat 

 
De inname van de gewestplanbestemming ‘Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaat’, welke tevens aangeduid is als VEN-gebied, wordt gecompenseerd in het plangebied 
onder de bestemming ‘Natuurgebied met overdruk GEN’. Voor een meer gedetailleerde beschrijving en 
impactbeoordeling, wordt verwezen naar de discipline mens-ruimtelijke aspecten (Hoofdstuk 6.6).  

6.1.3.3.2 Toetsing t.o.v. bestaande referentietoestand 

Inzake wijzigingen in bodemgebruik en –geschiktheid wijzigt er t.h.v. het plangebied t.o.v. de bestaande 
toestand weinig. Enkel de dreef wordt opnieuw opengesteld, wat als beperkt positief (+1) wordt 
beschouwd inzake bodemgebruik.  
 
Ter hoogte van de rest van het plangebied wordt geen effect inzake wijziging bodemgebruik en –
geschiktheid verwacht (0).  

6.1.3.4 Aantasting bodemkwaliteit 

De bodemkwaliteit kan aangetast worden ten gevolge van: 
- Verspreiding van bodemvreemde stoffen in de grond als gevolg van: 

o Aan- of afvoer van vervuilde grond 
o Grondwaterwinning 

- Optreden van calamiteiten  
- Beheer van het terrein 

6.1.3.4.1 Beheer van het terrein 

Om de effectbeoordeling i.k.v. de aantasting van de bodemkwaliteit mogelijk te maken wordt in eerste 
instantie het beheer van het terrein betreffende het gebruik van meststoffen bekeken t.b.v. het 
functioneel houden van het golfterrein.  
 
In het plangebied wordt het golfterrein bemest. De bemestingsdosissen van de tees, greens, fairways, 
semi-rough en driving range worden in onderstaande tabel weergegeven:  
Tabel 22 Bemestingsdosissen in kg/ha/jaar  

Locatie N P2O5 K2O 

Greens 90 30 90 

Fairways 60 20 60 

Tees 90 30 90 

Roughs 90 30 90 

 
De fairways en rough worden 1 keer per jaar bemest. De tees en greens worden verschillende keren 
per jaar bemest, afhankelijk van de toestand van het gras op het golfterrein. De fairways krijgen hierbij 
een lichte voorjaarsbemesting.  
 
Inzake bestrijdingsmiddelen wordt op de greens, tees, fairways en roughs een minimum aan producten 
gebruikt met de nadruk op natuurlijke biostimulatoren om de verdediging van de plant te verhogen. 
Enkel bij absolute noodzaak wordt een fungicide behandeling toegepast. De bestrijdingsmiddelen 
betreffen uitsluitend producten die toegelaten zijn voor de behandeling van grasvelden.  
 
De fairways worden enkel indien noodzakelijk behandeld met een selectief onkruidbestrijdingsmiddel. 
Het bestrijdingsmiddel wordt enkel plaatslijk – waar onkruid aanwezig is – toegediend en dit éénmaal 
per jaar in het voorjaar.  
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6.1.3.4.2 Toetsing t.o.v. juridisch-planologische referentietoestand 

Bij grondverzet zal de vigerende wetgeving gevolgd worden. Hoofdstuk 10 van Vlarebo is van 
toepassing bij grondverzet van meer dan 250 m³ of wanneer de uitgegraven bodem afkomstig is van 
verdachte grond. Rekening houdende met dit regelgevend kader en gezien uit het geoloket van OVAM 
blijkt dat er heden geen bodemonderzoeken in het studiegebied werden uitgevoerd, wordt niet verwacht 
dat er een verspreiding van eventuele verontreinigingen zal optreden als gevolg van grondverzet (0).  
 
Voor de impact van de grondwaterwinning wordt verwezen naar de toetsing van het voorgenomen plan 
t.o.v. de bestaande referentietoestand (zie hoofdstuk 6.1.3.4.3).  
 
De bodemkwaliteit kan daarnaast aangetast worden door een accidentele bodemverontreiniging. Dit 
kan bijvoorbeeld ontstaan door lekken, morsverliezen of calamiteiten van het ingezette materiaal tijdens 
de werken en het beheer van het terrein. Dit effect wordt als significant negatief beschouwd wanneer 
de kans op dergelijke lekken groot is, en desgevallend niet onmiddellijk ingegrepen wordt bij 
ongelukken. Indien er zich toch calamiteiten zouden voordoen, zal de verontreinigde bodem onmiddellijk 
worden afgegraven en afgevoerd. Daarom wordt de aantasting van de bodemkwaliteit t.g.v. calamiteiten 
als verwaarloosbaar ingeschat (0). 
 
De kwaliteit van bodem (en grondwater – zie verder) wordt ter hoogte van het golfterrein vooral 
beïnvloed door bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen (zie hoofdstuk 6.1.3.4.1). Bemesting 
zorgt lokaal voor de aanrijking van bodem met voedingsstoffen (stikstof, fosfor, kalium). 
Bestrijdingsmiddelen zijn stoffen die niet van nature in bodem voorkomen en het gebruik ervan is nadelig 
voor de kwaliteit van bodem. De toegepaste dosissen (zie Tabel 22) zijn relatief beperkt.  
 
In de diverse beleidsplannen wordt het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv als ecogolfterrein 
aangeduid (zie hoofdstuk 4.2). In de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP wordt dan ook 
opgenomen dat – conform de beleidsplannen – het golfterrein moet beheerd worden volgens een 
ecogolfterrein. Bij een ecogolfterrein dient het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen beperkt 
te worden tot het strikt noodzakelijke. 
 
Inzake bemesting op de greens en de tees dienen jaarlijks grondstalen genomen te worden in de 
verschillende delen van de holes (greens en tees), waarbij een analyse op de relevante parameters (N, 
P, K, Mg, Na, Fe, Ca) wordt uitgevoerd. De toediening van de meststoffen dient hierop afgestemd te 
worden. Inzake soort meststoffen dienen langzaam werkende meststoffen toegepast te worden, gezien 
deze beter inspelen op de voedingsbehoefte van de grasmat en welke minder belastend zijn voor het 
milieu en de bodem. Zo wordt een minimale uitspoeling van voedingsstoffen verwacht.  
 
Op de fairways wordt aangeraden om het maaisel te laten liggen, waardoor geen voedingsstoffen 
worden afgevoerd. Ook op de fairways is een langzame en gelijkmatige groei gewenst. Indien – uit 
noodzaak – op deze terreindelen bemesting dient plaats te vinden, wordt aanbevolen om organische of 
langzaam werkende meststoffen te gebruiken, waardoor de uitspoeling minimaal is. De rough en semi-
rough mag niet bemest worden.  
 
Door het toepassen van bovenvermelde praktijken conform het aangepast beheer als ecogolfterrein, 
wordt bemesting als beperkt negatief ingeschat (-1). Daarnaast dient opgemerkt te worden dat conform 
het aangepast beheer als ecogolfterrein de globale bemesting bij een ecogolf over het algemeen lager 
zal liggen dan bemesting op landbouwgronden.  
 
Conform de wetgeving omtrent pesticiden (Decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het 
Vlaamse Gewest, BS. 08/02/2013), is een beperkt gebruik van pesticiden op een golfterrein 
verantwoord. Hierbij wordt het gebruik van pesticiden enkel op de greens en de tees toegelaten tegen 
schimmelziekten, engerlingen en emelten wanneer dit noodzakelijk is én dit met een minimaal gebruik 
op een afstand van minimaal 1 m van oppervlaktewater. Een minimumgebruik houdt in dat enkel de 
probleemsoort mag behandeld worden met pesticiden en niet de omliggende ruimte. Op de fairway 
wordt het toedienen van pesticiden selectief 1 keer per jaar toegelaten tegen ongewenste planten en dit 
op een afstand van minimaal 6 m van oppervlaktewater.  
 
De toegediende hoeveelheden dienen overeen te komen met de via de etikettering van de producten 
vermelde hoeveelheden. Uiteraard mogen enkel de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en 
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biociden gebruikt worden. Waar mogelijk wordt sterk aanbevolen het pesticiden gebruik te vervangen 
door mechanisch optreden of biologische bestrijding. Het gebruik van pesticiden wordt, mits het 
respecteren van de vigerende regelgeving, als beperkt negatief (-1) beoordeeld. Hierbij dient 
genuanceerd te worden dat ter hoogte van de percelen die de bestemming landbouw hebben volgens 
het gewestplan, eveneens hoogstwaarschijnlijk reeds bestrijdingsmiddelen in het verleden werden 
gehanteerd. 
 
T.o.v. de juridisch-planologische referentiesituatie kan men inzake gebruik van pesticiden t.h.v. het 
golfterrein met overdruk natuurverweving dan ook spreken van een beperkt negatief effect (-1), indien 
men de voorwaarden inzake “ecogolfterreinen” naleeft. Op de overige zones van het plangebied 
(gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarden, gebied voor golfterrein met overdruk 
gebouwen en verharde parkeerplaatsen en natuurgebied met overdruk GEN) wordt geen significante 
impact op de bodemkwaliteit als gevolg van het beheer van het gebied verwacht (0).  

6.1.3.4.3 Toetsing t.o.v. bestaande referentietoestand 

Voor de impact van het grondverzet op de bodemkwaliteit wordt verwezen naar de toetsing van het 
voorgenomen plan t.o.v. de juridisch-planologische toestand (zie hoofdstuk 6.1.3.4.2).  
 
Daarnaast kan de grondwaterwinning leiden tot verdroging en verspreiding van eventuele 
bodemverontreiniging. T.g.v. de aanrijking van meststoffen in de bodem t.g.v. het beheer van het terrein 
kunnen bepaalde parameters zoals voornamelijk stikstof, fosfor en kalium in verhoogde concentraties 
aanwezig zijn. De grondwaterwinning bevindt zich nabij de vijver van het kasteel, waardoor vermoedelijk 
de invloedzone van de grondwaterwinning niet rijkt tot aan de bodems die aangerijkt zijn met 
meststoffen. Men spreekt van een beperkt negatief effect (-1). 
 
T.g.v. het feit dat deze grondwaterwinning zich vlak naast de vijver van het kasteel bevindt, zal 
vermoedelijk deze winning ook niet direct leiden tot verdroging van de bodem. Hierbij dient opgemerkt 
te worden dat deze grondwaterwinning reeds lang aanwezig is op de site en tot heden nog geen 
verdroging van de bodem werd vastgesteld. Men kan spreken van een beperkt negatief effect (-1). 
Echter raden we wel aan om op projectniveau de diepte van de grondwaterwinning te bepalen zodanig 
dat de invloedssfeer van de grondwaterwinning beter kan bepaald worden teneinde mogelijk aantasting 
van de bodem(- en grondwater)kwaliteit beter te kunnen inschatten.  
 
Inzake de impact van calamiteiten op de bodemkwaliteit wordt gezien het regelmatige onderhoud van 
de machines en het feit dat weinig machines dienen ingezet te worden tijdens de exploitatiefase (kans 
op lekken is aldus klein), dit effect voor het voorgenomen plan als verwaarloosbaar ingeschat (0). 
 
In het plangebied wordt het golfterrein momenteel bemest (zie hoofdstuk 6.1.3.4.1). In de diverse 
beleidsplannen wordt het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv als ecogolfterrein aangeduid (zie 
hoofdstuk 4.2). In de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP wordt opgenomen dat – conform 
de beleidsplannen – het golfterrein moet beheerd worden volgens een ecogolfterrein. Bij een 
ecogolfterrein dient het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen beperkt te worden tot het strikt 
noodzakelijke. M.a.w. zal het gebruik inzake pesticiden t.o.v. de huidige situatie vermoedelijk 
verminderen waardoor het uitbaten van een ecogolfterrein of golfterrein met overdruk natuurverweving 
een beperkt positief effect (+1) zal hebben t.o.v. de huidige situatie. Voor de overige impactbeoordeling 
en suggesties wordt verwezen naar hoofdstuk 6.1.3.4.2.  
 
Op de overige zones van het plangebied (gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarden, 
gebied voor golfterrein met overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen en natuurgebied met 
overdruk GEN) wordt geen significante impact op de bodemkwaliteit als gevolg van het beheer van het 
gebied verwacht (0). 

6.1.3.5 Milderende maatregelen 

Aangezien in de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP wordt opgenomen dat het golfterrein 
moet beheerd worden volgens een ecogolfterrein, dienen geen milderende maatregelen voorgesteld te 
worden vanuit discipline bodem.  
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6.2 Discipline water – deeldomein geohydrologie 
Kaart 15 Grondwaterkwetsbaarheidskaart 

Kaart 16 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 
Kaart 18 Infiltratiegevoelige gebieden 

Kaart 19 Vergunde grondwaterwinningen 
Kaart 20 Hydrografisch net 

Kaart 21 Overstromingsgevoelige gebieden 
Kaart 26 Geologische kaart 

6.2.1 Afbakening studiegebied 

De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door de effecten die verwacht worden zowel direct 
als indirect op het grondwater. De horizontale afbakening van het studiegebied wordt voor onderhavig 
MER bepaald door de invloedsfeer van eventuele grondwaterstandsverlaging. De verticale afbakening 
van het studiegebied wordt bepaald door de ondoorlatende kleilaag op ca. 46m-mv. 

6.2.2 Beschrijving bestaande toestand  

6.2.2.1 Hydrogeologie 

Het studiegebied maakt deel uit van het Centraal Kempisch Systeem. Het Centraal Kempisch Systeem 
bestaat hoofdzakelijk uit Quartaire en Tertiaire zanden, afgewisseld met al dan niet belangrijke lokale 
ondoorlatende kleilagen en wordt onderverdeeld in 5 hydrogeologische subeenheden. Het studiegebied 
behoort tot de subeenheid Mioceen Aquifersysteem.  
 
Het Mioceen Aquifersysteem is de belangrijkste subeenheid van het Centraal Kempisch Systeem en 
bestaat voornamelijk uit Miocene afzettingen. De HCOV 0250 wordt gevormd door de zanden van de 
Formaties van Eigenbilzen, Voort, Berchem, Bolderberg, Diest en Kattendijk. Al deze zandlagen vormen 
één groot grondwaterreservoir. Voor grondwaterwinningen is dit de belangrijkste watervoerende laag in 
Vlaanderen. Het Mioceen Aquifersysteem wordt verder onderverdeeld in 6 basiseenheden, waarvan er 
5 aanwezig zijn in het Centraal Kempisch Systeem: Zand van Kattendijk en/of onderste zandlaag van 
Lillo (HCOV 0251), Zand van Diest (HCOV 0252), Zand van Bolderberg (HCOV 0253), Zanden van 
Berchem en/of Voort (HCOV 0254) en Zand van Eigenbilzen (HCOV 0256). De watervoerende laag in 
het studiegebied wordt hoofdzakelijk gevormd door het Zand van Diest en het Zand van Berchem en in 
kleine mate door het Zand van Lillo. Deze watervoerende laag wordt onderaan begrenst door de 
ondoorlatende kleilaag van de Formatie van Boom. (zie ook Tabel 19)  

 
De Formatie van Lillo is een schelpenrijke zandige afzetting, welke goed doorlatend is. De horizontale 
doorlatendheid (Kh-waarde) bedraagt gemiddeld 10 m/dag. Onder ofwel het Quartair ofwel de Formatie 
van Lillo (in het noorden van het studiegebied) komt de Formatie van Diest voor die bestaat uit 
groengrijze tot limonietbruine glauconiethoudende grove zanden met klei- en micarijke zones en 
limonietversteningen. Deze overwegend grove zanden zijn goed doorlatend, met een horizontale 
doorlatendheid van gemiddeld 12 m/dag. Onder de Formatie van Diest komt de Formatie van Berchem 
voor, welke bestaat uit minder doorlatende zanden. De gemiddelde doorlatendheid bedraagt 6 m/dag. 
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de diverse doorlatendheden (bron: VMM 2006) 
 

Tabel 23 Hydrogeologische opbouw en karakteristieken van het Miocene Aquifersysteem (HCOV-code: 

0250) (opm.: cijfers zijn indicatief) (bron: VMM 2006) 

HCOV 
code 

Benaming Lithologie 
Gemiddelde 
Kh (m/dag) 

Range 
Kh (m/dag) 

Diepte (bij 
benadering) 

 in m-mv 

0251 Zand van Lillo 
Glauconietzand met 
schelpfragmenten 

10 4-20 
Desgevallend: 

2 – 5 

0252 Zand van Diest 
Glauconiethoudend grof 
zand, kleirijke en micarijke 
zones, limonietverstening 

12 0,2-35 
2 à 5 – 20 à 

23 

0254 Zand van Berchem 
Kleihoudend fossielrijk 
glauconietzand 

6 0,03-18 20 à 23 – 46 

 
De Formatie van Boom betreft een kleiige laag die zich onder de Formatie van Berchem bevindt. Deze 
komt op een diepte van ca. 46 m-mv voor en vormt de ondoorlatende Aquitard onder het Miocene 
Aquifersysteem.  
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Het studiegebied behoort tot het grondwaterlichaam CKS_0250_GWL_1: Diestiaangeul. Het 
CKS_0250_GWL_1 is zeer homogeen samengesteld met voornamelijk zandige lagen van Tertiaire of 
Quartaire oorsprong. Dit freatische grondwaterlichaam wordt voornamelijk gevoed door neerslag. Dit uit 
zich in een seizoenale trend in de stijghoogtes en in de infiltratiegevoeligheid (zie Kaart 18) van het 
overgrote deel van het plangebied (enkel in het noordwesten en ten noordoosten van het kasteeldomein 
is er een strook niet infiltratiegevoelig). Op basis van het grondwatermeetnet blijkt dat de permanente 
grondwatertafel in het studiegebied zich tussen 8,16 en 9,16 mTAW bevindt. De 
grondwaterstromingsrichting t.h.v. plangebied is niet gekend.  
 
Het plangebied is gelegen in een gebied welke grotendeels matig gevoelig is voor grondwaterstroming 
(zie Kaart 16). In het noordwesten en ten noordoosten van het kasteeldomein wordt aangeduid als zeer 
gevoelig voor grondwaterstroming.  

6.2.2.2 Grondwaterkwetsbaarheid 

Vanuit de kwetsbaarheidskaart van het grondwater (zie Kaart 15) ligt het studiegebied in een zeer 
kwetsbaar gebied (code Ca1). Dit betekent dat de watervoerende laag bestaat uit zand (zie hoofdstuk 
6.2.2.1), dat de deklaag een diepte van ≤ 5 m en/of zandig is en dat de dikte van de onverzadigde zone 
kleiner of gelijk is dan/aan 10 m.  

6.2.2.3 Grondwaterwinningen 

Het plangebied bevindt zich niet in een beschermingszone voor grondwaterwinningen en niet in een 
waterwingebied. Op ca. 5,5 km ten oosten van het plangebied bevindt zich een beschermingszone type 
III van de grondwaterwinning te Grobbendonk en op ca. 5,5 km ten noorden een beschermingszone 
type III van de grondwaterwinning te Schilde. 
 
In onderstaande tabel worden de vergunde grondwaterwinningen binnen een straal van 1,5 km vanuit 
het centrum van het plangebied weergegeven. De situering van deze grondwaterwinningen is terug te 
vinden op Kaart 19. Binnen een straal van 1,5 km rond het centrum van het plangebied komen een 14-
tal grondwaterwinningen voor. Deze bevinden zich allen in het Centraal Kempisch Grondwatersysteem 
op een diepte tussen 18 en 60 m-mv, meer bepaald in het Mioceen Aquifersysteem (HCOV 0250).  
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Tabel 24 Vergunde waterwinningen in een straal van 1.500m centraal vanuit het plangebied 

 
 

Nr Watnr Exploitant
Installatie 

id

X inst

(m)

Y inst

(m)
Ligging

Diepte

(m-mv)

Vergund 

aantal 

putten

Aquifer

code

Aquifer-

beschrijving

Begindatum 

vergunning

Einddatum 

vergunning

Vergund 

dagdebiet 

(m³)

Vergund 

jaardebiet

(m³)

Grondwaterlichaam Regime

1 ANT-gw1/2183

BOSSAERTS JOHAN

Laarstraat 35

2520 Ranst

47724 164595 209400 Laarstraat 35, Ranst 50,0 1 0250
Mioceen 

Aquifersysteem
20/08/2009 20/08/2029 15,0 4570

Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
freatisch

2 ANT-gw1/530

HERIJGERS PHILIPPE

Zakstraat 50

2520 Ranst

48167 164635 209906 54,0 1 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

03/10/2002 03/10/2022 10,0 3400
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
freatisch

3 ANT-gw2/1256

VANDEN NIEUWENHOF 

NV

Antwerpsesteenweg 32

2520 Ranst

49018 165360 209265 45,0 1 0250
Mioceen 

Aquifersysteem
03/10/1995 01/01/2019 3,0 500

Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
freatisch

4 ANT-gw2/2664

NOTELTEIRS KURT

Moorstraat 9

2520 Ranst

48053 165260 208340 35,0 1 0250
Mioceen 

Aquifersysteem
22/09/1998 22/09/2018 90,0 9000

Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
freatisch

5 ANT-gw2/3711

BLOCKX JAN

Bistweg 39A

2520 Ranst

98176 166315 208690 Bistweg 29A, Ranst 40,0 1 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

30/04/1999 01/01/2019 7200
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch

niet-

freatisch

6 ANT-gw2/3718

MOULAERT EDUARD

Achterlo 1

2520 Ranst

98189 164999 208275 Achterlo 1, Ranst 30,0 1 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

30/04/1999 01/01/2019 6000
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch

niet-

freatisch

7 ANT-gw2/3727

VETS GUIDO

Broechemhof 12

2520 Ranst

98210 166480 209347
Broechemhof 12, 

Ranst
45,0 1 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

30/04/1999 01/01/2019 200
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch

niet-

freatisch

8 ANT-gw2/6937

VLAMINCKX MARC EN 

HERMAN

Bistweg 44

2520 Rranst

45966 166165 208662 Bistweg 25, Ranst 18,0 1 0252 Zand van Diest 27/11/2014 26/10/2031 60,0 4000
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch

niet-

freatisch

9 ANT/gw1-3130

MUYSHONDT NV & 

GERONA NV

Vaartstraat 155F

2520 Ranst

48529 165800 210800
Vaartstraat 155f, 

Ranst
60,0 3 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

08/11/2012 13/08/2032 60000
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
freatisch

10 ANT/gw2-5962

LENAERTS MARLEEN

Bistweg 33

2520 Ranst

97110 167013 209045 Broechemhof, Ranst 50,5 1 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

10/08/2011 10/08/2031 144,0 4000
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
onbekend

11 ANT/gw2-6369

BOSSAERTS PAUL

Pater Domstraat 63

2520 Ranst

48880 166465 208521
Pater Domstraat 63, 

Ranst
40,0 3 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

03/10/2012 03/10/2032 3500
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
freatisch

12 ANT/gw2-6370

VAN DIJCK LUDO

Oelegemsesteenweg 16

2520 Ranst

96335 166540 209039
Oelegemsesteenweg 

16, Ranst
46,5 1 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

03/10/2012 03/10/2032 3,0 945
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
onbekend

13 ant-gw1-1828

BOSSAERTS RAF

Moorstraat 21

2520 Ranst

47725 165000 209030 Moorstraat 21, Ranst 49,0 1 0250
Mioceen 

Aquifersysteem
26/06/2008 02/06/2028 8640

Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
freatisch

14 ant-gw1-2337

MOORTGAT ALAIN

Bistweg 37

2520 Ranst

90727 166820 208661 Bistweg 35, Ranst 51,0 3 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

04/03/2010 04/03/2030 43,75 14000
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch

niet-

freatisch
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Naast deze vergunde grondwaterwinningen dient eveneens de grondwaterwinning van het golfterrein 
in het plangebied zelf in rekening gebracht te worden (grondwaterwinning ‘vergund’ voor een 
oppompdebiet van minder dan 500 m³/jaar). In onderstaande figuur wordt de situering van de 
grondwaterwinning op het golfterrein weergegeven. De tees en de greens worden in het groeiseizoen 
beregend met opgepompt grondwater. De beregening dient voor het instandhouden van het gras. 
Overvloedige beregening heeft namelijk een zeer nadelige invloed op de kwaliteit van het golfterrein. 
De oppervlakte die beregend wordt, bedraagt ca. 2,5 ha (tees en greens). Het grondwater wordt 
opgepompt om rechtstreeks bepaalde golfzones te beregenen. Er is geen informatie beschikbaar over 
de diepte waarop het grondwater opgepompt wordt. Sinds september 2015 is een debietsmeter op de 
grondwaterwinning voorzien. Tot december 2016 werd ca. 9.000 m³ grondwater opgepompt. De 
hoeveelheid irrigatiewater per beregeningsbeurt bedraagt 125 m³ of 5 l/m² per beregeningsbeurt.  
 
Figuur 8 Situering grondwaterwinning (groene driehoek) op het terrein Bossenstein Golf & Polo Club 

 

6.2.2.4 Grondwaterkwaliteit 

 
In de nabije omgeving van het plangebied is het grondwatermeetpunt 551/63/1 gesitueerd. In 
onderstaande figuur wordt de locatie van dit grondwatermeetpunt weergegeven.  
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Figuur 9 Locatie grondwatermeetpunt 551/63/1 (bron: DOV) 

 
 
 
Dit grondwatermeetpunt bevindt zich op ca. 565 m ten oosten van het plangebied. Zowel de bovenste 
als onderste filter bevinden zich in het Zand van Diest. In dit meetpunt worden nitraatconcentraties 
opgemeten, zoals weergegeven in onderstaande figuur.  
 
Figuur 10 Nitraatgrafiek put/filter 551/63/1 (bron: DOV)  
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In het meetpunt werden naast nitraat ook nog diverse parameters op regelmatige basis opgemeten. 
Hieruit blijkt dat het grondwater op de plaats van dit meetpunt van goede kwaliteit is en niet 
verontreinigd.  
 
In het plangebied zelf zijn geen verontreinigingen gekend. Er werden namelijk nog geen 
bodemonderzoeken opgemaakt. In de nabije omgeving (op min. 250 m van het plangebied) bevinden 
zich een aantal oriënterende bodemonderzoeken (zie hoofdstuk 6.1.2.5). Hieruit blijkt dat het 
grondwater in de omgeving van het plangebied niet verontreinigd is.  

6.2.3 Effectbeschrijving en –beoordeling 

6.2.3.1 Wijziging grondwaterkwantiteit 

Een wijziging in grondwaterkwantiteit kan ten gevolge zijn van volgende aspecten: 
- Bemaling tijdens de werken 
- Gewijzigde infiltratie (door wijziging in verharding) 
- Drainage 
- Grondwatergebruik (grondwaterwinning) 

Voor het aspect drainage wordt verwezen naar de discipline oppervlaktewater, meer bepaald bij de 
effectenbeoordeling van de oppervlaktewaterkwantiteit (zie hoofdstuk 6.3.3.1).  

6.2.3.1.1 Toetsing t.o.v. juridisch-planologische referentietoestand 

Bemaling 
Enerzijds dient er voor bouwwerken in de nabije toekomst geen bemaling worden uitgevoerd. Anderzijds 
zal deze bemaling zich eerder op projectniveau voordoen, waardoor impact van bemaling tijdens werken 
hier niet verder onderzocht wordt.  
 
Wijziging infiltratie 
Ten gevolge van het voorgenomen plan zal verharding bijkomen t.o.v. de juridisch-planologische 
referentiesituatie. Dit is het geval in het gebied voor golfterrein met overdruk gebouwen en verharde 
parkeerplaatsen. Daar waar verharding wordt gerealiseerd (driving range,…), neemt de 
infiltratiecapaciteit af en kan het afwateringspatroon wijzigen. Echter, de oppervlakte bijkomende 
verharding is relatief beperkt (ca. 5 ha ten opzichte van de totale oppervlakte van het plangebied van 
ca. 56 ha), waardoor dit aspect als beperkt relevant wordt beschouwd op planniveau. Hierbij wordt 
slechts zeer lokaal een verdrogende invloed ontstaan (-1). Buiten het plangebied wordt namelijk geen 
verdrogende impact ten gevolge van een wijziging in infiltratie verwacht. De afname in infiltratiecapaciteit 
kan deels gemilderd worden door maximaal gebruik te maken van waterdoorlatende materialen (bv. 
voor dreef), heraanleg parkings,... Daarnaast kunnen voorzieningen inzake waterberging (buffergracht 
om afstromend hemelwater van verhardingen op te vangen, bergingsbekkens, …) als ook 
infiltratievoorzieningen voorzien worden. Echter, aangezien in de bestaande toestand er reeds 
voorzieningen (vijvers) inzake waterberging aanwezig zijn, worden geen maatregelen hieromtrent 
voorgesteld. 
 
Ter hoogte van het gebied voor golfterrein met overdruk natuurverweving worden bij de 
landbouwactiviteiten in de juridisch-planologische toestand een evenwicht nagestreefd tussen infiltratie, 
berging en afvoer van regenwater. Bij een golfterrein is dit niet anders, gezien de kwaliteit van de 
grasmat voorop staat. 
 
Dit is tevens het geval in het natuurgebied met overdruk GEN. Ter hoogte van de huidige bestemmingen 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, agrarisch gebied en natuurgebied met wetenschappelijke 
waarde of natuurreservaat wordt reeds een evenwicht gevonden tussen infiltratie, berging en afvoer van 
hemelwater. Dit zal niet anders zijn bij de bestemming natuurgebied met overdruk GEN (0).  
 
Ter hoogte van gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarde wordt geen bijkomende 
impact op de grondwaterkwantiteit t.g.v. een wijziging van infiltratie verwacht dan bij de bestemming 
parkgebied, gezien dezelfde functies worden toegelaten (0).  
 
Wijziging grondwatergebruik 
Zie effectenbeoordeling toetsing voorgenomen plan t.o.v. bestaande referentietoestand (hoofdstuk 
6.2.3.1.2) 
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6.2.3.1.2 Toetsing t.o.v. bestaande referentietoestand 

Bemaling 
Zie toetsing t.o.v. juridisch-planologische referentietoestand (hoofdstuk 6.2.3.1.1).  
 
Wijziging infiltratie 
In het gebied voor golfterrein met overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen kan verharding 
bijkomen ten opzichte van de bestaande toestand. Volgende verhardingen zijn bijkomend: 

- volledige toekomstige driving range (constructie en zone waar golfballetjes naar toe worden 
geslagen) 

- toekomstige loods voor de stalling van onderhoudsmachines – deze loods was vroeger 
aanwezig doch werd onder druk van dwangsommen afgebroken  

- herinrichting oude dreef 
De bijkomende verharding van toekomstige driving range en loods voor stalling van 
onderhoudsmachines is minimaal t.o.v. de huidige aanwezige waterberging. Enkel de constructie van 
de driving range zal verhard worden. De zone waar de golfballetjes naar toe worden geslagen zal in de 
voorschriften van het GRUP als onverhard worden bestempeld. De herinrichting van de oude dreef zal 
gebeuren in waterdoorlatende materialen. Hierdoor kan dit aspect als verwaarloosbaar beschouwd 
worden op planniveau (0).  
 
Ter hoogte van het gebied voor golfterrein met overdruk natuurverweving, het natuurgebied met 
overdruk GEN en gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarde wordt geen bijkomende 
impact op de grondwaterkwantiteit t.g.v. een wijziging in infiltratie verwacht t.o.v. de bestaande toestand 
(0).  
 
Wijziging grondwatergebruik 
Grondwater zal opgepompt worden voor de irrigatie van het golfterrein. Aangezien de diepte van de 
aanwezige grondwaterwinning niet gekend is, kan de impact van de grondwaterwinning op de 
omliggende grondwaterwinningen niet bepaald worden. Echter is de huidige grondwaterwinning reeds 
geruime tijd aanwezig op het terrein. Tot heden werden er geen problemen met omliggende 
grondwaterwinningen waargenomen. Vandaar wordt het effect van het grondwatergebruik als beperkt 
negatief tot verwaarloosbaar beschouwd te worden inzake de impact van de grondwaterwinning op de 
omliggende grondwaterwinningen.  
 
Een golfterrein met 18 holes kent een irrigatiebehoefte die afhankelijk is van de weersomstandigheden, 
lokaal microklimaat alsook de bodemgesteldheid en zal voor Vlaanderen gemiddeld tussen 30.000 en 
40.000 m³ schommelen op jaarbasis binnen een periode van 7 tot 10 maanden (bron: Irrigatie op 
golfbanen, Golf Vlaanderen, 2012). 
 
Vuistregel voor waterbehoefte voor irrigatie dagbehoefte:  
Tabel 25 Vuistregel voor waterbehoefte voor irrigatie dagbehoefte per onderdeel golfterrein (bron Golf 

Vlaanderen 2012) 
Onderdeel golfterrein Dagelijkse waterbehoefte voor irrigatie 

Greens 4,5 l/dag/m² 

Tees 3,5 l/dag/m² 

Fairways 3,0 l/dag/m² 

Driving range 3,5 l/dag/m² 

  
De irrigatiebehoefte op weekbasis bedraagt gemiddeld 5 keer de dagbehoefte. Men zal namelijk nooit 
elke dag elke zone beregenen.  
 
Volgens de debietsmeter die sinds september 2015 op de grondwaterwinning werd voorzien, blijkt dat 
er in de periode september 2015 tot december 2016 ongeveer 9.000 m³ grondwater werd opgepompt. 
Dit is beduidend meer dan het toegestane debiet van 500m³/jaar. Er wordt dan ook als maatregel op 
projectniveau opgenomen om een correct oppompdebiet van deze grondwaterwinning aan te vragen. 
 
Daarnaast ligt een oppompdebiet van 9.000m³ beduidend lager dan de globale bovenvermelde 
irrigatiebehoefte van een golfterrein met 18 holes (Bossenstein Golf & Polo Club nv heeft daarenboven 
18 + 9 holes). Dit kan te wijten zijn aan het feit dat enkel de tees en de greens worden beregend. Een 
continue verdere debietsmeting zal op projectniveau worden aanbevolen.  
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Een jaarlijks oppompdebiet van ca. 9.000 m³ grondwater (worst case gezien er 9.000 m³ grondwater 
werd opgepompt in een periode van 16 maanden) is hierbij niet precair voor de omgeving van het 
plangebied. Gezien de omliggende waterwingebieden (Pidpa) en grondwaterwinningen (zie Tabel 24) 
zal het oppompen van ca. 9.000 m³ grondwater extra niet leiden tot een significante impact inzake 
grondwaterkwantiteit.  
 
Hoewel grondwater wordt opgepompt voor irrigatiedoeleinden, dient er vooropgesteld te worden dat zo 
weinig mogelijk grondwater wordt opgepompt, zodanig dat de waterbehoefte wordt geoptimaliseerd en 
er zo een zuinig watergebruik wordt bekomen. Hierbij wordt bij de discipline oppervlaktewater als 
maatregel opgenomen om het hemelwater van de aanwezige en de te voorziene bebouwing op te 
vangen en te hergebruiken bij de beregening van het golfterrein, meer specifiek de tees en de greens. 
Hierdoor zou minder grondwater dienen opgepompt te worden. Dit heeft uiteraard een positief effect op 
de grondwaterkwantiteit. Deze maatregel wordt dan ook bij de discipline grondwater overgenomen.  

6.2.3.2 Wijziging grondwaterkwaliteit 

6.2.3.2.1 Toetsing t.o.v. juridisch-planologische referentietoestand 

Een wijziging van grondwaterkwaliteit treedt op ten gevolge van een verandering van bodemgebruik. 
Hierbij kan een wijziging in grondwaterkwaliteit optreden als gevolg van een indirect effect van een 
wijziging in bodemkwaliteit. Voor de Bossenstein Golf & Polo Club nv is dit voornamelijk te wijten aan 
bemesting en pesticiden gebruik. Bij een onverantwoord gebruik van meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen kan namelijk uitspoeling van nutriënten optreden, vooral in perioden van 
wateroverschot. Verschillende studies (zie Hoofdstuk 11) behandelden de vraag wat met pesticiden, 
nitraten en fosfaten gebeurt nadat ze werden aangebracht op een golfterrein. Uit deze studies blijkt dat 
minder dan 1 % van de aangebracht nitraten en pesticiden worden uitgeloogd tot een diepte waardoor 
het de grondwaterkwaliteit kan beïnvloeden. De turflaag blijkt namelijk een zeer sterke bufferlaag te zijn 
en de meeste nutriënten worden gerecupereerd via maaisel en de viltlaag. Dit wordt als beperkt negatief 
(-1) beoordeeld. Deze studies tonen tevens aan dat de run-off een groter probleem stelt dan uitloging. 
De potentiële effecten naar oppervlaktewater zijn veel groter dan naar grondwater. Hiervoor verwijzen 
we naar de discipline oppervlaktewater. Voor de overige impactbeoordeling van het voorgenomen plan 
op de grondwaterkwaliteit wordt integraal verwezen naar deze van de bodemkwaliteit bij de discipline 
bodem (hoofdstuk 6.1.3.4). De maatregelen die binnen de discipline bodem inzake bodemkwaliteit 
worden genomen, dienen in discipline grondwater eveneens opgenomen te worden. Concluderend kan 
gesteld worden dat de turflaag een zodanig bufferrol speelt dat uitloging naar grondwater geen 
significante problemen stelt, mits de voorgestelde maatregelen binnen de discipline bodem worden 
toegepast.  

6.2.3.2.2 Toetsing t.o.v. bestaande referentietoestand 

Cfr. de toetsing van het voorgenomen plan aan de juridisch-planologische referentietoestand wordt 
verwezen naar de impactbeoordeling van het voorgenomen plan op de bodemkwaliteit bij de discipline 
bodem (hoofdstuk 6.1.3.4.3). 

6.2.3.3 Milderende maatregelen 

Aangezien in de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP wordt opgenomen dat het golfterrein 
moet beheerd worden volgens een ecogolfterrein, dienen geen milderende maatregelen voorgesteld te 
worden.  
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6.3 Discipline water – deeldomein oppervlaktewater 
Kaart 20 Hydrografisch net 

Kaart 21 Overstromingsgevoelige gebieden 

6.3.1 Afbakening studiegebied 

De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door de effecten die verwacht worden zowel direct 
als indirect op het oppervlaktewater. Met betrekking tot het oppervlaktewater worden de waterlopen 
beschouwd die in de onmiddellijke nabijheid van het projectgebied stromen, evenals het stroomafwaarts 
deel van de waterlopen waarop een (kwalitatief en kwantitatief) effect wordt verwacht. Volgende 
waterlopen zullen hierdoor in het studiegebied vallen: 

- Moerbeek – onbevaarbare waterloop van 2de categorie, gelegen in het plangebied 
- Stouwbeek – onbevaarbare waterloop van 2de categorie, grenzend aan het oosten van het 

plangebied 
- Albertkanaal – bevaarbare waterloop, waarin de Moerbeek en Stouwbeek monden 

Daarnaast behoren de aanwezige vijvers en grachten/beken in het plangebied tevens tot het 
studiegebied.  

6.3.2 Beschrijving bestaande toestand  

6.3.2.1 Hydrografisch net  

Het studiegebied is gelegen in het stroomgebied van de Schelde, meer bepaald in het Netebekken en 
het deelbekken Molenbeek-Bollaak. Het plangebied grenst in het zuiden aan het deelbekken 
Benedengebied Kleine Nete, eveneens onderdeel van het Netebekken. Het westen van het plangebied 
grenst aan het Beneden-Scheldebekken, meer bepaald het deelbekken van de Bovenschijn.  
 
Het hydrografisch net wordt weergegeven op Kaart 20. In het plangebied is de Moerbeek, een 
onbevaarbare waterloop van 2de categorie, gelegen. De Moerbeek mondt uit in het Albertkanaal 
(bevaarbare waterloop), op ca. 1,6 km ten noordoosten van het plangebied. Daarnaast grenst het oosten 
van het plangebied aan de Stouwbeek, een onbevaarbare waterloop van 2de categorie. De Stouwbeek 
mondt op ca. 1,7 km ten oosten van het plangebied uit in de Tappelbeek (onbevaarbare waterloop van 
2de categorie), die op zijn beurt uitmondt in het Albertkanaal op ca. 1,6 km ten noordoosten van het 
plangebied. Verder komen in de onmiddellijke omgeving van het plangebied enkel onbevaarbare 
waterlopen van 2de categorie en niet geklasseerde waterlopen voor.  
 
Het studiegebied is gelegen in het speerpuntgebied ‘Molenbeek-Bollaak’. In de speerpuntgebieden wil 
Vlaanderen tegen 2021 een goede toestand bereiken.  
 
Uit navraag bij de provincie Antwerpen, Dienst Integraal Waterbeleid blijkt dat er op de Moerbeek en 
Stouwbeek geen afvoerdebieten worden gemeten. Op de Tappelbeek variëren de debieten afhankelijk 
van de plaats. Juist afwaarts de sifon onder het Albertkanaal voorspelt het model van de provincie 
Antwerpen een basisafvoer van 0,56 m³/s en een maximale afvoer (eens per 100 jaar) van 3,7 m³/s. 
Aan de kruising met de N14 is dit opgelopen tot respectievelijk 0,74 m³/s en 4,9 m³/s. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat de modelleringen opgebouwd zijn om hoge waterafvoeren te simuleren en 
niet om basisafvoer te simuleren. De fout op de vermelde afvoerdebieten kan aldus aanzienlijk zijn.  

6.3.2.2 Waterhuishouding in het plangebied 

In het plangebied is open water aanwezig onder de vorm van grachten, vijvers en waterlopen. De 
oppervlaktewaterhuishouding wordt dan ook in stand gehouden via een net van grachten, vijvers en 
waterlopen.  
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Figuur 11 Open water binnen het plangebied en waterlopen in en in de omgeving ervan (bron: Mieco-

effect 2014) 

 
 
Het doel van de grachten is vooral het opgevangen neerslagwater dat niet direct infiltreert af te voeren. 
Dit was oorspronkelijk om landbouwactiviteiten mogelijk te maken, nu om het terrein voldoende droog 
te houden zodat de golfer geen nadeel ondervindt.  
 
De vijvers zijn ontstaan door het uitgraven van natuurlijk vochtige depressies. Deze waterpartijen zijn 
enerzijds belangrijk voor het golfspel en zijn daarnaast belangrijk voor de irrigatie van de speelzones. 
Omdat de vijvers geënt zijn op natuurlijke vochtige tot natte depressies, was het niet nodig om bij aanleg 
ervan een bodemfolie of dergelijke aan te brengen.  
 
In Figuur 12 wordt de afwatering van het noordelijk deel van het plangebied weergegeven. In Figuur 13 
wordt de afstromingskaart van het ganse plangebied weergegeven. Hieruit blijkt dat het centrale en 
westelijke deel van het plangebied afstroomt naar de Moerbeek. Het oostelijke deel van het plangebied 
en het gedeelte ten zuiden van de Bistweg stroomt af naar de Stouwbeek.  
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Figuur 12 Afwatering in het noordelijk deel van het plangebied 

 
Figuur 13 Afstromingskaart t.h.v. het plangebied (bron: geopunt) 
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Vanuit het milieubeheerplan van WES dd. 2006 blijkt dat: 
- binnen het terrein het afvalwater afkomstig is van het kasteel, de werkplaats, het clubhuis, het 

hotel en van onderhouds- en beheersactiviteiten. 
- het terrein afvalwater ontvangt van een aantal omliggende woonstraten die via de Moerbeek in 

het plangebied terechtkomt. Dit afvalwater is vervuild met huishoudelijk afvalwater afkomstig 
van de aanwezige woningen/recreatieve activiteiten gelegen ten zuiden van het golfterrein.  

 
Binnen het beheer van het golfterrein wordt water verbruikt bij irrigatie (via beregeningsinstallatie) en 
worden zones gedraineerd. Zoals reeds vermeld worden de tees en de greens (totale oppervlakte 2,5 
ha) beregend met opgepompt grondwater. De rest van het terrein ontvangt enkel hemelwater, dat via 
grachten afgevoerd wordt naar de vijvers op het terrein. De beregeningsinstallatie wordt enkel gebruikt 
in periodes van neerslagtekort, namelijk bij zonnige en warme dagen, en gebeurt ’s avonds en ’s nachts 
gedurende maximum 8 uur.  
 
Daarnaast wordt ter hoogte van 11 holes gedraineerd, omdat deze holes zich op nattere 
terreingedeelten bevinden. Het water wordt hierbij afgevoerd naar de vijvers op het terrein. Er is geen 
actief hergebruik van hemelwater.  

6.3.2.3 Overstromingsgevoeligheid 

Delen van het plangebied zijn aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig (zie Kaart 21). Deze delen 
zijn tevens aangeduid als van nature overstroombaar vanuit de waterloop.  
 
De zone rond de Tappelbeek wordt aangeduid als effectief overstromingsgevoelig en is tevens recent 
overstroomd, een risicozone voor overstromingen en van nature overstroombaar vanuit de waterloop.  
 
Het plangebied bevindt zich niet in een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstroming.  

6.3.2.4 Oppervlaktewaterkwaliteit 

Gegevens met betrekking tot de oppervlaktewaterkwaliteit werden verzameld op basis van de databank 
van de VMM. Het dichtstbijgelegen meetpunt, nl. meetpunt 810100, bevindt zich in het Albertkanaal, 
t.h.v. de uitmonding van de Moerbeek en Tangebeek. Er zijn geen meetgegevens gekend van de 
Moerbeek, Stouwbeek en het deel van de Tangebeek stroomafwaarts van de monding van de 
Stouwbeek tot aan het Albertkanaal.  
Tabel 26 Analyseresultaten VMM-meetpunt 810100 (stroomafwaarts) in 2015 en 2016 

Parameter Eenheid Toetswijze 
Basismilieu-

kwaliteitsnormen 
oppervlaktewater 

Analyse-
resultaat 

# 
metingen 

Analyse-
resultaat 

# 
metingen 

2015 2016 

T °C maximum 25,0 24,4 12 23,7 11 

pH - min -max 6,5 < pH < 8,5 8,2 12 8,1 10 

O2 mg/l 10-percentiel 6,00 8,3 12 7,8 11 

O2 verz % maximum 120 121 12 110 11 

EC 20 µS/cm 90-percentiel 1000 620 12 595 10 

Cl- mg/l 90-percentiel 200 75 12 62 11 

CZV mg/l 90-percentiel 30 13,9 12 13,1 10 

KjN mgN/l 90-percentiel 6 < 1 12 < 1 11 

NH4
+ mgN/l  - 0,09 12 0,07 11 

NO3
- mgN/l 90-percentiel 5,65 3,3 12 3,2 11 

NO2
- mgN/l  - 0,013 12 0,015 11 

Nt mgN/l ZHJG* 2,5 2,9 12 2,7 11 

Pt mgP/l ZHJG* 0,14 0,13 12 0,12 11 

oPO4 mgP/l gemiddelde 0,14 0,08 12 0,05 11 

SO42- mg/l gemiddelde 150 51 12 47 11 

ZS mg/l 90-percentiel 50 13,5 12 13,0 11 

* ZHJG = Zomerhalfjaargemiddelde 

 
Voor de beschrijving van de fysicochemische waterkwaliteit wordt gebruik gemaakt van de Prati-index 
volgens zuurstof. Deze index wordt bepaald op basis van het percentage zuurstofverzadiging en geeft 
een graad van zuiverheid aan het water. 
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Voor het bepalen van de biologische kwaliteit wordt gebruik gemaakt van de methode van de Biotische 
Index. Volgens deze methode wordt een waarde toegekend, naar gelang het aantal macro-
invertebraten. De analyseresultaten in het meetpunt 810100 voor zowel de Prati-index als de Biotische 
index worden in onderstaande grafiek weergegeven. 
 

Figuur 14 Biotische Index en Prati-Index VMM meetpunt 810100 (bron: VMM) 

 
 
Uit de bovenstaande tabel kan afgeleid worden  

- dat de fysicochemische kwaliteit (Prati) t.h.v. de monding van de Moerbeek en Tappelbeek te 
beschouwen is als niet verontreinigd 

- dat de biologische waterkwaliteit (BBI) te beschouwen is als een matige kwaliteit 
- dat verhoogde waarden totale stikstof worden vastgesteld 

6.3.2.5 Structuurkwaliteit waterlopen 

Bron: ontwerp-milieubeheersplan, WES, 2006 
Een aantal kleinere grachten in het plangebied zijn zeer ondiep, waarbij ze regelmatig droog vallen. 
Deze grachten vertonen daardoor weinig ontwikkeling van typische vegetaties. Deze grachten dienen 
als drainagegrachten.  
 
Voor de evaluatie van de oeverstructuur van de waterpartijen in het golfterrein wordt rekening gehouden 
met het type oeverversteviging, andere elementen die mogelijk de abiotische variatie verhogen (helling 
van de oever) en de mate van ontwikkeling van de vegetatie. In het milieubeheerplan van WES 2006 
werd een waardering gegeven aan de oeverontwikkeling van de waterpartijen in het golfterrein. Hierbij 
kon het volgende besloten worden: 

- De oevers van een aantal vijvers, voornamelijk de grotere waterpartijen waar de 
watervogelpopulaties op aanwezig zijn, zijn scherp en quasi vegetatieloos. De 
structuurkenmerken van deze oevers zijn onvoldoende ontwikkeld. De grote graasdruk van 
eenden, ganzen en zwanen in deze vijvers is hier vermoedelijk een belangrijke oorzaak van. 

- De overige waterpartijen hebben een meer geleidelijk oeverprofiel met randbegroeiing en 
hebben daardoor een eerder goede kwaliteit inzake oeverstructuur.  

 
- De hoeveelheid artificiële oevers is beperkt tot zones waar een hole zeer dicht bij de waterpartij 

gelegen is. De invloed van deze artificiële oevers is verwaarloosbaar ten opzichte van de totale 
oppervlakte aan oeverecotopen.  
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Omdat de vijvers geënt zijn op natuurlijke vochtige tot natte depressies, was het niet nodig om bij aanleg 
ervan een bodemfolie of dergelijke aan te brengen.  
 
Doorheen het plangebied loopt de Moerbeek. De structuurkwaliteit van deze waterloop wordt als matig 
aangeduid. 

6.3.2.6 Afvalwater 

Het zoneringsplan bepaalt in welke zones nog riolering aangelegd wordt en waar je je afvalwater zelf 
moet zuiveren. Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan bouwt hierop verder en bepaalt welke 
rioleringsprojecten nog moeten worden uitgevoerd en wie die moet uitvoeren. Elk project krijgt ook een 
prioriteit. Ook de nog te plaatsen IBA’s krijgen een prioriteit. 
 
De gebouwen gesitueerd in het plangebied worden op het zoneringsplan aangeduid als ‘individueel te 
optimaliseren buitengebied’, waarbij een IBA nog dient gerealiseerd te worden. Deze worden niet 
aangeduid als prioritair. 
 
Verder zijn rioleringsprojecten gepland ter hoogte van de Bistweg, Oelegemsesteenweg en 
Bergsehoven.  
Figuur 15 Zoneringsplan VMM (bron: geoloket zonering- en uitvoeringsplan) 

  
 
De golfclub is aldus niet aangesloten op de riolering. Het afvalwater wordt geloosd in oppervlaktewater. 
Vooraleer het afvalwater wordt geloosd, gaat het afvalwater via een vetafscheider naar een sterfput. De 
overloop van de sterfput komt in een gracht terecht die in de richting van het VEN-gebied loopt en zo 
uiteindelijk in de Moerbeek uitkomt.  
 
Inzake het geproduceerde afvalwater, wordt verwezen naar hoofdstuk 6.3.2.2. 
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6.3.3 Effectbeschrijving en –beoordeling 

Voor de effectbeoordeling van de discipline oppervlaktewater zal het voorgenomen plan eerst getoetst 
worden t.o.v. de juridisch-planologische toestand. Hierbij zullen enkel de relevante aspecten behandeld 
worden, waarbij voor de overige aspecten zal verwezen worden naar de effectbeoordeling waarbij het 
voorgenomen plan getoetst wordt t.o.v. de bestaande toestand.  
 
Het voorgenomen plan zal een impact hebben op het oppervlaktewater op vlak van: 

- Oppervlaktewaterkwantiteit waarbij irrigatie en drainage een invloed hebben op de hydrologie 
van het terrein en waarbij het voorgenomen plan wateroverlast kan veroorzaken 

- Oppervlaktewaterkwaliteit t.g.v. afvalwaterbeheer en door gebruik van meststoffen en 
bestrijdingsproducten 

- Afvalwater (lozingen) 
- Wijziging structuurkwaliteit 

6.3.3.1 Waterkwantiteit 

6.3.3.1.1 Toetsing t.o.v. de juridisch-planologische referentietoestand 

Irrigatie 
Grondwater zal opgepompt worden om te gebruiken als irrigatiewater. Voor dit aspect wordt verwezen 
naar de toetsing van het voorgenomen plan t.o.v. de bestaande referentietoestand (hoofdstuk 6.3.3.1.2).  
 
Drainage 
Ter hoogte van de landbouwpercelen zijn grachten aanwezig om het opgevangen neerslagwater dat 
niet direct infiltreert af te voeren. Deze grachten zijn aanwezig om landbouwactiviteiten mogelijk te 
maken. Deze drainagegrachten blijven ook in de geplande toestand behouden. De situatie inzake 
drainage zal aldus niet wijzigen.  
 
Wateroverlast 
Ten gevolge van bijkomende verhardingen kan het hemelwater minder vlot infiltreren wat kan leiden tot 
wateroverlast. Afwaarts in en van het plangebied is een mogelijk overstromingsgevoelige zone 
aanwezig. Dit kan het geval zijn in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en parkgebied volgens 
het gewestplan die in het voorgenomen plan de bestemming ‘gebied voor golfterrein met overdruk 
gebouwen en verharde parkeerplaatsen’ krijgt. Hiervoor verwijzen we naar de impactbeoordeling van 
het voorgenomen plan t.o.v. de bestaande referentietoestand (hoofdstuk 6.3.3.1.2). 

6.3.3.1.2 Toetsing t.o.v. de bestaande referentietoestand 

Irrigatie  
Zoals reeds in de discipline grondwater vermeld, wordt grondwater opgepompt om te gebruiken als 
irrigatiewater. Echter, het aanspreken van de grondwaterwinning voor laagwaardige toepassingen dient 
tot een minimum beperkt te worden, zodanig dat de waterbehoefte wordt geoptimaliseerd en er zo een 
zuinig watergebruik wordt bekomen.  
 
In eerste instantie dient er vooropgesteld te worden dat hemelwater wordt opgevangen en hergebruikt. 
Dit hemelwater kan hierbij opgevangen worden in de aanwezige waterplassen in het plangebied, om te 
voorkomen dat door een droge lange periode niet meer voldoende water in de vijvers aanwezig zou 
zijn. De oppervlakte van de aanwezige waterpartijen bedraagt ca. 4,0 ha (in gebied voor golfterrein en 
gemengd open ruimte gebied; excl. vijver opgenomen in natuurgebied). Indien wordt verondersteld dat 
de waterplassen gemiddeld een diepte van 0,75 m hebben (= worst case), hebben de waterpartijen een 
bergingscapaciteit van 29.925 m³. Om te vermijden dat de plassen niet volledig zouden opgepompt 
worden, wordt enkel de bovenste 0,5 m van de waterplassen als beschikbaar irrigatiewater in rekening 
gebracht. Uit de waterpartijen kan bijgevolg 19.950 m³ water gehaald worden.  
 
Rekening houdende met een waterbehoefte voor irrigatie van 125 m³ per beregeningsbeurt en een 
wekelijkse waterbehoefte van 625 m³ (de irrigatiebehoefte op weekbasis bedraagt gemiddeld 5 keer de 
dagbehoefte), zou jaarlijks 12.500 m³ water nodig zijn voor de beregening van de tees en de greens. 
Irrigatie is immers maar nodig gedurende 20 weken per jaar, gespreid over 7 tot 10 maanden. 
 
Hieruit blijkt dat de vijvers een watervolume hebben die ruim voldoende is voor de vraag naar 
irrigatiewater. Daarnaast wordt de watervoorraad tussentijds aangevuld met hemelwater (gemiddeld 
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800 mm per jaar). Daarnaast is het terrein zo ingericht dat het drainagewater maximaal afwatert naar 
grote waterpartijen die op hun beurt (hoofdzakelijk) afwatert naar de Moerbeek (cf. infra). Desgevallend 
kan eventueel grondwater opgepompt worden dat daarna wordt opgeslagen in de waterpartij t.h.v. het 
kasteel.  
 
Het oppompen van grondwater voor irrigatiedoeleinden wordt als negatief (-2) tot aanzienlijk negatief (-
3) beoordeeld, afhankelijk vanuit welke grondwaterlaag gepompt wordt (momenteel niet gekend). Er 
wordt dan ook als milderende maatregel opgenomen dat het hemelwater van de aanwezige en de te 
voorziene bebouwing op te vangen en te hergebruiken (o.m. voor de beregening van het golfterrein, 
meer specifiek de tees en de greens). Hierdoor zou minder grondwater dienen opgepompt te worden.  
 
Uit bovenstaande berekening van de waterbehoefte blijkt dat reeds wordt ingezet op zuinig 
watergebruik, dit door het feit dat er ter hoogte van de fairways geen irrigatie wordt voorzien (enkel 
irrigatie tijdens regenbuien). De fairways vormen namelijk de grootste oppervlakte van een golfterrein, 
waardoor een minder intensieve tot geen beregening resulteert in een duidelijk lage(re) waterbehoefte. 
Er wordt sterk aanbevolen om deze manier van beregening te blijven behouden.  
 
Drainage 
Drainage op het golfterrein kan tevens een impact hebben op de waterhuishouding. Ter hoogte van de 
nattere zones (d.i. ter hoogte van 11 holes) wordt namelijk gedraineerd, waarbij drainage kan leiden tot 
een verdroging van het terrein. Echter, drainage ter hoogte van de tees en de greens is noodzakelijk 
om de betreedbaarheid van de zones te kunnen verzekeren. In de zones die binnen de invloedssfeer 
van het drainagesysteem zijn gelegen, zal de grondwatertafel niet meer op natuurlijke wijze worden 
gevoed en zal er verdroging optreden. Echter, aangezien er drainagegrachten op het golfterrein 
aanwezig zijn en afgeleid worden naar de waterpartijen in het plangebied, blijft het water binnen het 
plangebied en blijft de invloedstraal van drainage beperkt. Buiten het plangebied worden geen nadelige 
effecten ten gevolge van drainage verwacht.  
 
In het plangebied is een grondwaterwinning aanwezig. Deze put wordt aangewend voor de irrigatie van 
het golfterrein. In de periode september 2015 – december 2016 werd ca. 9.000 m³ grondwater 
opgepompt. Zoals reeds beschreven, dient in eerste instantie hemelwater opgevangen te worden om 
aan de irrigatiewaterbehoefte te kunnen voldoen. Om zeker in de behoefte voor beregening van tees 
en greens te kunnen voorzien, wordt een onttrekkingsvolume van grondwater toegelaten. Hiervoor dient 
een milieuvergunningsaanvraag ingediend te worden. Op projectniveau dient het werkelijk vereiste 
debiet bepaald te worden, aangezien de debietsmeter in september 2015 werd geïnstalleerd en er dus 
nog maar debietsgegevens van 1 jaar voorhanden zijn. Omwille van de tijdelijke aard van deze 
onttrekking worden geen significante effecten verwacht. 
 
Wateroverlast 
Ten gevolge van bijkomende verharding kan wateroverlast optreden, gezien bijkomende verharding een 
impact heeft op de infiltratie van hemelwater. Schadelijke effecten worden echter ondervangen, 
aangezien de bouwvergunningsaanvraag dient te voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening van 05/07/2013 inzake hemelwaterputten e.a. Verder dient voldaan te worden aan het 
principe ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ uit het decreet integraal waterbeleid. Prioriteit dient hierbij uit te 
gaan naar hergebruik van hemelwater, vervolgens naar infiltratie en daarna buffering met vertraagde 
afvoer. 
 
Momenteel wordt geen hemelwater opgevangen. Dit wordt als een aanzienlijk negatief effect (-3) 
beoordeeld. Het hemelwater van de daken – zowel van de bestaande als de te realiseren gebouwen – 
dient in eerste instantie ingezet te worden op hergebruik. Hierbij wordt gedacht aan hergebruik van het 
opgevangen hemelwater voor sanitair, kuiswater, buitenkraan, … Daarnaast wordt het hemelwater 
maximaal aangesloten worden op de vijvers om te voorzien in de waterbehoefte voor irrigatie. De bodem 
van de vijvers is niet voorzien door een ondoorlatende folie. Omdat de vijvers geënt zijn op natuurlijke 
vochtige tot natte depressies, was het namelijk niet nodig om bij aanleg ervan een bodemfolie of 
dergelijke aan te brengen. Hierbij bevinden een aantal vijvers zich op een kleibodem (Eep) of natte 
bodems en bodems met tijdelijk grondwater (Lep, Pec). Deze bodems zijn niet geschikt voor infiltratie 
en kunnen hierbij gezien worden als een soort waterbuffer. De andere vijvers bevinden zich ter hoogte 
van bodemtypes die matig geschikt zijn voor infiltratie. Deze vijvers kunnen gedeeltelijk gezien worden 
als infiltratie-eenheid en gedeeltelijk als een waterbuffer.  
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In de aanstiplijst hemelwaterverordening wordt het noodzakelijke buffervolume van de vertraagde afvoer 
vastgelegd op 25 liter per 100 m². Indien worst case rekening wordt gehouden dat de oppervlakte binnen 
het gebied voor golfterrein met overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen en de kasteelzone 
volledig wordt verhard (= worst case 5 ha), dan dienen de vijvers een buffercapaciteit van ca. 12.500 
liter hebben. Voorliggend plan zou aldus voldoen aan de aanstiplijst voor hemelwaterverordening.  
 
Hierbij dient aanvullend opgemerkt te worden dat het onttrekken van oppervlaktewater uit een systeem 
dat in vrije verbinding staat met het grondwater (i.c. de waterpartijen in het plangebied), moet 
beschouwd worden als een grondwaterwinning en bijgevolg een milieuvergunning vereist is. Dit 
betekent dat zowel de mogelijkheid om water uit de waterpartijen te gebruiken als het gebruik van 
grondwater via de grondwaterwinning als een grondwaterwinning te beschouwen zijn en aldus een 
milieuvergunning vereisen. Voor beide werd nog geen milieuvergunningsaanvraag ingediend.  
 
Bij heraanleg van het parkeerterrein dient deze uitgevoerd te worden in semi-verharding 
(waterdoorlatend), waardoor er ter hoogte van de parking infiltratie mogelijk is. Er wordt aanbevolen om 
dit mee te nemen in de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP, zodanig dat dit naar de 
toekomst toe gegarandeerd kan blijven. 
 
Daarnaast wordt tevens sterk aanbevolen om zoveel mogelijk verharding waterdoorlatend uit te voeren. 
Zodanig dat het hemelwater dat op deze verharding terechtkomt, kan infiltreren.  
 
Op het golfterrein zijn drainagegrachten aanwezig die aansluiten op de aanwezige vijvers en Moerbeek. 
Dit is tevens te zien op Figuur 13, waarop de afwatering van het plangebied wordt weergegeven. Het 
doel van de grachten is vooral het opgevangen neerslagwater dat niet direct infiltreert af te voeren. Dit 
was oorspronkelijk om landbouwactiviteiten mogelijk te maken, nu om het terrein voldoende droog te 
houden zodat de golfer geen nadeel ondervindt. Op deze manier wordt het hemelwater op het golfterrein 
voldoende gebufferd.  
 
Door de opvang van hemelwater in de waterpartijen wordt het oppompen van het water voor de 
voorgestelde toekomstige beregening van de tees en de greens met hemelwater (i.p.v. grondwater) 
gecompenseerd, waardoor de peildaling van de waterpartijen en de Moerbeek maximaal als beperkt 
negatief (-1) wordt beschouwd.  
 
Mits het toepassen van de milderende maatregelen, worden geen significant negatieve effecten op de 
waterbergingscapaciteit verwacht. Er zijn enkel debietsgegevens van de Tappelbeek beschikbaar. 
Echter, de fout op de vermelde afvoerdebieten kan aanzienlijk zijn, waardoor deze cijfers als zeer 
indicatief dienen beschouwd te worden. Deze cijfers laten dan ook een kwantitatieve aftoetsing moeilijk 
toe.  
 
Een deel van het plangebied is aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. De mogelijk 
overstromingsgevoelige zone bevindt zich in de afwaartse gebieden. Verschillende zones waar 
bebouwing/verharding wordt toegelaten bevinden zich hierbij ook in mogelijk overstromingsgevoelig 
gebied. De aanwezige waterpartijen worden hierbij ingeschakeld om eventuele piekdebieten op te 
vangen. Deze waterplassen hebben een voldoende groot bufferend vermogen zodanig dat geen 
bijkomend risico op overstromingen t.g.v. het voorgenomen plan optreedt. Het globale effect wordt 
conservatief ingeschat als beperkt negatief (-1). Daarnaast dient opgemerkt te worden dat er in het 
verleden geen overstromingsproblematiek is opgetreden en dat potentiële schadelijke effecten worden 
ondervangen in de vigerende wetgeving.  

6.3.3.2 Oppervlaktewaterkwaliteit 

Het voorgenomen plan kan een invloed hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit ten gevolge van het 
toedienen van meststoffen en bestrijdingsmiddelen én ten gevolge van de afvalwatervracht.  

6.3.3.2.1 Toetsing t.o.v. juridisch-planologische referentietoestand 

De bemesting van een ecogolfterrein zal significant lager liggen dan de bemesting van een 
landbouwgebied. Dit is tevens het geval voor het toedienen van bestrijdingsmiddelen. Dit wordt als 
beperkt positief (+1) beoordeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds bemest zal worden en dat 
er nog steeds bestrijdingsmiddelen gebruikt zullen worden. Hiervoor verwijzen we naar onderstaand 
hoofdstuk.  



 

Plan-MER Bossenstein Broechem 24/03/2017 blz. 92 van 158 

 

 
Voor de overige aspecten wordt tevens verwezen naar onderstaand hoofdstuk, waarbij het 
voorgenomen plan inzake oppervlaktewaterkwaliteit wordt getoetst aan de bestaande toestand.  

6.3.3.2.2 Toetsing t.o.v. de bestaande referentietoestand 

Voor het gebruik van meststoffen en pesticiden dient rekening gehouden te worden met de 
randvoorwaarden van een ecogolf. Dit neemt evenwel niet weg dat er nog steeds bemest zal worden 
en dat er nog steeds bestrijdingsmiddelen gebruikt zullen worden. Ten gevolge van bemesting en het 
toedienen van pesticiden kan via afspoelend neerslagwater en instromend drainagewater het 
oppervlaktewater vervuild worden (-2). Hierbij worden een aantal maatregelen opgelegd, zodanig dat 
de impact van het bemesten en het toedienen van pesticiden tot een minimum wordt beperkt.  
 
In eerste instantie dient het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen zo beperkt mogelijk 
gehouden te worden en dient dit enkel te gebeuren op terreindelen en in situaties wanneer dit echt 
noodzakelijk is. Hiervoor verwijzen we tevens naar de voorgestelde aandachtspunten op projectniveau 
binnen de discipline bodem inzake de impact van het golfterrein op de bodemkwaliteit.  
 
Zoals reeds bij de discipline grondwater gesteld, vormt run-off een belangrijke potentiële bron met een 
impact op de oppervlaktewaterkwaliteit. Deze problematiek werd uitvoerig bestudeerd in diverse studies 
(zie hoofdstuk 11), waarbij het toepassen van volgende principes ertoe leidt dat er geen significant 
negatieve effecten verwacht worden op de oppervlaktewaterkwaliteit t.g.v. bemesting:  

- Run-off komt meer voor op een compacte bodem; regelmatig een mechanische decompactatie 
uitvoeren is dus bevorderend voor het tegengaan van run-off 

- Een dense grasbegroeiing belet run-off 
- Een te hoge vochtigheidsgraad bevordert run-off; een efficiënte beregening is dus noodzakelijk 

- Bufferzones van gras van ten minste een paar meter breed en 5 cm hoogte is het meest efficiënt 
om run-off tegen te gaan 

- Slow-release meststoffen kennen een significant verminderde run-off 
- Voorzien van een veiligheidszone van 2 m langs de waterpartijen en oevers van de Moerbeek, 

waarin geen producten mogen toegediend worden. 
Deze principes worden meegenomen bij de aandachtspunten op projectniveau en worden deels 
ondervangen door de bestaande wetgeving omtrent gebruik van bemesting.  
 
Inzake pesticiden is in de Vlaamse wetgeving bepaald dat er langs oppervlaktewater een strook met 
een minimale afstand van 6 m pesticiden vrij moet zijn. Als een product gebruikt wordt waar op het etiket 
vermeld is dat er een grotere afstand (bufferzone) tot oppervlaktewater moet aangehouden worden, dan 
geldt die grootste bufferzone.  
 
Echter, een golfterrein (bestaande uit natuurgras) is geselecteerd als een situatie waar een beperkt 
gebruik van pesticiden verantwoord is, waarbij het pesticiden verbod omwille van onevenredig hoge 
kosten onmogelijk is. Hierbij gelden volgende voorwaarden inzake pesticiden gebruik: 

- Op tees en greens: op een minimale afstand van 1 m van oppervlaktewater tegen 
schimmelziekten, engerlingen en emelten 

- Op de fairway: op een minimale afstand van 6 m van oppervlaktewater, selectief 1 keer per jaar 
tegen ongewenste planten 

 
Aangezien dit in de Vlaamse wetgeving is ingebakerd, dient dit niet in het GRUP opgenomen te worden. 
Dit wordt evenwel als aanbeveling/aandachtspunt meegegeven.  
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Figuur 16 Schematische weergave verbodsbepalingen langsheen oppervlaktewater (rood = oeverzone, 

groen + rood = 6 meter zone) (bron: Toetsingskader duurzaam pesticiden gebruik op sportvelden, VMM, 

2016) 

 
 
Hierbij dient benadrukt te worden dat, mits toepassing van de opgelegde maatregelen, de waterkwaliteit 
voldoende wordt geacht om als irrigatiewater te gebruiken.  
 
De aanwezige drainagegrachten zorgen ervoor dat het water in eerste instantie wordt afgeleid naar 
vijvers en plassen op het terrein die daarna in verbinding staan met de Moerbeek, waardoor de 
waterkwaliteit buiten het plangebied beperkt beïnvloed wordt. Dit zorgt er voor dat het effect van het 
gebruik van bemesting en pesticiden voor de omliggende landbouwpercelen en omliggende percelen 
met waardevolle natuurwaarden tot een minimum beperkt worden (-1).  
 
Daarnaast zorgen de aanwezige gebouwen in het plangebied en stroomopwaarts van het plangebied 
voor een afvalwatervracht. Hiervoor verwijzen we naar volgend hoofdstuk.  

6.3.3.3 Afvalwater 

Inzake afvalwater geldt eenzelfde impactbeoordeling van het voorgenomen plan zowel t.o.v. de 
juridisch-planologische referentietoestand als de bestaande referentietoestand. Dit wordt in 
onderstaande paragrafen uiteengezet.  
 
Het afvalwater geproduceerd in de reeds aanwezige gebouwen wordt via een vetafscheider en een 
sterfput geloosd in de gracht die in verbinding staat met de Moerbeek. De lozing van het huishoudelijk 
afvalwater wordt als matig negatief (-2) beoordeeld. Er wordt dan ook als milderende maatregel 
opgenomen dat zowel de bestaande als de te realiseren gebouwen dienen voorzien te worden van een 
individuele waterzuiveringsinstallatie. Een IBA (individuele behandeling van afvalwater) bestaat in 
verschillende vormen: een compacte IBA in kunststof of beton, een rietveld, een kokosveld, …  
 
Het lozen van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater heeft namelijk een negatieve invloed op de 
oppervlaktewaterkwaliteit via de aanvoer van grote concentraties voedingsstoffen die het evenwicht in 
de waterloop of vijver(s) grondig kunnen verstoren. Hierdoor kan het water vertroebelen. De afbraak 
van deze voedingsstoffen gaat gepaard met een hoog zuurstofverbruik wat kan leiden tot een 
zuurstoftekort voor allerlei organismen en uiteindelijk leidt tot eutrofiëring.  
 
Daarnaast lozen de woningen stroomopwaarts hun afvalwater in de Moerbeek, aangezien geen 
rioleringsnet aanwezig is (en ook niet gepland wordt om te realiseren). Dit water stroomt doorheen het 
plangebied, waarbij kan aangenomen worden dat – ten gevolge van deze lozingspraktijken – de 
oppervlaktewaterkwaliteit er slecht aan toe is. Er wordt dan ook als maatregel opgenomen dat woningen 
stroomopwaarts van het plangebied dienen voorzien te worden van een rioleringsstelsel. Dit is reeds 
opgenomen in de zoneringsplannen. Een aantal woningen worden op de zoneringsplannen echter 
aangeduid als individueel te optimaliseren buitengebied (zie Figuur 15). Om de waterkwaliteit van de 
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Moerbeek te kunnen verbeteren, dient erop toegezien te worden dat deze percelen voorzien worden/zijn 
van een IBA.  

6.3.3.4 Structuurkwaliteit 

Doorheen het plangebied loopt de Moerbeek. De structuurkwaliteit van deze waterloop wordt als matig 
aangeduid. Ten gevolge van het voorgenomen plan worden geen ingrepen gepland aan de waterlopen 
zelf. Er dient echter op toegezien te worden dat langs beide zijden van de waterloop een 
erfdienstbaarheidszone van 5 m dient gerespecteerd te worden.  

6.3.3.5 Milderende maatregelen 

Ermee rekening houdend dat in het GRUP wordt opgenomen dat het golfterrein volgens een 
ecogolfterrein dient beheerd te worden, worden nog volgende milderende maatregelen voorgesteld: 
  

- Een individuele waterzuiveringsinstallatie dient voorzien te worden. Een IBA (individuele 
behandeling van afvalwater) bestaat in verschillende vormen: een compacte IBA in kunststof of 
beton, een rietveld, een kokosveld, …  

- Bij (her)aanleg van de parkeerterreinen en/of andere verharde oppervlakken dienen deze 
uitgevoerd te worden in waterdoorlatend materiaal, waardoor er ter hoogte van deze parkings 
en verharde oppervlakken infiltratie mogelijk is.  
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6.4  Discipline biodiversiteit 
Kaart 10 Biologische waarderingskaart 

Kaart 11 Kwetsbaarheidskaart ecotoopverlies 
Kaart 12 Kwetsbaarheidskaart verzuring 

Kaart 13 Kwetsbaarheidskaart eutrofiëring 
Kaart 14 Kwetsbaarheidskaart verdroging 

Kaart 22 Gebieden van het VEN en IVON 
Kaart 23 Natura 2000-gebieden 

Kaart 28 Compensatie VEN-gebied 

6.4.1 Afbakening studiegebied 

Als studiegebied wordt een zone van ruim 500m rond het plangebied beschouwd, waarbinnen effecten 
door golf- en aanverwante activiteiten kunnen optreden ten aanzien van het biotisch milieu. Er wordt bij 
de afbakening rekening gehouden met de invloedzone van de abiotische disciplines (grondwater en 
geluid). Voor de algemene situering van het plangebied wordt een ruimer gebied binnen een contour 
van 1,5 km rond het golfterrein (d.i. plangebied) besproken.  

6.4.2 Beschrijving bestaande toestand 

6.4.2.1 Methodologie 

De huidige biologische toestand van het studiegebied dient als uitgangspunt voor de studie. De 
bestaande toestand wordt beschreven in zoverre van belang bij de voorspelling van de milieueffecten 
die kunnen optreden door een wijziging van de gewestplanbestemming in het plangebied. 
Aanbevelingen van het richtlijnenboek Fauna-Flora (2005) worden gevolgd. 
 
Volgende bronnen zullen o.a. worden geraadpleegd:  

- Biologische waarderingskaarten (BWK) 
- Databankgegevens INBO, Natuurpunt, waarnemingen, … 
- Broedvogelatlassen 
- Bestaande studies van het plangebied en omgeving (o.m. milieubeheersplan (WES, 2006), 

natuurluik i.k.v. planologisch attest (Mieco-effect, 2014), uitgebreid bosbeheerplan ‘Bos van 
Ranst’ (provincie Antwerpen, 2014)) 

 
De beschrijving van de referentietoestand omvat: 

- Situering van het studiegebied in een ruimere omgeving en beschrijving van de ecologische 
hoofdstructuur. 

- Een beschrijving en beoordeling van de voorkomende ecotopen in het studiegebied. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens van de meest recente BWK en aangevuld met 
andere beschikbare bronnen. Deze gegevens worden gecontroleerd, waar nodig worden ze 
geactualiseerd en aangevuld na terreininventarisaties.  

- Een beschrijving van de aanwezige en relevante fauna op basis van bestaande gegevens 
(databanken en toevallige waarnemingen tijdens terreinbezoeken). 

- De ecologisch waardevolle zones en aandachtsgebieden worden afgebakend, waarbinnen 
waardevolle vegetaties, zeldzame flora of fauna-elementen of speciale beschermingen 
voorkomen. Deze gebieden worden diepgaander besproken. 

 
De waardering van de referentietoestand gebeurt op basis van criteria, geformuleerd vanuit 
natuurbehoud (natuurlijkheid, mate van ecologische ontwikkeling, zeldzaamheid en kwetsbaarheid). 

6.4.2.2 Beschrijving van de bestaande toestand 

Een gedeelte van het plangebied overlapt in het noorden met het VEN-gebied ‘Bos van Ranst’ (GEN 
326), namelijk deelgebied ‘Bossenstein en omgeving’ (BVR 18/07/2003) (zie Kaart 22). Binnen een 
straal van 1.200 m rondom het plangebied liggen eveneens de deelgebieden ‘Tussen Maas en Moor’ 
en ‘Muizenbos’.  
 
Verder bevindt zich op min. ca. 600 m ten noorden van het plangebied het Habitatrichtlijngebied ‘Bos- 
en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ (BE2100017) (zie Kaart 23). Het habitatrichtlijngebied 
werd aangemeld voor de habitats, die in volgende tabel zijn weergegeven: 
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Tabel 27 Beschermde habitats habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van 

Antwerpen’ 

Habitats en soorten volgens Bijlage I van het natuurdecreet 

Natura 

2000 

Code 

omschrijving 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia 

uniflorae en/of de Isoeto-Nanujuncetea 

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties  

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition 

3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 

3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en 

het Callitricho-Batrachion 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge Europese heide 

6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 

submontane gebieden in het binnenland van Europa) 

6410 Graslanden met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion) 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7140 Overgangs- en trilveen 

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 

9120 Atlantische Zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus (Quercion robori-

petraeae of Ilici-Fagion 

9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen 

behorend tot het Carpinion-Betui 

9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten 

91E0  Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)  

De habitats aangeduid in vet zijn prioritaire habitats 

 
Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de volgende soorten van Bijlage II 
van het Natuurdecreet: geel schorpioenmos, drijvende waterweegbree, beekprik, kleine modderkruiper, 
rivierdonderpad, Bechsteins vleermuis, ingekorven vleermuis en meervleermuis.  
 
Gezien de aard van het voorgenomen plan, de tussenliggende infrastructuren (o.m. autosnelweg) en 
de afstand tussen het Habitatrichtlijngebied en het plangebied, worden de relevante aspecten t.g.v. het 
voorgenomen plan t.a.v. dit SBZ in het MER behandeld worden (zie ook hoofdstuk 6.4.4 en 6.4.5).  
 
Verder bevindt zich op een minimale afstand van ca. 1.600 m ten oosten van het plangebied het 
Habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ 
(BE2100026). 
 
Er zijn geen reservaten in het plangebied gelegen. In de nabije omgeving van het plangebied is het 
bosreservaat ‘Muizenbos’ gelegen op ca. 1.050 m ten westen van het plangebied. Dit bosreservaat valt 
gedeeltelijk samen met het erkend reservaat ‘Zevenberg’. Verder bevinden de erkende reservaten 
‘Kleine Netevallei’ en ‘Molenbeek’ zich op resp. 1,8 km ten oosten en 900 m ten zuiden van het 
plangebied.  
 
Volgens de digitale boswijzer van Vlaanderen (2013) zijn delen van het plangebied aangeduid als 
bos (zie onderstaande figuur).  
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Figuur 17 Digitale boswijzer van Vlaanderen (2013) t.h.v. het plangebied 

 
 
Het Bos van Ranst vormt samen met het Muizenbos, Zevenbergbos, Hoge Aard en de tussenliggende 
landbouwgebieden en de bossen en graslanden van ‘Tussen Maas en Moor’ een ecologisch zeer 
waardevol landschap met biologisch zeer waardevolle loofboscomplexen. Deze variëren van jong tot 
zeer oud, plaatselijk omgeven door visueel aantrekkelijke oude cultuurlandschappen met biologisch 
waardevolle kleine landschapselementen. De oorspronkelijke graslanden tussen de verkeerswisselaar 
verruigen langzamerhand tot natuurlijke bosjes. Het complex is rijk aan gradiënten en kent een 
verscheidenheid aan bijzonder goed ontwikkelde, zeldzame vegetatietypen. Het geheel wordt 
doorsneden door de autosnelweg, die een zware barrière voor de fauna en flora vormt (uit 
Milieubeleidsplan – cluster natuurlijke entiteiten, gemeente Ranst (2005)).  
 
De kasteelparken Bossenstein/Broechemhof maken deel uit van een ruimere open ruimte met 
Zevenbergenbos en Muizenbos en dragen hier bij aan de biotopenrijkdom. Ze zijn 
landschapsecologisch van belang als ‘groene stapstenen’ voor mobiele fauna-elementen.  
 
Volgens de biologische waarderingskaart komen in de ruime omgeving van het plangebied volgende 
entiteiten van waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen voor (zie Figuur 18): 

- Bos van Ranst: zuur beukenbos (fs), zuur eikenbos (qs); 
- Omgeving aansluitingscomplex E313 – E34: gemengd loofhout (gml), soortenrijk permanent 

cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+), mesofiel hooiland (hu-), 
rietland (mr), verruigd rietland (mru), alluviaal elzen-olmenbos (va), loofhoutaanplant (n); 

- Rand spaarbekken: natte ruigte met Moerasspirea (hf), dijk (kd), zuur eigenbos (qs+) 
- Omgeving Muizenbos: zuur eikenbos (qs), alluviaal elzen-olmenbos (va), populieraanplant op 

vochtige grond met elzen- en/of wilgenondergroei (lhb), mesotroof elzenbos met zeggen (vm); 
- Omgeving kasteel Broechemhof: kasteelpark (kpk), zuur eikenbos (qs), gemengd loofhout 

(gml), soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+) 
 

De hoge ecologische waarden van het gehele boscomplex wordt o.m. bepaald door de bodemkundige 
variatie in het studiegebied. De hoge natuurwaarden die dit met zich meebrengt is goed in beeld 
gebracht voor het bosreservaat Muizenbos (De Keersmaeker e.a., 2010). Op relatief droge en kalkrijke 
bodems vinden we iepen-essenbos. Op vochtigere, kalkrijke tot lichtzure bodem heeft zich een essen-
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elzenbos ontwikkeld. Op zeer zure, relatief droge bodems in het bos komt een goed ontwikkeld eiken-
beukenbos voor. In het Muizenbos komt een rijke voorjaarsflora voor (bosviooltjes, grote keverorchis, 
speenkruid, gevlekte aronskelk) waaronder ook een aantal typische oude bosplanten (bosanemoon, 
witte klaverzuring, slanke sleutelbloem, eenbes). Een aantal soorten illustreert de grote ecologische 
waarde en de zeldzame abiotiek in het gebied (herfsttijloos, bosorchis, zeegroene zeggen en kleine 
valeriaan) (bron: natuurluik i.k.v. planologisch attest, Mieco-effect, 2014).  
 
Het spaarbekken en z’n nabije omgeving, gelegen ten noorden van het plangebied, wordt in de BWK 
aangeduid als faunistisch belangrijk gebied. Een bepaald gebied is faunistisch belangrijk omdat er 
meestal verschillende Rode Lijstsoorten samen voorkomen, of een soort er in hoge aantallen of 
dichtheden aanwezig is, of het gebied op Vlaamse schaal belangrijk is voor een bepaalde soort. Van de 
Rode Lijstsoorten wordt enkel rekening gehouden met soorten die behoren tot de categorieën 'met 
uitsterven bedreigd', 'bedreigd' en 'kwetsbaar', m.a.w. de echte Rode Lijstsoorten. We maken gebruik 
van de Rode Lijsten van zoogdieren, broedvogels, amfibieën en reptielen, vissen, sprinkhanen en 
krekels, dagvlinders en libellen. Gebieden werden weerhouden als soorten van Rode Lijst, Habitat- of 
Vogelrichtlijn:  

* samen voorkomen; 
* hoge aantallen of dichtheden bereiken; 
* op Vlaamse schaal belangrijk zijn voor een soort. 

Voor de concrete begrenzing van de faunistisch belangrijke gebieden werd zoveel mogelijk gekeken 
naar de specifieke leefgebieden van de soort. 
Figuur 18 Biologische waarderingskaart in de ruime omgeving van het plangebied (bron: geopunt) 

 
 

Legende: 
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Het milieubeheersplan voor Bossenstein Golf & Polo Club nv typeerde het noordelijk gelegen bosgebied 
als een Wintereiken-Beukenbos (afwisseling qs+ en fs) met o.m. Adelaarsvaren, Dalkruid en Lelietje-
van-dalen (WES, 2006). De boslaag bestaat voornamelijk uit een menging van Zomereik en Wintereik 
met Beuk. In de struiklaag zijn dit Wilde lijsterbes en Amerikaanse vogelkers. Op basis van 
terreinbezoeken, door Mieco-effect in 2013 uitgevoerd, kan echter vermoed worden dat er sprake is van 
meerdere bostypes; zowel bossen die kenmerkend zijn van eerder droge, licht zure bodems (eiken-
beukenbos) als bossen die vochtige tot natte bodems verkiezen o.m. het essen-elzenbos (Cornelis e.a., 
2009). Net zoals in het Muizenbos kan een rijke voorjaarsvegetatie met o.m. Bosanemoon en Slanke 
sleutelbloem worden vermoed (bron: natuurluik i.k.v. planologisch attest, Mieco-effect, 2014).  
 
De variatie aan soorten die in de studie van WES (2006) werd aangetroffen (Bosanemoon, Boszegge, 
Groot heksenkruid, Smalle stekelvaren, Mannetjesvaren, Gele dovenetel, Ruige veldbies, Dalkruid, 
Gewone salomonszegel, Slanke sleutelbloem, Adelaarsvaren, Bosandoorn en Grote muur) bevestigt 
het vermoeden dat hier verschillende bostypes in elkaar overgaan.  
 
Uit de biologische waarderingskaart kan worden afgeleid dat het plangebied zelf een complex vormt 
van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen (zie Kaart 10).  
 
De meest westelijke strook in het plangebied (strook ten westen van het VEN-gebied dat dient ter 
compensatie van de inname van VEN-gebied en in het voorgenomen plan de bestemming natuurgebied 
krijgt) bestaat uit een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen. Deze zone 
bestaat uit een zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland (hx, biologisch minder waardevol) met een 
houtkant met gemengd loofhout (khgml, biologisch zeer waardevol) en recent gegraven of vergraven 
eutroof water dat biologisch waardevol is (= aanwezige vijver, aer-).  
 
De strook die ter compensatie van inname van VEN-gebied wordt aangeduid en onmiddellijk aan het 
VEN-gebied grenst, bevat biologisch zeer waardevol zuur eikenbos (qs-) en struisgasvegetatie (ha).  
 
Het kasteel en de zone errond wordt in de BWK aangeduid als kasteelpark (kpk-, biologisch minder 
waardevol tot biologisch waardevol). Het clubhuis is biologisch minder waardevol (minder dichte 
bebouwing), evenals het meest zuidelijke perceel van het plangebied.  
 
De zone tussen het clubhuis, het kasteel en de driving range is biologisch zeer waardevol, door het 
aanwezige zuur eikenbos (qs+) en zuur beukenbos (fs). Een zone in het noorden van het plangebied 
en ten oosten van het VEN-gebied dat ter compensatie dient, is eveneens volgens de BWK zo 
ingedeeld.  
 
Het overige deel van het plangebied, dat tevens de meeste oppervlakte van het plangebied inneemt, 
wordt omschreven als een complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer 
waardevolle elementen. Deze zone bestaat: 

- grotendeels uit zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland (hx, biologisch minder waardevol) = 
golfterrein / fairways en greens, 

- houtkanten met gemengd loofhout (khgml, biologisch waardevol), en houtkanten met 
dominantie van Zomereik (khq, biologisch zeer waardevol) = scheidingen tussen verschillende 
holes en fairways, 

- recent gegraven of vergraven eutroof water (aer-, biologisch waardevol) = aanwezige vijvers,  
- en bermen, perceelsranden, … met soortenarm permanent cultuurgrasland (k(hp+), biologisch 

minder waardevol) = delen van golfterrein / roughs. 
 
Een samenvatting van de aanwezige vegetaties in het plangebied wordt gegeven in onderstaande tabel: 
 
Tabel 28 Aanwezige vegetaties in het plangebied 

BWK-
Code 

Vegetatietype Biologische waarde 

Aer- Recent gegraven of vergraven eutroof water Biologisch waardevol 

Fs Zuur beukenbos Biologisch zeer waardevol 

Ha Struisgrasvegetatie Biologisch zeer waardevol 

Hx Zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland Biologisch minder waardevol 

Khgml Houtkant met gemengd loofhout Biologisch waardevol 

Khq Houtkant met dominantie van Zomereik (Quercus robur) Biologisch zeer waardevol 
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BWK-
Code 

Vegetatietype Biologische waarde 

K(hp+) Bermen, perceelsranden, … met soortenarm permanent 
cultuurgrasland 

Biologisch minder waardevol 

Kpk- Kasteelpark Biologisch minder waardevol tot 
waardevol 

Qs+ Zuur eikenbos Biologisch zeer waardevol 

Qs- Zuur eikenbos Biologisch zeer waardevol 

Ua Minder dichte bebouwing Minder dichte bebouwing 

 
In de aanwezige waterpartijen is de vegetatie van open water duidelijk minder ontwikkeld dan de 
oevervegetatie (WES, 2006).  
 
Figuur 19 Overzicht van het terrein met aanwezige vegetaties (bron: Geopunt Vlaanderen, 2014) 

 
Gezien de raakvlakken die voorkomen in het plangebied zelf (golfterrein) en nabije omgeving 
(bosgebied) wordt de aanwezige fauna besproken voor de omgevende bosgebieden en kleinschalige 
agrarische landschappen.  
 
Inzake avifauna komen in de omgeving van het plangebied een aantal soorten voor die gebonden zijn 
aan oude bossen en kleinschalige agrarische en traditionele landschappen (Vermeersch e.a., 2004):  

- Rode lijst status ‘bedreigd’: Zomertortel en Wielewaal; 
- Rode lijst status ‘kwetsbaar’: Patrijs, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart en Matkop; 
- Rode lijst status ‘achteruitgaand’: Koekoek, Ringmus en Kneu 

Inzake de amfibieën en reptielen zijn de Vinpootsalamander, Kleine watersalamander, 
Alpenwatersalamander, Bruine kikker, Groene kikker en Gewone pad bekend in het studiegebied 
(Bauwens & Claus, 1996). Op basis van verspreidingskaarten komt mogelijk Hazelworm eveneens voor.  
De aanwezigheid van structuurrijke, oude bossen in en nabij het plangebied biedt kansen aan een aantal 
specifieke vleermuissoorten zoals Grootoorvleermuizen, Rosse vleermuis en Ruige dwergvleermuis. 
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat hieromtrent geen specifiek onderzoek naar deze soorten werd 
uitgevoerd (Verkem e.a., 2003). Soorten als Wezel en Vos zijn onder meer gekend voor te komen in het 
studiegebied.  
 
In de bossen van het studiegebied komen enkele zeldzame vlindersoorten voor. Hierbij gaat het over 
zeldzaamheden zoals Keizersmantel die in sommige jaren resideert op viooltjes, Iepenpage die de 
talrijke iepenbomen in Ranst nodig heeft en Kleine parelmoervlinder die af en toe de bloemrijke 
weilanden in de omgeving bezoekt (http://users.telenet.be/natuurpuntzevenbergenbos). Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat de aanwezigheid van Iepenpage niet bevestigd wordt in de atlas “Dagvlinders 
in Vlaanderen” (Maes e.a., 2013).  
 
In het plangebied werd in juni 2008 een broedvogelinventarisatie uitgevoerd (Mieco-effect 2014). De 
belangrijkste soorten zijn in onderstaande figuur weergegeven.  
Figuur 20 Kartering van broedvogels in het plangebied (Vanderheyden, 2008 – bron: Mieco-effect 2014) 

 
 
In het plangebied werden in het totaal 52 verschillende vogelsoorten opgetekend, verdeeld over 
minimaal 480 territoria of broedparen. Hiervan zijn 45 met alle waarschijnlijkheid of zekerheid 
broedvogels. Het golfterrein wordt door 7 soorten gebruikt om te foerageren.  
 
In het bosgebied grenzend aan het noorden van het plangebied worden de volgende belangrijkste 
soorten waargenomen: Kleine bonte specht, Grote bonte specht, Groene specht, Grote lijster, Bosuil, 
Grauwe vliegenvanger, Boomklever en Boomkruiper. De meeste indicatoren van oude gevarieerde 
bossen zijn aldus aanwezig, maar (broedende) dag-roofvogels ontbreken echter. Andere zeldzamere 
soorten die werden vastgesteld, waren Zomertortel, Ringmus en IJsvogel.  
 
De plassen en sloten die aanwezig zijn in het plangebied, bieden broedgelegenheid aan verschillende 
watergebonden inheemse soorten, zoals Krakeend, Meerkoet, Wilde eend, IJsvogel en Waterhoen. 
Inzake de exoten werden de Canadese gans, de Nijlgans en Brandgans het meest talrijk aanwezig te 
zijn. In de deelgebieden 2, 3 en 4 werden alle exoten foeragerend waargenomen (zie Figuur 20).  
 
Behalve inzake de broedvogels zijn er geen grondige gebiedsdekkende inventarisaties beschikbaar 
voor andere diergroepen. Enkel zijn er een aantal occasionele waarnemingen, waarbij tijdens de 

http://users.telenet.be/natuurpuntzevenbergenbos


 

Plan-MER Bossenstein Broechem 24/03/2017 blz. 102 van 158 

 

broedvogelinventarisatie in 2008 veelvuldig konijnen en hazen werden waargenomen op het terrein. In 
het ontwerp milieubeheersplan (WES, 2006) wordt tevens de aanwezigheid van de watergebonden 
fauna van Snoek, Zwanenmossel, karpersoorten, Bruine kikker en Gewone pad vermeld.  

6.4.3 Effectbeschrijving en –beoordeling 

Vooraleer wordt overgegaan naar de methodologie en effectbeoordeling, dient voor de discipline 
biodiversiteit benadrukt te worden dat de bestaande situatie er reeds 30 jaar aanwezig is. Bossenstein 
Golf & Polo Club nv bestaat namelijk reeds 30 jaar ter plaatse en wordt sinds toen ook effectief uitgebaat. 
De huidige natuurelementen op het terrein en in de omgeving ervan, zijn sedert de opstart van de 
golfclub ontstaan of zijn er nog steeds. De beoordeling van het voorgenomen plan bij de toetsing aan 
de juridisch-planologische toestand dient aldus, gezien bovenstaande, genuanceerd te worden.  

6.4.3.1 Methodologie 

Volgende effectgroepen worden onderzocht: 
- Biotoop- en habitatverlies door ruimtebeslag en biotoopwinst 
- Biotoopwijziging door wijziging in waterhuishouding 
- Versnippering, ontsnippering en barrièrewerking 
- Rustverstoring (geluid, lichthinder) 
- Biotoopwijziging door vermesting/eutrofiëring 
- Biotoopwijziging door toediening pesticiden 

 
Volgend significantiekader zal worden toegepast:  
 
Tabel 29 Significantiekader discipline biodiversiteit 

Effect Score 

- volledige of gedeeltelijke vernietiging/permanente verdwijning van waardevol/zeer waardevol 
ecotoop, habitat of soort door biotoopverlies of door wijziging in bodem en/of waterhuishouding of 
ten gevolge van schaduwwerking  

- ruimtelijk belangrijke of permanente rustverstoring in kwetsbare zones  
- sterke versnippering of ontstaan van nieuwe, belangrijke barrières 

-3 

- wijziging/gedeeltelijke verdwijning of aantasting van waardevol of zeer waardevol ecotoop, habitat 
of soort door biotoopverlies of door wijziging in bodem en/of waterhuishouding of ten gevolge van 
schaduwwerking  

- ruimtelijk algemene rustverstoring in kwetsbare of matig kwetsbare zones  
- matige versnippering of versterking van bestaande barrières 

-2 
 

- tijdelijke wijziging/beperkte verdwijning of aantasting van waardevol ecotoop, habitat of soort door 
biotoopverlies of door wijziging in bodem en/of waterhuishouding of ten gevolge van 
schaduwwerking  

- ruimtelijk beperkte of tijdelijke rustverstoring in matig kwetsbare zones  
- beperkte versnippering of tijdelijke barrièrewerking 

-1 
 

- verwaarloosbare effecten 0 

- tijdelijke verbetering, versterking of toename van waardevol ecotoop of habitat door 
biotoopontwikkeling  

- tijdelijk wegvallen van rustverstoring  
- tijdelijke ontsnippering of wegvallen van bestaande barrière 

+1 

- verbetering, versterking of toename van waardevol ecotoop of habitat door biotoopontwikkeling  
- permanente verbetering geluidsniveau of verminderde rustverstoring  
- ontsnippering of wegvallen van bestaande barrière 

+2 

- permanente belangrijke verbetering of sterke toename van zeer waardevol of waardevol ecotoop 
of habitat door biotoopontwikkeling  

- wegvallen omgevingslawaai of sterke afname rustverstoring 
- volledige ontsnippering of wegvallen van belangrijke barrière 

+3 

 
Een toetsing zal gebeuren aan de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden (toetsing aan het 
natuurdecreet). Mogelijke effecten op het VEN-gebied worden in een verscherpte natuurtoets 
onderzocht.  
 
Milderende maatregelen worden voorgesteld waar noodzakelijk of mogelijk, om de negatieve effecten 
van bepaalde ingrepen van het voorgenomen plan te voorkomen, te verminderen of te herstellen. 
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6.4.3.2 Milieueffecten en milderende maatregelen 

De relevante aspecten die het voorgenomen plan teweegbrengt t.o.v. de juridisch-planologische 
referentiesituatie worden kort aangehaald. Daarna worden de effecten ten gevolge van het 
voorgenomen plan ten aanzien van de bestaande referentietoestand uitgebreid besproken. Dit gezien 
voor de discipline Biodiversiteit voornamelijk de toetsing t.a.v. de bestaande referentietoestand relevant 
is.  

6.4.3.2.1 Toetsing t.o.v. juridisch-planologische toestand 

Ten gevolge van gebouwen en verhardingen gaat oppervlakte verloren die kan dienen als habitat voor 
planten en dieren. Echter, de oppervlakte waar nieuwe (waardevolle) ecotopen kan worden gecreëerd, 
is uitgebreider door de ontwikkeling van semi-roughs, roughs, struweel en waterrijke gebieden wat nu 
volgens het gewestplan is aangeduid als agrarisch gebied. In deze zones is ecotoopcreatie dan ook een 
positief effect.  
 
Daarnaast zal het gebied voor golfterrein een deel van het VEN-gebied innemen. De zone voor 
golfterrein neemt hierbij een deel van het biologisch zeer waardevol zuur eiken- en beukenbos in. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat in werkelijkheid deze zone (voor reeds 30 jaar) voornamelijk uit 
golfterrein (= biologisch minder waardevol) bestaat. De inname van het VEN-gebied wordt 
gecompenseerd door andere percelen in het plangebied aan te duiden als VEN-gebied. De 
compenserende percelen bevinden zich aansluitend aan het bestaande VEN-gebied en bestaan uit 
biologisch waardevolle tot zeer waardevolle elementen (nl. aer-, khgml, qs- en ha).  
 
Volgens de juridisch-planologische referentietoestand zou het plangebied grotendeels bestaan uit 
soortenarme landbouwpercelen die een versnipperende werking hebben op de natuurwaarden. In het 
GRUP wordt ter hoogte van het gebied van golfterrein (met uitzondering met de zones die aangeduid 
worden als overdruk bebouwing/verharding), een overdruk natuurverweving toegekend. Hierdoor wordt 
planologisch vastgelegd dat het plangebied naast de golffunctie ook ingericht moet worden met het oog 
op het vervullen van natuurfuncties. Aangezien het golfterrein als ecogolf dient aangelegd en beheerd 
te worden, kunnen nieuwe biotopen (in semi-roughs, roughs, struweel, waterrijke gebieden en de oevers 
ervan) fungeren als rust- en foerageergebied en als corridor voor fauna.  
 
In vergelijking met de globale aanvoer van nutriënten en pesticiden zoals gebruikt bij intensieve 
landbouw, is de aanvoer van nutriënten en pesticiden op de tees, greens en fairways eerder beperkt. 
Op de roughs en semi-roughs vindt geen bemesting plaats. De omvorming van de bestaande akkers 
naar golfterrein zal bijgevolg tot een vermindering van de toevoer van meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen aan de bodem leiden. Alhoewel de vorm van bemesting omschreven in de 
discipline ‘Bodem’ inderdaad significant lager ligt dan wat wordt toegepast in agrarische gebieden, blijft 
vanuit natuuroogpunt ook deze vorm van bemesting negatief (-2) voor de plant- en diergemeenschap.  
 
Door omzetting landbouwgebruik naar golfterrein, meer bepaald ecogolfterrein, kan aangenomen 
worden dat de fosfaat- en stikstofaanvoer naar het oppervlaktewater afneemt. Hierdoor kan het 
waterecosysteem hersteld worden.  
 

6.4.3.2.2 Toetsing t.o.v. bestaande referentietoestand 

6.4.3.2.2.1 Biotoop- en ecotoopverlies en biotoopwinst  

De aanleg en het beheer van het golfterrein hebben ingrijpende wijzigingen in het voorkomen en de 
samenstelling van ecotopen tot gevolg gehad. Het terreinbeheer in functie van de toegankelijkheid voor 
en het comfort van de golfspeler, leidt tot een verzorgd, intensief onderhouden terrein. Hierdoor is weinig 
ruimte voor spontane en natuurlijke processen. Een belangrijke vorm van destructie vloeit derhalve voort 
uit het zeer intensieve terreinbeheer.  
 
Tegen het ecotoopverlies staat dat de buiten-spelzones op golfterreinen belangrijke potenties kunnen 
bieden tot het behoud en de ontwikkeling van waardevolle ecotopen. Waardevolle ecotopen kunnen 
ontwikkeld worden mits een aangepast beheer. Hierbij dient gestreefd te worden naar een zo hoog 
mogelijke natuurkwaliteit binnen de beperkingen die de hoofdfunctie, zijnde golf, stelt. Hoewel de 
natuurwaarden die er gerealiseerd kunnen worden gering(er) zijn, zijn de multifunctionele typen van 
grote betekenis gezien de algemeenheid ervan. Binnen het golfterrein worden deze nagestreefd in de 
zones die gebruikt worden voor het golfspel, de parking, de paden, e.d. In het ontwerp-
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milieubeheersplan voor de Bossenstein Golf (WES, 2006) werden de belangrijkste maatregelen die de 
natuurkwaliteit kunnen optimaliseren binnen de bestaande hoofdfunctie als volgt samengevat: 
- De golftechnische boompartijen tussen de holes worden beheerd als een ‘rough’ bestaande uit 

inheemse hoogstammige bomen met een ondergroei van grassen en kruiden; 
- De golftechnisch aangeplante struwelen worden beheerd als een ‘rough’ bestaande uit een mantel-

zoomstructuur met enerzijds een gevarieerde, inheemse en standplaatsgeschikte beplanting en 
anderzijds een ruigtevegetatie met geleidelijke overgang naar de aanliggende grasmat van de 
holes; 

- De aanwezige KLE’s (poelen, hagen, knotbomen, …) worden maximaal behouden en ontwikkeld 
met aandacht voor hun diverse ecologische functie; 

- De benodigde spelzone wordt optimaal uitgelijnd met een maximalisatie van de oppervlakte roughs 
die een natuurgericht beheer krijgt; 

- Het golfgedeelte wordt beheerd volgens de best beschikbare technieken om de milieukwaliteit te 
verbeteren, de inzet van hulpstoffen te minimaliseren en om de natuurwaarden te optimaliseren; 

- Ingrepen op het terrein worden steeds ingepast in het landschappelijke kader met bijzondere 
aandacht voor het kasteel, kasteelpark en de landschappelijke eigenheid; 

- De waterpartijen worden beheerd met aandacht voor de waterkwaliteit, de oeverstructuur en de 
inheemse aquatische organismen.  

(bron: milieubeheersplan, WES, 2006) 
 
Omwille van het aanzienlijke ruimtebeslag die golfterreinen innemen, is een maximalisering van de 
oppervlakte van ecologisch waardevolle delen en een optimalisering van de biologische waarde 
inderdaad een must. Zoals hoger blijkt is hierbij de natuurontwikkeling/uitbreiding van roughs en 
verbetering van de kwaliteit van de waterpartijen het belangrijkst. 
 
Op het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv zijn momenteel enkel de struweelzones te 
omschrijven als rough, goed voor ongeveer 5,4 ha. In het golfmemorandum wordt echter aangegeven 
dat een ‘klassieke’ 18-holes baan met een totale oppervlakte van 40-70 ha ongeveer 12 ha rough omvat. 
Omgerekend naar een baan van 18 + 9 holes komt dit overeen met 18 ha rough. De richtlijn die de 
Vlaamse Vereniging voor Golf hanteert, betreft een derde oppervlakte intensief beheerde speelzone 
(greens, tees, fairways), een derde oppervlakte rough en waterpartijen en een derde semi-rough. 
Vergelijking tussen de ruimtebalans van de Bossenstein Golf & Polo Club en deze referenties toont aan 
dat er dus een nood is aan bijkomende oppervlakte voor natuurontwikkeling binnen het plangebied en 
dat een dergelijke uitbreiding als voorwaarde dient te worden opgenomen in het milieubeheersplan.  
 
In de zone voor gemengd open ruimte gebied wordt door de overdruk natuurverweving voorkomen dat 
enerzijds wagens mogen parkeren onder de bomen van de dreef zelf, gezien dit tot aantasting en 
mogelijks sterfte van de bomen kan leiden en dat anderzijds verlichting zou aangebracht worden, welke 
verstoring van biotopen met zich mee kan brengen. Dit wordt als beperkt positief (+1) beschouwd.  
 
Een deel van het VEN-gebied krijgt in het grafisch plan de bestemming ‘zone voor golfterrein met 
overdruk natuurverweving’. Dit kan impliceren dat deze biologisch zeer waardevolle natuur verloren kan 
gaan (-2). Er wordt dan ook als maatregel voorgesteld om in het RUP in de stedenbouwkundige 
voorschriften op te nemen dat de natuur ter hoogte van deze zone dient behouden te blijven.  
 
Voor de overige elementen wordt verwezen naar de toetsing van het voorgenomen plan t.a.v. de 
juridisch-planologische referentietoestand (zie hoofdstuk 6.4.3.2.1).  

6.4.3.2.2.2 Versnippering, ontsnippering en barrièrewerking 

Op het golfterrein en omgeving vormen het systeem van oppervlaktewateren (vijvers, grachten, 
Moerbeek en hun randbegroeiing) evenals de beboste delen belangrijke elementen voor de verspreiding 
van typische soorten in dit gebied. Ook de KLE’s zorgen voor een goede natuurverbinding en mogen 
niet verwijderd worden, hun ecologische potenties dienen integendeel versterkt te worden. De 
graslanden zijn over het algemeen te intensief in gebruik om veel belang te hebben voor 
verspreiding/habitat van soorten.  
 
Wat de oppervlaktewateren betreft is, zoals hoger reeds gesteld, de fysicochemische kwaliteit van de 
wateren zelf evenals de grootte van de oeverstrook onvoldoende om te functioneren als een goede 
ecologische verbinding. Dit betekent dat in de huidige toestand deze wateren eerder een barrière 
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vormen en het effect als beperkt negatief (-1) tot negatief(-2) moet worden geëvalueerd naargelang het 
seizoen (lagere of hogere temperaturen) en de graad van verdunning van de verontreiniging t.g.v. 
neerslag. Het beheer van het golfterrein als ecogolf zal hierbij leiden tot een verbetering inzake 
oppervlaktewaterkwaliteit. De structuurkwaliteit dient hierbij verbeterd te worden, waarbij de oevers 
natuurvriendelijk ingericht en beheerd dienen te worden. Dit leidt tevens tot ecotoopcreatie. Deze 
ecologische corridors verhogen de ‘doorsteekbaarheid’ voor fauna.  
 
Wat het huidige versnippering/ontsnippering-effect betreft van de aanwezige bebossing, blijkt uit Figuur 
17 dat een aantal houtachtige begroeiingen die in de digitale boswijzer van Vlaanderen (2013) als 
bebossing worden aangeduid, niet verbonden zijn met elkaar of met het noordelijk gelegen groot 
bosgebied. Het effect wordt hier als neutraal (0) geëvalueerd alhoewel vanuit een ecologisch standpunt 
het aan te raden is in deze omgeving met “boshabitats’ als hoofdaccent, deze vlekken zoveel mogelijk 
met elkaar te verbinden.  
 
Uit het Ruimtelijk Structuurplan Ranst en uit de ligging van SBZ en VEN kan afgeleid worden dat het 
plangebied centraal gelegen is tussen 2 groene verbindingsassen: 

- Verbindingsas Muizenbos – Tappelbeek (O-W) 
- Verbindingsas Bossen van Ranst – Valleigebied van de Kleine Nete (N-Z) 

De huidige structuur van het golfterrein (met de huidige ligging van dreven en bomenrijen) speelt hierbij 
reeds goed in op de oriëntatie van deze verbindingsassen. Door in het grafisch plan de dreef aan te 
duiden als gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarde en met overdruk 
natuurverweving en de mogelijkheid te voorzien deze dreef weer open te stellen, wordt de structuur en 
verbindingsassen mede versterkt. Dergelijke verbindingsassen zijn voornamelijk voor soorten zoals 
vleermuizen (en bepaalde vlindersoorten) relevant. Om de natuurwaarde van deze dreef te versterken, 
krijgt de dreef op het grafisch plan als overdrukzone de bestemming natuurverweving.  
 
Het aanbrengen van lijnvormige stroken met opgaand groen kunnen zorgen voor een natuurverbinding 
(groene vingers) die aansluiting krijgt met het noordelijke bosgebied. Geschikte locaties voor het 
opleggen van deze natuurverbindingstroken (op te nemen in de voorschriften van het grafisch plan) 
situeren zich aan de westzijde (op de perceelsrand van het plangebied) en aan de oostzijde (rand van 
plangebied). De westzijde is hierbij opgenomen in het grafisch plan als natuurgebied met overdruk VEN, 
wat positief is.  

6.4.3.2.2.3 Verstoring 

Verstoring kan ontstaan ten gevolge van geluid, licht en de aanwezigheid van voertuigen of mensen. 
Specifiek voor voorliggend plan kunnen volgende activiteiten van het golfterrein leiden tot enige 
verstoring: 

- Verstoring door het gebruik als golfterrein; 
- Het gebruik van machines voor het onderhoud van het golfterrein; 
- Het recreatief medegebruik van het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv .  

 
De auditieve en visuele verstoring op het terrein is beperkt tot het geluid van machines voor onderhoud 
van het terrein, rondrijdende golfkarretjes en spelende golfers.  
 
Op het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv bevinden zich qua verstoringsgevoelige fauna 
grotendeels verwilderde en inheemse watervogels. Deze vogelsoorten vertonen een sterke vorm van 
gewenning ten aanzien van de mens. Ook voor bosvogels geldt in het algemeen dat deze weinig 
gevoelig zijn voor verstoring. In het bosgebied is op het terrein 1 wandelpad aanwezig. Volgens het 
‘Toetsingskader voor het gewenste recreatieve medegebruik in bossen en natuurgebieden in functie 
van de ecologische draagkracht’ (Arcadis, 2009) wordt gesteld dat het concentreren van recreanten op 
(gemarkeerde) wandelpaden de beste manier is op de impact inzake verstoring tot een minimum te 
beperken.  
  
Het is wel mogelijk dat tijdens de herfst of vroege lente, foeragerende trekvogels verstoord worden, 
maar dit is eerder theoretisch.  
 
Effect van de huidige geluidsbelasting van het wegverkeer (Lden), vooral afkomstig van de A13, op het 
plangebied, is in onderstaande figuur weergegeven.  
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Figuur 21 Geluidsbelasting door wegverkeer Lden in 2011 

 
 
Het plangebied en omgeving worden gekenmerkt als weinig verstoringsgevoelig omdat er reeds een 
hoge continue graad van achtergrondgeluid aanwezig is als gevolg van het verkeer op de A13. Indien 
daarnaast bovenstaande beschouwingen in acht genomen worden, kan besloten worden dat de effecten 
van visuele en geluidsverstoring als gevolg van de golfuitbating zich in het plangebied niet stellen (0). 
De effecten door rustverstoring vanuit het plangebied worden in verhouding (door de geluidsbelasting 
van het wegverkeer voornamelijk ten noorden van het plangebied) als verwaarloosbaar (0) beoordeeld 
ter hoogte van de aangrenzende bossen en natuurgebieden in de omgeving.  
 
Tijdens de fase van aanwezigheid en gebruik van het golfterrein zal door onderhoudswerken eveneens 
tijdelijke verstoring optreden. Aangezien deze verstoring slechts tijdelijk van aard is, wordt er geen 
significant negatief effect verwacht als gevolg van geluidsverstoring.  
 
Ook in het geval dat het aantal voertuigen zou stijgen, zal dit niet zorgen voor significante 
rustverstoringseffecten, gezien de huidige achtergrondgeluidskwaliteit.  
 
De verlichting van het terrein is beperkt tot de gebouwen. Er is geen verlichting aanwezig op de overige 
terreingedeelten waardoor er voldoende ‘donkere’ zones aanwezig zijn. Visuele verstoring is dan ook 
verwaarloosbaar.  

6.4.3.2.2.4 Biotoopwijziging door verstoring waterhuishouding  

De impact van het golfterrein op de waterhuishouding is vooral gerelateerd aan drainage, irrigatie en de 
aanwezige grondwaterwinning.  
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Verdroging. Verdroging ten gevolge van drainage kan aanleiding geven tot het verdwijnen van 
grondwaterafhankelijke vegetaties. Bij voorliggende plan is dit effect, gezien de aanwezigheid van grote 
oppervlaktewateren en dus een hoge grondwaterstand, weinig betekenisvol (0).  
 
Vernatting. Tijdens droge periodes kan het noodzakelijk zijn om bepaalde delen van het golfterrein te 
irrigeren. Dit zal enkel gebeuren ter hoogte van de tees en greens, dus op de ecologisch weinig 
waardevolle delen. Het effect van de vernatting wordt om die reden als weinig betekenisvol beoordeeld.  
 
Grondwaterwinning. Zoals reeds vermeld wordt er – in tijden van droogte – grondwater opgepompt om 
de greens te beregenen. Aangezien de diepte van de grondwaterwinning niet gekend is, kan het effect 
van het winnen van grondwater op waardevolle ecotopen niet worden ingeschat. Echter, gezien de 
aanwezige vegetaties (o.m. dalkruid) en gezien de grondwaterwinning reeds 30 jaar in gebruik is, wordt 
het gebied t.g.v. de grondwaterwinning vermoedelijk niet verdroogd. Daarnaast zullen de 
waterwingebieden (Pidpa) en grondwaterwinningen in de omgeving van het plangebied globaal een 
grotere impact hebben op de natuurwaarden in het studiegebied dan de grondwaterwinning van de 
Bossenstein Golf en Poloclub nv.  
 
Binnen de disciplines ‘Bodem’ en ‘Oppervlaktewater’ worden maatregelen geformuleerd om het 
onttrekken van grondwater zo veel mogelijk te beperken. Er wordt dan ook naar deze milderende 
maatregelen verwezen voor de discipline Biodiversiteit.  

6.4.3.2.2.5 Biotoopwijziging door vermesting/eutrofiëring 

Vermestende effecten worden in het gebied op twee manieren veroorzaakt: 

1. Door bemesting van de bodem t.g.v. gebruik van meststoffen op de greens, tees en –in mindere 
mate- op de fairways.  

2. Door bemesting van het oppervlaktewater t.g.v. run-off van de bemeste greens en tees en t.g.v. 
het lozen van huishoudelijk afvalwater. 

 
Effecten van bodembemesting. Het effect van bemesting dient wat betreft de discipline Biodiversiteit als 
negatief (-2) te worden beoordeeld. Door bemesting zullen enkel nitrofiele plantensoorten (vooral 
gekweekte variëteiten van grassoorten) sterk ontwikkelen en zal de soortenrijkdom van de flora 
significant afnemen met als gevolg dat de rijkdom dan de insectenfauna eveneens significant daalt. Het 
effect wordt derhalve als negatief (-2) beoordeeld. Er zijn hierbij geen directe aanwijzingen dat het 
gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen buiten de roughs en fairways effecten genereert of 
weegt op de ecologische potenties van aanpalende ecotopen.  
 
In de disciplines ‘Bodem’ en ‘Oppervlaktewater’ wordt benadrukt dat in de beleidsplannen Bossenstein 
Golf & Polo Club nv als ecogolfterrein is aangeduid (zie hoofdstuk 4.2) wat inhoudt dat het gebruik van 
meststoffen (en bestrijdingsmiddelen) dient beperkt te worden tot het strikt noodzakelijke. 
 
Inzake bemesting op de greens en de tees dienen inzake soort meststoffen langzaam werkende 
meststoffen toegepast te worden, zodanig dat uitspoeling van voedingsstoffen geminimaliseerd wordt. 
Dit dient verder bekeken te worden op projectniveau.  
 
Op de fairways wordt aangeraden om het maaisel te laten liggen (natuurlijke bemesting). Indien – uit 
noodzaak – op deze terreindelen additionele bemesting dient plaats te vinden, wordt aanbevolen om 
organische of langzaam werkende meststoffen te gebruiken, met minimale uitspoeling.  
 
Door het toepassen van bovenvermelde praktijken conform het aangepast beheer als ecogolfterrein, 
worden in de discipline ‘Bodem’ de effecten van de bemesting als beperkt negatief ingeschat (-1).  
 
Op een golfterrein is het volledig verbannen van meststoffen en pesticiden vrijwel uitgesloten.  
Alhoewel de vorm van bemesting omschreven in de discipline ‘Bodem’ inderdaad significant lager ligt 
dan wat wordt toegepast in agrarische gebieden, moet vanuit ecologisch standpunt ook deze bemesting 
als negatief (-2) worden beoordeeld voor de plant- en diergemeenschap.  
 
Om run-off te vermijden is het aanbrengen van buffergroen belangrijk. Zo moet vermeden worden dat 
intensief onderhouden zones (fairways, greens, tees) direct tot tegen de waterlijn worden aangelegd en 
geëxploiteerd. Studies (zie discipline oppervlaktewater) tonen aan dat een rand van ca. 2 m van semi-
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rough (gemaaid op ca. 5 cm) reeds run-off tegengaat. Daarnaast is het uiteraard in het kader van 
natuurontwikkeling steeds aan te bevelen om, daar waar technisch haalbaar, opgaande begroeiing toe 
te laten en een natuurlijke oeverversteviging (riet, …) aan te brengen.  
 
Effecten van vermesting oppervlaktewateren. De drainage van het oppervlaktewater verloopt via een 
systeem van grachten en vijvers naar de Moerbeek. 
 
Lozing van het huishoudelijk water van het clubhuis, het kasteel en een aantal aangrenzende woningen 
gebeurt via kleinschalige waterzuiveringssystemen en monden uiteindelijk eveneens uit in de Moerbeek. 
Ook het bijgebouw aan het kasteel zal in de toekomst via bestaande IBA-systeem van het kasteel lozen.  
 
De precieze omvang en reikwijdte van de verontreiniging is moeilijk in te schatten, maar het is 
aannemelijk dat een toename van voedings- en milieuvervuilende stoffen leidt tot een verlaagde 
biodiversiteit van het aquatisch leven in de vijvers en ontvangende waterlopen. Daarnaast leidt deze 
verontreiniging lokaal tot een verruiging van vegetaties (toename braamstruweel) (bron: Mieco-effect, 
2014).  
 

Uit Figuur 14 in de discipline ‘Oppervlaktewater’ blijkt dat stroomafwaarts van het golfterrein, i.e. ter 
hoogte van de monding van de Moerbeek aan het Albertkanaal, de Belgische Biotische Index slechts 
een waarde van 5 bereikt, dus de kwaliteit ‘Matig’ heeft en de concentratie van totale stikstof boven de 
norm ligt. Dit betekent dat ter hoogte van het golfterrein de stikstofconcentraties waarschijnlijk 
aanzienlijk hoger liggen en zeker de vijvers als eutroof tot hypertroof moeten worden beschouwd met 
een BBI-kwaliteitsnorm 4 - 5 dus ‘Slecht tot Matig’ in de koudere tijd van het jaar en in de zomer in 
sommige delen 3 – 4 (Slecht).  
 
Een BBI-waarde van 5 of minder dan 5 betekent dat in deze oppervlaktewateren enkel algemene, wijd 
verspreide dier- en plantensoorten kunnen voorkomen  
 
Voor de aquatische fauna en flora dient het effect als negatief tot zeer negatief (-2 tot -3) te worden 
geëvalueerd.  
 
Een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit (BBI >7) is een vereiste voor de ontwikkeling van 
goed gediversifieerde aquatische gemeenschappen, passend voor een ecogolfterrein. Een aantal 
aanpassingen, noodzakelijk om de toestand te verbeteren, worden opgelijst in de milderende 
maatregelen in de discipline ‘Oppervlaktewater’. Het moet wel benadrukt worden dat om een 
ecologische goede kwaliteit te behalen (BBI = 7) de meeste KWZI’s niet voldoen en er een derde trap 
zuivering dient te worden voorzien. 
 
Om het effect van het onderhoud en beheer van het golfterrein als gevolg van bemesting en het gebruik 
van herbiciden t.o.v. de Moerbeek zo gering mogelijk te houden, dient er langsheen de 
wateroppervlakken een voldoende brede bufferzone voorzien te worden. Een bufferzone van 2 meter is 
aangewezen. In de huidige situatie is er op de meeste plaatsen reeds een goed ontwikkelde 
oevervegetatie met vnl. riet aanwezig. Aanpalend aan deze bestaande oeverzone kan een zone ‘rough’ 
ingepland worden om tot deze 2-meter-zone te komen. Op die manier worden de invloeden afkomstig 
van het golfterrein verminderd en kunnen de aanwezige dier- en plantensoorten die momenteel in de 
oeverzone voorkomen behouden blijven en verder uitbreiden. Door de aanwezigheid van zo’n 
bufferzone ontstaat er tevens een verbindingszone waarlangs allerlei insecten, kleine zoogdieren en 
vogels zich kunnen begeven. Het gebruik van pesticiden en bemesting moet in deze bufferzone nihil 
zijn. Deze 2m bufferzone dient via het beheer als ecogolfterrein op projectniveau gerealiseerd te 
worden.  

6.4.3.2.2.6 Biotoopwijziging door toediening pesticiden  

Het intensieve beheer op het golfterrein en het gebruik van deze stoffen onderdrukt de ontwikkeling van 
‘natuurlijke systemen’. Pesticiden hebben bovendien een negatieve impact op fauna en flora. Het 
gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen moet nagestreefd worden. Anderzijds kan de golfsport niet 
zonder het gebruik van pesticiden op de tees en greens.  
 
Het gebruik van deze stoffen dient tot een minimum gehouden te worden en niet meer dan noodzakelijk 
is. Inzake het gebruik van pesticiden dient voldaan te worden aan de voorwaarden van het Decreet 
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houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest (BS. 08/02/2013), dat een beperkt 
gebruik van pesticiden verantwoordt op golfterreinen. Zo worden de effecten naar de waterpartijen en 
de Moerbeek zo gering mogelijk gehouden.  

6.4.3.3 Milderende maatregelen  

Het voorgenomen GRUP omvat enerzijds het beheer van het golfterrein als ecogolfterrein d.m.v. de 
overdruk natuurverweving. Deze overdruk natuurverweving laat toe dat er bijkomende 
natuurontwikkeling mogelijk is en eventuele negatieve effecten zullen ondervangen worden. Opdat het 
beheer als ecogolfterrein mogelijk wordt, werden in bovenstaand hoofdstuk reeds diverse 
aandachtspunten op projectniveau inzake discipline biodiversiteit meegegeven.  

Anderzijds omvat het voorgenomen GRUP de compensatie van het VEN-gebied o.v.v. natuurgebied 
met overdruk grote eenheid natuur. Deze strook kan eveneens als natuurverbindingsstrook kan 
fungeren.  

Gezien het voorgenomen GRUP kunnen naast de weergegeven overdrukken op het voorgenomen plan 
nog volgende milderende maatregelen voorgesteld worden:  

- Hoewel het toegelaten is bijkomende oppervlakte voor natuurontwikkeling binnen het 
plangebied te voorzien, dient hierbij tevens opgenomen te worden dat er 18 ha (semi)roughs in 
deze zone dient aanwezig te zijn.  

- Ook de KLE’s (poelen, hagen, knotbomen, bomenrij langs oude dreef, …)  zorgen voor een 
goede natuurverbinding en mogen niet verwijderd worden, maar integendeel dienen deze 
versterkt te worden (zie hoofdstuk 6.5.3.3).  

6.4.4 Verscherpte natuurtoets 

Indien significante effecten op de natuurwaarden van een VEN-gebied zouden kunnen optreden 
wanneer een project of plan binnen of in de onmiddellijke omgeving van een VEN-gebied is gesitueerd 
dan dient een verscherpte natuurtoets te worden uitgevoerd. Dit houdt in dat de fauna, flora en habitats 
in het gebied geëvalueerd worden op basis van hun regionaal ecologisch belang, namelijk volgens hun 
zeldzaamheidgraad in de Vlaamse Rode Lijst categorieën en hun biologische waarde volgens de BWK. 
 
Wat het huidige project betreft ligt het noordelijk deel van het golfterrein in VEN-gebied ‘Bos van Ranst’ 
(GEN 326), namelijk deelgebied ‘Bossenstein en omgeving’ (BVR 18/07/2003) (Kaart 22). Binnen een 
straal van 1.200 m rondom het plangebied liggen eveneens de deelgebieden ‘Tussen Maas en Moor’ 
en ‘Muizenbos’.  
 
Wat de flora betreft zijn er geen soorten aanwezig die tot de categorieën ‘bedreigd’ behoren van de 
Rode Lijst van plantensoorten. Wat de fauna betreft is het mogelijk dat een aantal vleermuizensoorten 
hier voorkomen en enkele bedreigde bossoorten zoals Zomertortel hier broeden. Om dit te bevestigen 
dient een nieuwe inventarisatie te worden uitgevoerd. Wat de aquatische fauna betreft, ontbreken 
zeldzamere soorten.  
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Figuur 22 VEN-gebied Bos van Ranst (GEN 326) (blauwe kleur) met in het zuidoosten het deelgebied dat 

behoort tot het kasteeldomein Bossenstein (ten noorden van gele cirkel) 

 
 
In tegenstelling met de lage vertegenwoordiging van zeldzame plant- en diersoorten, zijn de habitats 
die in het beboste deel voorkomen biologisch zeer waardevol, namelijk soortenrijk zuur eikenbos (qs+) 
+ zuur beukenbos (fs) en soortenarm zuur eikenbos (qs°). Dit zijn zeldzame habitats in Vlaanderen 
omdat het grotendeels oude bossen betreft met een zeer goed ontwikkelde flora van lentebloeiers (qs + 
+ fs) of met Adelaarsvaren (qu°). 
 
Het uiterste zuidwestelijk deel van dit GEN-gebied (zie Figuur 23) bestaat echter niet uit waardevolle 
boshabitat en maakt deel uit van het golfterrein Bossenstein. Dit zuidwestelijk gebiedje bestaat 
voornamelijk, i.e. 70%, uit biologisch minder waardevol zeer soortenarm grasland (hx), biologisch 
waardevolle recent gegraven of vergraven eutrofe wateren (aer --) en een biologisch zeer waardevolle 
houtkant met dominantie van Zomereik (khgml). Deze houtkant begrenst het golfterrein en wordt niet 
gebruikt door de golfspelers.  
 
De oppervlakte van biologisch minder waardevol grasland dat wel als golfterrein wordt gebruikt en de 
biologisch waardevolle recente poelen die er in liggen bedraagt ca. 1 ha. Indien de oppervlakte van de 
zeer waardevolle houtkant ook bij het golfterrein wordt gerekend komt de oppervlakte op ca. 1,3 ha.  
 
Het onderhoud/gebruik van dit zuidwestelijk gebied als golfterrein is niet compatibel met de ecologische 
vereisten (natuur staat centraal) van een GEN-gebied.  
 
Om aan deze basisvereiste te voldoen zouden de grazige delen ofwel onder een maaibeheer moeten 
worden gesteld ofwel zou men ze moeten laten evolueren naar verruigd grasland/struweel (bufferzone). 
In elk geval het niet toegelaten zijn om deze delen te blijven onderhouden als golfterrein i.e. bemesting, 
behandeling met pesticiden en besproeiing.  
 
Wat de eutrofe oppervlaktewateren betreft zou moeten betracht worden dat deze een goede 
waterkwaliteit bereiken (zie verder) en dat de waterstand hier zo hoog mogelijk blijft zodat een 
uitgestrekte gordel van moerasvegetatie zich kan ontwikkelen. 
 
In conclusie dient gesteld dat, gezien de hoger omschreven incompatibiliteit, dit deel van het VEN-
gebied ofwel een gepast natuurbeheer dient te krijgen en dus niet meer als golfterrein, i.e. als green, 
tee of semi-rough, kan gebruikt worden ofwel dat dit zuidwestelijk stukje een andere bestemming dan 
VEN-gebied krijgt, meer bepaald als onderdeel van een ecogolf wordt beschouwd. 
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In dit laatste geval dienen betrokken partijen tot een overeenkomst te komen qua ruimtelijke 
compensatie voor dit GEN-onderdeel.  
 
Door de huidige opdrachtgever wordt ter compensatie van het zuidwestelijk deel van het VEN-gebied, 
met een oppervlakte van ca. 1,3 ha met voornamelijk biologisch minder waardevolle ecotopen, een 
areaal van ca. 1,8 ha voorgesteld dat biologisch zeer waardevol zuur eikenbos, biologisch zeer 
waardevolle struisgrasvegetatie, biologisch minder waardevol grasland, biologisch waardevolle eutrofe 
plas en biologisch waardevolle houtkant met gemengd loofhout omvat. Deze percelen met een totale 
grootte van ca. 1,8 ha en voor ca. 90 % bestaand uit biologisch waardevolle tot zeer waardevolle 
habitats, grenst aan het noordwestelijk deel van het huidige VEN-gebied ter hoogte van de Moorstraat. 
 
Indien dit compensatievoorstel zou worden goedgekeurd dan blijven voor het gedeelte van het 
golfterrein dat uit het VEN werd gelicht dezelfde strikte maatregelen van kracht qua behandeling van 
bodem, beheer van poelen, enz. als hoger vermeld voor de rest van het ecogolfterrein. 
Figuur 23 Weergave van het deel van het golfterrein dat in het VEN-gebied ligt (rood omlijnd) en de 

voorgestelde compensaties ten westen van het VEN-gebied (groen) 

 

6.4.5 Voortoets Passende Beoordeling 

Plannen of projecten die een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale 
beschermingszone kunnen veroorzaken, dienen volgens het decreet Natuurbehoud (art. 36 ter) 
onderworpen te worden aan een passende beoordeling. 
 
Op basis van een ‘voortoets passende beoordeling’ worden de mogelijke effecten van het voorgenomen 
plan nagegaan. 
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Figuur 24 Terrein Bossenstein Golf & Polo Club nv (gele cirkel) en de aangrenzende Natura 2000 

habitatgebieden 

 
 
Het dichtstbijzijnde deelgebied van SBZ-H BE2100017 ‘Bos- en heidegebieden ten Oosten van 
Antwerpen’ bevindt zich zowel ten westen, noordwesten en noordoosten van het plangebied. Dit 
habitatrichtlijngebied ligt minimaal ca. 500 m van het plangebied maar is er van gescheiden door de 
autosnelweg. Andere delen liggen op minstens 2 km afstand en zijn voor het overgroot deel ook van het 
plangebied gescheiden door de snelweg.  
 
Deelgebieden van SBZ-H BE2100026 ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen 
en heiden’ en het dichtstbijzijnde deelgebied van SBZ-H BE2100045 ‘Historische fortengordel van 
Antwerpen als vleermuizenhabitat’ liggen op ca. 4 km ten oosten van het plangebied. 
 
Directe of indirecte effecten door habitatverlies, verdroging, versnippering en geluidsverstoring op de 
speciale beschermingszone zijn niet te verwachten omwille van de afstand tussen het beschermde 
gebied en het plangebied 
 
Conclusie 
Aangezien er geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de speciale 
beschermingszone te verwachten valt, gezien de afstand, is een uitgebreide passende beoordeling niet 
vereist.  
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6.5 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
Kaart 9 Topografische kaart 

Kaart 24 Inventaris Onroerend Erfgoed 
Kaart 27 Landschapsatlas 

6.5.1 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied bestaat uit het plangebied waarvoor een nieuwe bestemming wordt voorgesteld, 
uitgebreid met de ruimere omgeving hiervan, waarbinnen landschappelijke structuren, -elementen en 
componenten of erfgoedelementen kunnen wijzigen en waarbinnen een visuele impact van het 
voorgenomen plan zichtbaar is. Indien een landschap deel uit maakt van een grotere entiteit of de 
contextwaarde van het landschap of het bouwkundig erfgoed wijzigt als gevolg van de realisatie van het 
voorgenomen plan, dan maakt de gehele landschappelijke entiteiten en/of de gehele context deel uit 
van het studiegebied. 
 
In het kader van de behandeling van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie wordt 
het studiegebied vooral bepaald door de reikwijdte van de visuele invloedsfeer van realisatie van het 
voorgenomen plan. Gezien het grotendeels een regularisatie van een bestaand golfterrein betreft, in 
een deels bosrijke omgeving, komt het studiegebied nagenoeg overeen met het plangebied en de 
directe omgeving ervan. 

6.5.2 Beschrijving bestaande toestand 

6.5.2.1 Beschrijving van de huidige situatie op macroniveau 

Het studiegebied op macroschaal behoort volgens de Traditionele landschappen tot de Zuiderkempen 
en meer bepaald het land van Kontich - Ranst. Het is een hoofdzakelijk vlak en zandig gebied. Het werd 
oorspronkelijk gekenmerkt door grote kern- en neveldorpen en gehuchten. Momenteel is er een sterke 
verstedelijking door lintbebouwing. Het is een bosrijk gebied. De buitenste fortengordel van Antwerpen 
komt er voor. 

6.5.2.2 Historische ontwikkeling van het plangebied 

De historische ontwikkeling van het gebied hangt nauw samen met de geschiedenis van het kasteel 
Bossenstein. De recente vondst van een elitair Merovingisch grafveld uit de 7de eeuw toont aan dat 
Broechem al vrij vroeg in de geschiedenis een belangrijke nederzetting vormde. Van de 12de tot de 18de 
eeuw oefende de abdij van Tongerlo er de geestelijke macht uit. De wereldlijke macht lag in diezelfde 
periode afwisselend in de handen van meerdere families waarvan de namen terug te vinden zijn onder 
de eigenaars van Broechemhof en Bossenstein, twee prachtige kastelen. 
 
Wat het kasteel Bossenstein betreft, gaat de eerste vermelding terug naar 1346 als eigendom van 
Joannes de Busco of van den Bossche, vandaar de benaming "Bossenstein". Sommige auteurs zien 
de betekenis van Bossenstein eerder als woning in een bosrijke streek. Hierna kwam het kasteel in 
handen van diverse families (bron: Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Kasteel Bossenstein, 
Inventaris Onroerend Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13889): 

- vanaf 1357 in bezit van dhr. Adam van Berchem en erfgenamen 
- in 1544 werd het verkocht aan dhr. Guillelmus van der Rijt 
- van 1559 tot 1643 hadden de heren van Bossenstein de heerlijkheid Broechem-Oelegem in 

handen 
- in 1643 kocht de hertog van Brabant de heerlijkheid terug 
- in 1644 werd deze heerlijkheid verkocht aan dhr. Philippe le Roy, eigenaar van Broechemhof 
- vanaf 1649 komt het kasteel Bossenstein in bezit van de familie ’t Seraerts 
- door huwelijk in 1651 van Margareta Hendrika 't Seraerts met Willem van Halmale komt het 

vanaf 1702 in het bezit van de familie van Halmale. Daardoor kwam de benaming 
"Halmaleshof" in zwang.  

- in 1793 wordt het verkocht aan Louis de Haultepenne 
- tussen 1798 en 1807 (of 1837) bewoond door zusters norbertinessen van "'t Hofken van 

Herentals". 
- in de 19de eeuw komt het in het bezit van familie de Woelmont (vanaf 1843 of 1854). 

Onbewoond tussen 1840 en 1920; vandaar de verbastering van de benaming "Halmaleshof" 
tot "Allemanshof" 
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- aangekocht door dhr. Antoon Spruyt in 1906 
- tenslotte in 1952 aangekocht door dhr. Paul Charon 
- thans in het bezit van dhr. Philippe Charon 

 
De kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) geeft het omgrachte “Château Rossensteen” weer met 
ten noorden ervan een moestuin en park, doorsneden door dreven. Ten noorden van het park bevindt 
zich een loofbos. Ten zuiden ervan bevinden zich landbouwpercelen. De dreef richting het dorp van 
Broechem loopt slechts tot de Bistweg. Op de militaire kaart eind 19de eeuw is een vergelijkbaar beeld 
te zien. 
Figuur 25 Situering plangebied op Ferrariskaart (bron: geopunt) 

 

Figuur 26 Situering plangebied op topokaart van eind 19de eeuw (Bron: Patrimoine carthographique de 

Wallonie) 
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Op de voorgaande kaarten is er nog geen spoor te vinden van de spoorlijn Lier-Broechem die ten westen 
van het kasteeldomein in 1914 werd aangelegd. Deze spoorlijn maakt deel uit van een strategische 
militaire spoorlijn achter de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Deze 70 km lange spoorlijn zou, 
volgens de plannen, Lillo met Boom verbinden via Brasschaat, Lier en Duffel. De aanleg begon op 
7/09/1914 en werd door het spoorwegbataljon in 24 dagen voltooid, na summiere grondwerken en op 
een eenvoudige bedding die hoofdzakelijk uit hoogovenslakken bestond. Na de Eerste Wereldoorlog 
bleven het traject Duffel - Lier (opgebroken in 1937) en de industrielijn 205 Lier - Oelegem over.  
 
Het baanvak Lier - Broechem werd geëxploiteerd door de NMBS, met verscheidene militaire 
aansluitingen, o.m. in Broechem. Het baanvak Broechem - Oelegem was een privé-spoor, eigendom 
van de Société Anversoise Foncière et Industrielle (SAFI). Vandaar wordt de hele spoorlijn tussen Lier 
en Oelegem ook wel het SAFI-spoor genoemd. Het baanvak Klaplaar - Oelegem werd opgeheven in 
1978, het baanvak Lier - Klaplaar in 1988. 
 
Figuur 27 Tracé spoorlijn 205 Lier – Oelegem (bron: Wikipedia) 

 

Op de orthofoto uit 1971 is de spoorlijn nog terug te vinden, evenals de Boudewijnsnelweg Antwerpen-
Luik, die in 1958 werd ingehuldigd en het bos ten noorden van het kasteeldomein doormidden had 
gesneden. De snelweg naar Turnhout is in 1971 nog in aanleg. De kasteeldreef loopt nu tot in de 
dorpskern van Broechem. 
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Figuur 28 Situering plangebied op orthofoto (1971) (bron: geopunt) 

 
 
Op het terrein werd tot slot eind jaren ’80 van vorige eeuw rond het kasteel van Bossenstein een 
golfbaan met 27 holes (18 + 9) aangelegd, samen met een bijhorend club house en een parking. 

6.5.2.3 Huidig landschapsgebruik 

Het plangebied wordt vandaag overwegend gebruikt als golfterrein rondom het kasteelgebouw. Ten 
noorden van het golfterrein schermt een dicht bos het gebied af van de autosnelweg E313. Ten 
zuiden/zuidoosten van het terrein bevinden zich een aantal grote serres afgewisseld met akkers en 
boomgaarden. Op een iets grotere afstand gaat het landbouwgebied over in verspreide bebouwing aan 
de rand van de kern van Broechem. Aan de westzijde van het plangebied wordt het landschap eveneens 
gekenmerkt door het agrarisch gebruik en komt bebouwing eerder verspreid voor. 

6.5.2.4 Onroerend erfgoed 

In het plangebied is als monument beschermd: 
 
- Kasteel Bossenstein (MB 5 maart 1958) (OA000493), omwille van zijn historische en artistieke waarde. 
 
Het kasteel bestond in zijn oudste vorm uit de nog bewaarde woontoren of donjon, mogelijk daterend 
uit de 14de of 15de eeuw, met zelfs oudere funderingen. Daar dhr. Jacques le Roy melding maakt van 
herstellingen door dhr. Adam van Berchem wordt verondersteld dat de donjon opgetrokken werd in de 
tweede helft van de 14de eeuw. De vleugels ten oosten en ten westen, van de donjon dateren 
waarschijnlijk uit de 16de eeuw (of volgens sommige auteurs zelfs uit de 15de eeuw). Volgens dhr. Edw. 
Leonard werden deze vleugels niet gelijktijdig opgetrokken. In de verkoopakte van 1544 wordt 
Bossenstein vermeld als een stenen omwaterd huis met onder meer brouwerij, bakhuis, schuren, 
stallen, duifhuis, wagenhuis enz… Volgens dhr. de Raadt werden de meeste gebouwen opgetrokken 
na 1559 (jaar waarin Bossenstein de zetel werd van de heerlijkheid Broechem-Oelegem) en voor circa 
1650, doch de donjon bestond zeker reeds in de 15de eeuw. Geheel aan zuidgevel voorzien van een 
lagere vleugel, mogelijk daterend uit de 16de eeuw of pas circa 1660 aangebracht met hergebruik van 
een laatgotische deuromlijsting. De gebouwen aan west-, oost- en zuidzijden van de binnenhof dateren 
vermoedelijk uit de 16de eeuw, doch de meeste auteurs zijn overtuigd dat pas vanaf 1660, onder dhr. 
van Halmale de galerijen en zuidelijke woonvleugel ontstonden. Meer aanvaardbaar lijkt het ontstaan 
ervan in de 16de eeuw met aanpassingen na 1660 zoals het aanbrengen van galerijen, verbouwing 
zuidgevel, plaatsen poort in zuidgevel poortgebouw en vervangen van wachttoren op de donjon door 
een bakstenen overkragende verdieping. Vanaf 1840 tot begin 20ste eeuw bleef het kasteel onbewoond. 
In 1906 aangekocht door dhr. Antoon Spruyt die circa 1920 het kasteel, dat bovendien in de Eerste 
Wereldoorlog werd beschadigd, opnieuw bewoonbaar maakte; door dhr. Paul Charon circa 1963 
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grondig gerestaureerd. Zo werd de nagenoeg gesloten oostelijke woonvleugel voorzien van 
kruiskozijnen, en de oostelijke en westelijke trapgevels vernieuwd. 
 
Het waterkasteel is toegankelijk via vlakke bakstenen brug met een spits- en korfboog, bakstenen 
leuning. Binnenhof aan oost-, west- en zuidzijden afgesloten door galerijen van één bouwlaag onder 
zadeldaken (leien) met dakkapellen. Centraal ingebouwd poortgebouw, met vierkante plattegrond, van 
twee bouwlagen. Onder tentdak (leien) met uivormige bekroning. Zuidvleugel met achtzijdige 
hoektorentjes van twee bouwlagen onder naaldspits (leien) met uivormige bekroning. Traditionele bak- 
en zandsteenstijl; fundering van zandsteen en onderbouw van bak- en zandsteen met afzaat van 
zandsteen. Hoekstenen van zandsteen en steigergaten bij poortgebouw en hoektorentjes. Daklijsten 
met sierlijk gesculpteerde houten modillons. Poortgebouw met korfboogvormige ingangspoort in 
omlijsting van hardsteen: vlakke pilasters met neuten, geprofileerde imposten, boogomlijsting met 
verdiepte panelen; inzwenkende zwikken onder geprofileerde lijst en kroonlijst. Aansluitend rechthoekig 
venster met negblokken, kwarthol geprofileerde dagkanten en geprofileerde latei op consoles. Prachtig 
smeedijzeren vensterhek. Flankerende ronde pseudoschietgaten van zandsteen; in zandsteen 
uitgewerkte wapens van de families van Halmale en 't Seraerts als bekroning. Datering 1660, van 
natuursteen geplaatst in gedichte steigergaten. Hoektorentjes met beluikte kloosterkozijnen, alsook 
rechthoekige venstertjes en halfronde duivegaten. De negenoog gesloten buitengevels van de galerijen 
bevatten enkele rechthoekige luikopeningen. Galerij aan binnenhofzijde: geprofileerde rondbogen van 
hardsteen met gekrulde sluitsteen op Toscaanse zuilen met lichte entasis; onder geprofileerde 
zandstenen kroonlijst. Bij poortgebouw driezijdige boog met sluitstenen, op Toscaanse zeilen met 
schachtringen. Bepleisterde en beschilderde kruisgewelven met sierlijke sluitsteen en vlakke 
gordelbogen rustend op abacus en geprofileerde consoles. 
 
Op bovenverdieping van poortgebouw, deels gedicht kruiskozijn, met uurwerk in gedicht benedenlicht. 
In het verlengde galerij en aansluitend bij woongevel, dienstgebouwen van drie traveeën en één 
bouwlaag. Sokkel van zandsteen en uitspringende speklagen ter hoogte van vensterdorpels; 
geprofileerde kroonlijst van zandsteen. Beluikte vlakke kruiskozijnen van natuursteen met neuten, oren 
en geprofileerde waterlijst. Rondboogdeur in vlakke omlijsting van natuursteen met 
diamantkopimposten en sluitsteen onder bovenlicht opgevat als bolkozijn met geprofileerde waterlijst. 
 
Woongedeelte aan noordzijde van de binnenhof: twee evenwijdig gelegen vleugels met in noordvleugel 
ingebouwde vierkante donjon. Voorbouw met symmetrisch opgebouwde zuidgevel van zeven traveeën 
en twee bouwlagen onder schilddak (leien) met houten rechthoekige dakkapellen onder afgewolfde 
daken (leien); sierlijke bakstenen schouwen met gesmeed ijzeren bekroning. Bakstenen gebouw op 
zandstenen sokkel. Uitspringende vlakke speklagen ter hoogte van de vensterdorpels; daklijst op 
houten gesculpteerde consoles. Op eerste bouwlaag, licht uitspringende vlakke kruiskozijnen van 
natuursteen met neuten, oren en geprofileerde waterlijst, waarop borstwering met hardstenen balusters 
van de spiegelboogvormige bovenvensters; eveneens met vlakke omlijsting en geprofileerde waterlijst. 
Laatgotische spitsboogdeur, met steektrap en vier treden. Steenmerk van de familie Nopere, werkzaam 
vanaf de tweede helft van de 15de eeuw tot de tweede helft van de 17de eeuw. Houten vleugeldeur met 
fraai gotisch ijzerbeslag, in omlijsting met spitsboogvormge archivolten en geprofileerde waterlijst op 
consoles, waarop bloemenslingers. Ovaal bovenlicht in vlakke omlijsting gevat in vlak lijstwerk met S-
vormige voluten en krullen waartussen de datering 1664. Noordelijk woonvleugel met ingebouwde 
donjon van vier traveeën en vier bouwlagen onder hoog schilddak (leien) met rechthoekige dakkapellen 
onder afgewolfde daken; flankerende ronde arkeltorentjes onder polygonale spitsen (leien). Verankerd, 
grotendeels zandstenen gebouw met vierde overkragende bouwlaag van baksteen met banden van 
zandsteen ter hoogte van de luikdorpels. Eerste twee bouwlagen met verbouwde kruiskozijnen; 
geprofileerde tussendorpels ondersteund door consoles. Bolkozijnen op derde bouwlaag; kleine 
rechthoekige luiken op vierde bouwlaag en in arkeltorentjes. 
 
Flankerende oostvleugel met noordgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) 
met houten dakkapellen. Oostelijke trapgevel met rond arkeltorentje onder kegeldak (leien) ten 
noordoosten. Verankerd bakstenen gebouw op onderbouw van zandsteen; hoekstenen van zandsteen. 
Noordgevel met kruiskozijnen en rechthoekige vensters. Oostgevel met rechthoekige venstertjes en 
luikjes; driezijdige erker oorspronkelijk absis van de huiskapel met spitsboogvenstertjes en penanten 
van zandsteen, onder leien dak bekroond met kruisbloem. Arkeltorentje met schietgaten en rechthoekig 
luik. 
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Uitspringende westvleugel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) met westelijke 
trapgevel. Verankerd bakstenen gebouw met hoekstenen van zandsteen; fundering deels van 
zandsteen en van bak- en zandsteen. Rechthoekige venstertjes met negblokken in kelderverdieping. 
Grotendeels in de 20ste eeuw aangebrachte kruiskozijnen. Westgevel met vernieuwde (?) 
kloosterkozijnen en rechthoekige luikjes. 
 
Interieur: Vestibule in zuidelijke voorbouw: neorenaissance deuren, plafond met moer- en kinderbalken. 
Stenen trap in vestibule leidt naar souterrain met oorspronkelijk keuken, kelders enz…. Plafond van 
gekalkte troggewelven met moerbalken gestut door houten vierkante pijlers met afgeschuinde hoeken. 
Brede schoorsteen met rechthoekige schoorsteenmantel op witstenen dragers en grotendeels houten 
tablet. Verder gekalkte gewelfde kelder. 
 
Zaal op gelijkvloerse verdieping donjon bereikbaar via een klein houten trapje vanuit vestibule: plafond 
met moer- en kinderbalken rustend op geprofileerde kraagstenen. Steekboogvormige vensternissen ter 
dikte van de muren. Rechthoekige deuren met eikenhouten omlijsting. 
 
Links van donjonzaal, dus in westvleugel -, plafond met moer- en kinderbalken en twee gesculpteerde 
balksleutels versierd met saters en een met de datering 166? Neo(?)-gotische witstenen schouw, tablet 
waarop wapenschild geflankeerd door datering 1662. Stookplaats met haardplaat waarnaast 
tegelwanden van blauwe Delftse tegels. 
 
Eerste kamer rechts van de donjonzaal, - zodus in oostvleugel - stucplafond met moerbalken en 
rechthoekig paneelwerk met schelpmotieven, guirlandes en ineengestrengelde vruchtenhoorns. 
Tweede kamer in de oostvleugel, bevat ook een stucplafond bestaande uit drie geprofileerde vakken 
gescheiden door moerbalken.  
 
Paneelwerk met hiertussen prachtig uitgewerkte en ineengestrengelde blad- en bloemenslingers. 
Panelen van beide kamers door Willem van Halmale voorzien van schilderingen afkomstig van de 
triomfbogen opgesteld in 1635 te Antwerpen voor de Blijde Inkomst van Ferdinand van Oostenrijk. 
Schetsen voor de triomfbogen werden geleverd door P.P. Rubens en uitgevoerd door Th. Van Thulden 
en anderen. Deze schilderingen verdwenen vermoedelijk in het eerste kwart van de 20ste eeuw, en 
werden vervangen door marmerimitatie. 
 
Renaissanceschoorsteenmantel van roze en grijze marmer met gebulkte tablet van gemarmerd hout. 
Schoorsteenwand waarbij de stookplaats met haardplaat geflankeerd wordt door blauwe Delftse tegels. 
Rechts van de schoorsteen vijfzijdige erker, eertijds absis van de huiskapel. Rechthoekige deuropening 
in eikenhouten omlijsting. Zaal op eerste donjonverdieping met gekalkte plafond met moer- en 
kinderbalken en neo(?)-renaissancedeuren. Eveneens vensternissen. Derde bouwlaag donjon bevat 
eveneens gekalkt plafond met moer- en kinderbalken op getrapte consoles en getrapte lijsten; 
moerbalken gestut door korbelen. Gotische schoorsteenmantel met gesculpteerde dragers waarbij de 
consoles versierd zijn met een mannen- en vrouwenkopje. Torendak met verscheidene schaargebinten 
en onder meer de zogenaamde "gerechtszaal" met middengedeelte afgesloten door houten traliewerk. 
 
(bron: Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Kasteel Bossenstein, Inventaris Onroerend Erfgoed 
[online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13889). 
  

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13889
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Figuur 29 Foto van het kasteel Bossenstein 

 

In het plangebied is als landschap beschermd: 
 
- Het domein Bossenstein (MB 28 mei 1962) omwille van zijn esthetische waarde. 
 
De volgende verboden worden in het koninklijk besluit opgelegd: 

1. Nieuwe gebouwen op te trekken of de bestaande te verbouwen 

2. Welkdanige uitgravings- of aanaardingswerken uit te voeren 

3. Te ontbossen  

4. De sleutelbomen te verwijderen of ze, buiten de normale verhoudingen uit te dunnen: bij sterfte 

of wegkwijning zullen ze door een gelijkaardige houtsoort moeten vervangen worden 

5. De dreven of paden af te schaffen of te wijzigen, of er nieuwe aan te leggen 

6. Het terrein geheel of gedeeltelijk te verkavelen 

7. Palen of masten op te richten voor de overbrenging van elektrische energie 

8. Reclameborden te plaatsen 

9. Alle werken uit te voeren waarbij het karakter of het uitzicht van het gerangschikt landschap zou 

gewijzigd worden 

 
Er zijn geen beschermde dorps- of stadsgezichten aanwezig binnen het plangebied. Ten noordoosten 
van Bossenstein Golf & Polo Club nv wordt het ‘domein Broechemhof en omgeving’ (OA000124) 
aangeduid als beschermd dorpsgezicht. 

 
Naast het beschermd kasteel zijn ook een aantal panden met cultuurhistorische waarde gelegen in het 
beschermd landschap, zoals beschreven in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, laatst 
vastgesteld op 28/11/2014 door de administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed: 
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- woonstalhuis, ten westen van kasteel (R 
13887 - Moorstraat 10): uit het vierde kwart 
van de 18de eeuw of het eerste kwart van de 
19de eeuw (?) ingericht als woning in 1976, 
thans gelegen middenin het golfterrein en 
leegstaand, zie foto hiernaast.  
(Hierbij dient opgemerkt te worden dat in het 
geoportaal onroerend erfgoed dit gebouw ten 
onrechte tweemaal is aangeduid. Het gebouw werd 
met een cirkeltje verkeerdelijk ook langs de 
Moorstraat aangeduid, terwijl het in realiteit op 
enige afstand van de Moorstraat (en binnen het 
kasteeldomein) is gesitueerd. Het adres Moorstraat 
10 is ook niet correct, het gebouw is enkel 
bereikbaar via een servitudeweg vanaf de 
Bistweg.) 

 

 
 

- hoeve, ten zuidoosten van kasteel (R 13888 - 

Moorstraat ZN), thans gebruikt als 

opslagplaats, zie foto hiernaast 

- hoeve, Oelegemsesteenweg 37 (net buiten 

het plangebied). 

 

 
 
Binnen of in de omgeving van het plangebied is geen ankerplaats afgebakend. De volgende lijn- en 
puntrelicten en relictzone worden aangeduid op Kaart 27. 

- Lijnrelict: Oude Spoorweg Lier – Antwerpen (L10082) 
- Puntrelict: Kasteel Bossenstein (P10634) 
- Relictzone: Kasteeldomeinen Z-ZO Antwerpen en randgemeenten (R10082) 

6.5.2.5 Archeologie 

De Centrale Archeologische Inventaris voor Vlaanderen geeft voor enkele periodes een aantal gekende 
archeologische sites op het grondgebied van de gemeente Ranst aan. Binnen het plangebied is het 
kasteel aangeduid als archeologische site (kasteelburcht uit de late middeleeuwen). Verder zijn de 
vondsten te vermelden langsheen de Bistweg. Het betreft losse vondsten vanuit de IJzertijd, de 
Romeinse tijd en de Middeleeuwen. 
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Figuur 30 Archeologische vondsten in de buurt van het plangebied (bron: Centraal archeologische 

inventaris) 

 

6.5.2.6 Visuele kenmerken 

Het huidig golfterrein ligt vandaag sterk verscholen en is nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg, 
behalve een stukje langs de Oelegemsesteenweg en de Bistweg. Lineair hoogstammig groen 
langsheen deze straten zorgt verder voor een sterke visuele afscherming.  
 
De dreef naar de dorpskern van Broechem is ter hoogte van de Bistweg, maar ook op het einde in de 
Kapelstraat (waar ze quasi samenvalt met een insteekweg van de Kapelstraat) prominent aanwezig, 
terwijl de voormalige spoorlijn nog nauwelijks zichtbaar is in het landschap. Het is nu één van de vele, 
lineaire groenstroken binnen het golfterrein. Ten zuiden van de Bistweg werd de spoorlijn omgevormd 
tot een wandel- en fietspad. Ten noorden van de Bistweg werd zelfs een huis op het voormalig tracé 
gebouwd. 
 
Op het kasteeldomein zelf domineert het majestueuze kasteelgebouw de ganse omgeving. 
 

Figuur 31 Zicht op het einde van de kasteeldreef in de Kapelstraat en het verlengde richting dorpskern 
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Figuur 32 Zicht op de kasteeldreef in de Bistweg (links richting centrum Broechem, rechts 
richting kasteel) 

 
 
Figuur 33 Zicht op de voormalige spoorlijn t.h.v. Bistweg (bron: Google Street view) 
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Figuur 34 Zicht op het golfterrein vanaf de Oelegemsesteenweg (bron: Google street view)  

 

6.5.3 Effectenbeschrijving en -beoordeling 

6.5.3.1 Significantie- en beoordelingskader m.b.t. de effecten 

Er wordt onderzocht welke effecten ten aanzien van het landschap, bouwkundig en archeologisch 
erfgoed er zullen optreden bij het ontwikkelen van het plangebied.  
 
Volgende effectgroepen komen aan bod:  

- verlies of aantasting van waardevolle landschapselementen en –structuren door ruimtebeslag 
en verbreking of wijziging van landschap ecologische relaties;  

- wijziging of potentiële aantasting van archeologische erfgoedwaarden, landschappelijke 
erfgoedwaarden (landschapsrelicten en ankerplaatsen) en bouwkundige erfgoedwaarden 
(beschermde en/of waardevolle niet-beschermde monumenten, dorpsgezichten en 
landschappen); 

- wijziging in het landschapsbeeld en de visuele impact.  
 
Wijziging landschapsstructuur en relaties 
Door het ruimtebeslag voor uitbreiding van het golfterrein kunnen bestaande landschapsstructuren en 
geomorfologische structuren wijzigen of verdwijnen en landschappelijke barrières ontstaan. De effecten 
worden kwalitatief, eventueel kwantitatief beschreven en beoordeeld. 
 
Het volgende significantiekader wordt gebruikt:  

Effect Beoordeling 

Globaal herstel of opwaardering van waardevolle landschappelijke 
structuren of relaties met effect tot buiten het plangebied 

Aanzienlijk positief 

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle landschappelijke 

structuren of relaties 

positief 

Herstel of opwaardering van landschappelijke structuren en –relaties 

op een deel van het plangebied 

Beperkt positief 

er wordt geen of slechts een tijdelijk effect verwacht op het 

plangebied noch daarbuiten 

Geen of 

verwaarloosbaar effect 

Beperkte, lokale verstoring of versnippering van de landschappelijke 

structuren en relaties op een beperkt deel van het plangebied 

Beperkt negatief 

Verstoring of versnippering van waardevolle landschappelijke 

structuren of relaties voor het gehele plangebied 

negatief 

Verstoring of versnippering van waardevolle landschappelijke 

structuren of relaties tot ver buiten het plangebied 

Aanzienlijk negatief 

 
Wijziging erfgoedwaarden 
Door het ruimtebeslag en de wijzigingen in de bestaande structuren kunnen bepaalde 
erfgoedelementen verloren gaan of hun landschappelijke context verliezen. Dit kan gaan om 
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landschappelijk erfgoed (perceleringspatroon, landgebruik, historisch wegennet, relicten en 
ankerplaatsen), bouwkundig erfgoed en (ondergrondse, onzichtbare) archeologische erfgoedwaarden. 
De effecten worden kwalitatief beschreven en beoordeeld. Om de significantie van de effecten op het 
erfgoed te bepalen wordt eerst de waarde van het erfgoed in de mate van het mogelijke ingeschat. 
Belangrijke criteria daarvoor zijn: graad van bescherming, ouderdom, gaafheid/staat, zeldzaamheid, 
ensemblewaarde/context. 
 
Hoge erfgoedwaarde 

- Beschermd erfgoed; opgenomen als te beschermen erfgoed 
- Ankerplaats, erfgoedlandschap 

Matige erfgoedwaarde 
- Relictzone 
- Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap 
- Lijnrelict, puntrelict Inventaris bouwkundig erfgoed 

 
Daarnaast kunnen ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid of een combinatie van de hierboven 
geformuleerde criteria er toe leiden dat een element een klasse kan stijgen. Zo kan een puntrelict dat 
opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, gaaf, uniek en relatief oud is als zeer 
waardevol gewaardeerd worden. 
 
Naast de waarde van het erfgoed is eveneens de aard van de ingreep bepalend voor het bepalen van 
de significantie. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden: vernielen, aantasting, 
beïnvloeding ensemblewaarde, beïnvloeding contextwaarde, restauratie, renovatie. 
 
Het volgende significantiekader wordt gebruikt:  

Effect Beoordeling 

De landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden met hoge 

waardering worden resp. hersteld of gerenoveerd 

Aanzienlijk positief 

De landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden met matige 

waardering worden resp. hersteld of gerenoveerd 

positief 

De context of de ensemblewaarde van het landschappelijk of 

bouwkundig erfgoed wordt verbeterd binnen het plangebied 

Beperkt positief 

er wordt geen of slechts een tijdelijk effect verwacht op de 

landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden binnen het 

plangebied of daarbuiten 

Geen of verwaarloosbaar 

effect 

De context of de ensemblewaarde van het landschappelijk of 

bouwkundig erfgoed wordt verstoord binnen het plangebied of de 

landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden worden 

gedeeltelijk vernield of aangetast 

beperkt negatief 

De landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden hebben een 

matige waardering en worden volledig vernield of sterk aangetast 

negatief 

De landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden hebben een 

hoge waardering en worden volledig vernield of sterk aangetast 

Aanzienlijk negatief 

 
De effecten ten aanzien van het archeologisch erfgoed kunnen beoordeeld worden aan de hand van 
het al dan niet aanwezig zijn van gekend archeologisch materiaal, de graad van verstoring van de 
oppervlakkige bodem en de bodemkenmerken zelf. De aanwezigheid van gekend archeologisch 
materiaal is echter een dubieuze factor. De gekende vindplaatsen vertegenwoordigen namelijk slechts 
een fractie van de totale hoeveelheid erfgoed die in de bodem aanwezig is. Verharde, bebouwde, 
opgehoogde, geërodeerde of vergraven bodems zijn verstoorde en vergraven bodems. Voor dit type 
bodems worden de effecten t.a.v. het archeologisch erfgoed als te verwaarlozen of beperkt negatief 
beschouwd. 
 
Ten aanzien van archeologie wordt volgend significatiekader als leidraad gehanteerd: 

Effect Beoordeling 
Geen ingreep in de bodem, of ingrepen in bodem zonder potentie 
voor archeologische en historische waarde 

Geen of verwaarloosbaar 
effect 
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Effect Beoordeling 
Mogelijke fysieke aantasting (door vergraving, bodemtechnische 
ingrepen of verandering van de grondwaterstand). Beperkte 
grondwerkzaamheden of andere ingrepen (compactie of bemaling) 
in verstoorde en vergraven bodem. Lage tot matige potentie voor 
archeologische en historische waarden. Of aantasting 
archeologisch erfgoed met documentering ervan 

beperkt negatief 

Grondwerkzaamheden in beperkt verstoorde en/of vergraven 
bodem. Matig tot hoge potentie voor archeologische en historische 
waarden 

Negatief 

Grondwerkzaamheden in onverstoorde bodem. Hoge potentie voor 
archeologische en historische waarden 

Aanzienlijk negatief 

 
Wijziging perceptieve kenmerken 
Door de uitvoering van de plannen kan er een belangrijke visuele impact optreden, met wijzigingen in 
de schaal, openheid, reliëf, beelddragers, contrast, kleur, zichtpunten, enz. van het landschap. De 
beleving van het landschap wordt mee opgenomen in de bespreking, zowel vanuit de site als vanuit de 
omgeving. Deze benadering is beperkt tot een bespreking in termen van kwaliteiten. De effecten worden 
kwalitatief beschreven en beoordeeld. 
 
Het volgende significantiekader wordt gebruikt:  

Effect Beoordeling 

Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken, 

waardevolle positieve beelddragers tot buiten het plangebied 

Aanzienlijk positief 

Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken positief 

Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken (op slechts 

een deel van het plangebied) 

Gering positief 

er wordt geen of slechts een tijdelijk effect verwacht op het 

plangebied noch daarbuiten 

Geen of verwaarloosbaar 

effect 

Beperkte verstoring van perceptieve kenmerken (op slechts een 

deel van het plangebied) 

beperkt negatief 

Verstoring van perceptieve kenmerken binnen het plangebied Negatief 

Sterke verstoring van perceptieve kenmerken tot buiten het 

plangebied 

Aanzienlijk negatief 

 

6.5.3.2 Effectbeoordeling 

6.5.3.2.1 Wijziging landschapsstructuren en relaties 

Het voorgestelde plan beoogt in de eerste plaats het zone-eigen maken van het bestaande en vergunde 

golfterrein. De landschappelijke structuren en relaties zullen hierdoor niet wijzigen. Het park rond het 

kasteel onder de vorm van een golfterrein blijft structureel behouden. Ook de aanwezige kleine 

landschapselementen (KLE’s) zoals de lineaire groenstrook t.h.v. de voormalige spoorlijn, welke nog 

nauwelijks zichtbaar is, de oude dreef, bomenrijen en andere lineaire groenstroken binnen het golfterrein 

zullen behouden blijven en eventueel waar nodig versterkt.   

Daarnaast zal de mogelijkheid worden gecreëerd om twee van de drie houten constructies die reeds 

zijn afgebroken, op te bouwen in functie van het golfgebeuren, nl. de driving range enerzijds en de 

houten loods waar materiaal in wordt opgeslagen anderzijds. Deze gebouwen zijn beperkt in omvang, 

nl. ca. 430 m². De inmiddels verwijderde constructies hadden een oppervlakte van ca. 510m², hetgeen 

impliceert dat met de bouw van de nieuwe constructies er ca. 80m² wordt bespaard. 

De ruimere mogelijkheden die aan het kasteelgebouw en aanhorigheden zouden worden gegeven (m.n. 

seminariefaciliteiten en wooneenheden), hebben geen landschappelijke impact. Integendeel, het 

voornemen om de kasteeldreef tussen de Bistweg en het kasteel opnieuw in gebruik te nemen als 

toegangsweg, moet zelfs positief worden beschouwd, op het vlak van landschapsstructuur. 
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Als conclusie kan worden gesteld dat het voorgenomen plan geen wijzigingen inhoudt van de bestaande 

landschapsstructuren en -relaties. 

6.5.3.2.2 Wijziging erfgoedwaarden 

Het plangebied omvat bijzonder waardevol landschappelijk en bouwkundig erfgoed. De nieuwe 
bestemmingen houden op zich geen wijzigingen in van de aanwezige erfgoedwaarden. Wel moet de 
kanttekening worden gemaakt dat de aanleg van het golfterrein, hoewel stedenbouwkundig vergund, 
principieel in strijd is met het koninklijk besluit uit 1962 van het kasteeldomein als beschermd landschap. 
Hierin is sprake van een verbod om ‘Welkdanige uitgravings- of aanaardingswerken uit te voeren’ of ‘te 
ontbossen’ of ‘Alle werken uit te voeren waarbij het karakter of het uitzicht van het gerangschikt 
landschap zou gewijzigd worden ‘. Het eerste is o.a. gebeurd onder de vorm van waterpartijen, het 
tweede in de noordwestelijke hoek van het golfterrein (huidig VEN-gebied) en bij het laatste verbod zou 
men kunnen stellen dat het golfterrein het karakter en het uitzicht van het beschermd landschap heeft 
gewijzigd.  
 
De bevoegde minister van cultuur heeft echter op 22/05/1987 machtiging gegeven om in het 
gerangschikt landschap draineringswerken te verrichten met de daaraan gekoppelde tijdelijke 
grondwerken en het inzaaien van grasvelden, teneinde een golfterrein te kunnen aanleggen. 
 
Anderzijds kan met reden gesteld worden dat een golfterrein op zich een groen, onbebouwd landschap 
met bijkomende, waardevolle KLE’s vormt dat een onderdeel kan uitmaken van een parkachtig geheel 
als een kasteeldomein. Hierbij moet leegstand van waardevol patrimonium maximaal beperkt worden. 
Leegstand versnelt immers in hoge mate het natuurlijk aftakelingsproces van bouwkundig erfgoed. Wij 
denken hierbij specifiek aan de thans leegstaande hoeve ten westen van het kasteel. 
 
Mogelijke aanpassingen en verbeteringswerken aan het bouwkundig patrimonium en zelfs nieuwbouw 
in het beschermd landschap zijn uiteraard niet uitgesloten, maar zullen steeds moeten gebeuren met 
respect voor het erfgoedkundige waarde, zowel van het geheel als beschermd landschap, als van de 
bouwkundige entiteiten (kasteel en de twee gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris) binnen 
het beschermd landschap. De wettelijke bescherming zal op dat vlak voldoende zijn. Het lijkt wel 
interessant om een beheersplan op te maken met een visie voor het beschermd landschap en de 
aanwezige erfgoedvormen, cfr. het nieuwe onroerend erfgoeddecreet. Het grote voordeel van zo een 
beheersplan is dat er geen afzonderlijke toelating hoeft te worden aangevraagd voor alle werken die in 
het voorgenomen plan worden vrijgesteld van toelating. Verder is er bijkomende financiële steun. 
 
De voorgestelde functiewijziging van het kasteel zelf als seminarieruimte naast de bestaande 
wooneenheid in het kasteel en de voorgestelde functiewijziging van de conciërgewoning inzake 4 
wooneenheden ovv studio’s of appartementen betekent een groter publiekgebruik van waardevol 
patrimonium, wat als positief moet worden omschreven (+1). Een deel van de kosten van het onderhoud 
worden immers gefinancierd met overheidsgeld (= belastinggeld). Het is daarom billijk dat beschermde 
monumenten, ook die in privaat bezit, deels of beperkt in tijd worden opengesteld voor een ruimer 
publiek.  
 
De mogelijkheid van het gebruik van het kasteel als seminarieruimte kan eventueel wel een impact 
hebben op het interieur van het kasteel. De nodige technische installaties om te kunnen functioneren 
als seminarieruimte (vb. video en geluidsinstallaties) kunnen immers verbouwingswerken met zich 
meebrengen. Het komt er dan op aan om deze met respect voor het bestaande, waardevolle interieur 
uit te voeren, en in overleg met de administratie onroerend erfgoed. 
 
Op het vlak van archeologie kan met de nodige zekerheid worden gesteld dat de regularisatie van het 
bestaand golfterrein geen impact zal hebben op mogelijke ongekende archeologische waarden in de 
ondergrond (0). Mochten er toch graafwerken noodzakelijk zijn i.f.v. het golfterrein, dient uiteraard te 
worden voldaan aan de wettelijke bepalingen inzake archeologie. 

6.5.3.2.3 Wijziging perceptieve kenmerken 

Door de bestendiging van het golfterrein binnen het kasteeldomein zal het landschap als een groene 
open ruimte met KLE (oude dreef, bomenrijen, lineaire groenstroken,…) behouden blijven. Ook de 
groene buffer rondom het golfterrein blijft in principe behouden.  
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Qua bebouwing blijven de meeste gebouwen bestaan, de opbouw van twee van de drie afgebroken 
houten constructies zijn gepland. De bestaande voorstellen voor deze twee gebouwen (zie planologisch 
attest) gaan voor een maximale landschappelijke integratie.  
Er wordt ook geen bijkomende verharding voorzien. Er is reeds verharding aanwezig voor het parkeren 
van een 20-tal wagens. Mochten deze parkeermogelijkheden ontoereikend zijn, dan wordt het parkeren 
opgevangen op de parking nabij het clubhuis. Hierbij wordt aangeraden dit bij grote evenementen vooraf 
te communiceren. Er dient alleszins vermeden te worden dat massaal wagens in het gezichtsveld van 
het kasteel zouden komen te liggen of parkeren buiten de verharde zones.  
 
Gezien globaal genomen de visuele kenmerken slechts beperkt zullen veranderen, wordt besloten met 
een te verwaarlozen effect (0). 

6.5.3.3 Milderende maatregelen  

Gezien er geen aanzienlijke negatieve effecten worden verwacht ten aanzien van de discipline 

landschap, bouwkundig erfgoed, en archeologie worden geen milderende maatregelen voorgesteld. 

Wel kan volgende aanbeveling geformuleerd worden die de beperkt negatieve effecten kan matigen of 

positieve effecten versterken: 

Behoud van het parkachtig landschap van het golfterrein door het behoud en eventueel versterken van 
de aanwezige KLE’s, zoals lineaire groenstroken (bv. voormalige spoorlijn), oude dreef, bomenrijen, 
kleine bosjes,… 

6.5.3.4 Synthese 

De bestendiging van het bestaande golfterrein binnen het bestaand kasteeldomein Bossenstein zal 

geen landschappelijk effect veroorzaken. Er worden, behoudens de oprichting van twee kleine 

gebouwen, geen landschappelijke ingrepen voorzien. De monumentale dreef die tot in de dorpskern 

van Broechem loopt, blijft behouden en wordt bevestigd in het voorgenomen plan en krijgt voor het deel 

vanaf de Bistweg weer een toegangsfunctie tot het kasteel als seminarieruimte en de conciërgewoning 

als 4 wooneenheden ovv studio’s / appartementen. 

De aanleg van het golfterrein in 1987 was principieel wel in strijd met het beschermingsbesluit uit 1962, 

maar door de bevoegde minister werd wel een afwijking toegestaan. Bovendien kunnen we stellen dat 

het kasteelparkkarakter bewaard is gebleven en zelfs versterkt door de kleine landschapselementen, 

welke het uitbaten van een golf met zich meebrengt.  
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6.6 Discipline mens, deeldomeinen mobiliteit en ruimtelijke 
aspecten 

Kaart 1 Luchtfoto 
Kaart 3 Opmetingsplan landmeter Geomodus cvba 

Kaart 4 Geplande toestand GRUP 
Kaart 6 Gewestplan 

Kaart 7 Bestaande ruimtelijke uitvoeringsplannen in omgeving 
Kaart 8 Wegenatlas 

Kaart 28 Compensatie VEN-gebied 

6.6.1 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de effecten 
van die ingrepen op het vlak van de ruimtelijke functies, hinder en mobiliteit merkbaar zijn. Aangezien 
de doelstelling van het voorgenomen plan hoofdzakelijk de regularisatie van het bestaande golfterrein 
behelst, zal de referentiesituatie al grotendeels de impact van het plangebied beschrijven. We 
onderscheiden hierbij drie schaalniveaus. 

- Op macroniveau heeft het golfterrein effect hebben op het vlak van recreatie in een straal van 

ca. 20 à 30 km rond het plangebied. 

- Op mesoniveau en microniveau functioneert het plangebied redelijk zelfstandig ten opzichte 

van de aangrenzende functionele structuren (o.a. omliggend landbouwgebied, woonkern van 

Broechem). 

6.6.2 Beschrijving bestaande toestand 

Een belangrijk element binnen de ruimtelijke context van het golfterrein is de aanwezigheid van de E313 
ten noorden van het plangebied. De volledige noordzijde van het terrein Bossenstein Golf & Polo Club 
nv  en de ruimte ten noorden van Bossenstein zijn dicht bebost. Dit gebied wordt enkel doorsneden door 
deze autosnelweg. 
 
Ten zuiden/zuidoosten van het terrein bevinden zich een aantal percelen met grote serres afgewisseld 
met akkers en boomgaarden van fruitteeltbedrijven. Op een iets grotere afstand gaat het 
landbouwgebied over in verspreide bebouwing aan de rand van de deelgemeente Broechem. Aan de 
westzijde van het plangebied worden eveneens gekenmerkt door het agrarisch gebruik en komt 
bebouwing eerder verspreid voor. De verspreide bebouwing betreft daarbij niet enkel louter 
woonfuncties of agrarische bedrijvigheid maar ook horeca en zelfs kleinhandel langsheen de Bistweg. 
 
Op het kasteeldomein Bossenstein staan naast het kasteel enkele gebouwen en constructies in functie 
van de golfactiviteiten: 

- het clubhuis met een shop voor golfmateriaal, een bar en een restaurant op het gelijkvloers en 

hotel (16 kamers) op de bovenverdieping 

- een parkeerterrein voor ca. 80 wagens 

- een loods voor het onderhoudsmateriaal (vroegere manege) 

 
Daarnaast bevindt er zich op het terrein eveneens een leegstaande oude hoeve (ten noordwesten van 
het kasteel), enkel bereikbaar via voetweg 20 vanaf de Bistweg (zie verder) of via het kasteeldomein. 
 
De ontsluiting van het golfterrein (en dus ook van het kasteeldomein) gebeurt vandaag via de 
Oelegemsesteenweg. Via het oude tracé van de Oelegemsteenweg, naast de brug over de E313, thans 
Maas en Moor genaamd, kan de onverharde toegangsweg worden bereikt naar het club house en de 
bijhorende parking. 
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Figuur 35 Zicht op de toegangsweg tot het golfterrein vanaf Maas en Moor (links) en de parking nabij 
het clubhuis (rechts) 
 

 
 
De Oelegemsesteenweg is een klassieke verbindingsweg tussen Oelegem en Broechem met aan beide 
zijden een smal, aanliggend enkelrichtingsfietspaden. Zowel via de kern van Oelegem als de kern van 
Broechem kan het hoofdwegennet worden bereikt (resp. de E34 en de E313).  
 
Figuur 36 Categorisering wegennet gemeente Ranst (bron: gemeentelijk mobiliteitsplan, Stramien, 2009) 
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Figuur 37 Zicht op de Oelegemsesteenweg t.h.v. plangebied (bron: Google Street view)  

 

 
 

In het kader van een verkeersstudie betreffende het centrum van Broechem (Vectris. 2014) werd een 
kruispunttelling gehouden op het kruispunt Oelegemsesteenweg-Bistweg. Hieruit blijkt dat de 
Oelegemsesteenweg op de avondspits ca. 800 pae verwerkt (beide richtingen samen). Voor de Bistweg 
bedragen de intensiteiten slechts een honderdtal pae (kant golfterrein). In beide gevallen zitten de 
intensiteiten ver onder het verzadigingspunt.  
 
Figuur 38 Kruispunttelling Oelegemsesteenweg – Bistweg, avondspits (pae) (bron: Vectris 2014) 

 
 
In een aantal gemeentelijke beleidsdocumenten wordt voorgesteld om het zwaar verkeer te weren uit 
de kern van Broechem via een noordelijke omleidingsweg langs het tracé dat hiervoor is aangeduid in 
het gewestplan (zie onderstaande figuur). Deze optie wijkt enigszins af van het Ruimtelijk Structuurplan 
Ranst uit 2006 waarin de bestaande Bistweg (zie onderstaande figuur) als omleidingsweg naar voren 
wordt geschoven. Beide opties blijven volgens het gemeentelijk mobiliteitsplan echter open. In beide 
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gevallen wordt ruimtelijk wel een hypotheek gelegd op het zuidelijk deel van het golfterrein en de dreef 
naar de dorpskern van Broechem. 
 
Figuur 39 Scenario’s omleidingsweg Broechem (bron: gemeentelijk mobiliteitsplan, Stramien, 2009) 

 

De Oelegemsesteenweg behoort ook tot het bovenlokaal fietsroutenetwerk, de Bistweg tot het recreatief 
netwerk, net als de oude spoorwegbedding (SAFI-route) ten zuiden van de Bistweg en de Moorstraat. 
In het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt de suggestie gedaan om de SAFI-route in noordelijke richting 
door te trekken over het knooppunt van de E313 en de E34 richting Oelegem. Deze suggestie is reeds 
overgenomen in het provinciaal fietsroutenetwerk, waar het eerder principieel dwars doorheen het 
golfterrein is getekend. Er zijn concreet twee tracés mogelijk: 

- op de oude spoorwegbedding 
- via de Moorstraat  

 
Het gemeentelijk mobiliteitsplan doet ook de suggestie om een recreatieve route te ontwikkelen tussen 
de Oelegemsesteenweg en de Moorstraat. In principe is dat al mogelijk via de onverharde straat Maas 
en Moor langsheen de E313.  
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Figuur 40 Bovenlokaal fietsroutenetwerk in de omgeving van het plangebied (bron: provincie 

Antwerpen) 

 
 

Figuur 41 Recreatief fietsknooppuntennetwerk in de omgeving van het plangebied 

 
 

  



 

Plan-MER Bossenstein Broechem 24/03/2017 blz. 133 van 158 

 

Figuur 42 Voorkeurscenario Fietsnetwerk (bron: gemeentelijk mobiliteitsplan, stramien, 2009) 

 
Er loopt ook een Grote Routepad dwars doorheen het kasteeldomein (GR 12 Amsterdam – Parijs). Dit 
pad maakt ook onderdeel uit van een gemeentelijke wandelroute en volgt het tracé van één van de 
voetwegen doorheen het plangebied volgens de Atlas van de Buurtwegen, en met name voetweg nr. 
20. Het is niet gekend of al deze voetwegen juridisch nog bestaan. 
 
Figuur 43 Grote Routepad 12 (voetweg 20), links vanaf de Bistweg en rechts aan de Moorstraat 
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Figuur 44 Tracé Grote Routepad 12 

 
 
Langsheen de Oelegemsesteenweg rijden vandaag ook twee buslijnen (424 en 425), met een halte ter 
hoogte van de Bistweg. Beide buslijnen zijn slechts schoolbussen met een zeer beperkte frequentie. 
Het gemeentelijk mobiliteitsplan pleit wel voor een volwaardige buslijn tussen Broechem en Oelegem. 

6.6.3 Effectbeschrijving en -beoordeling 

6.6.3.1 Significantie- en beoordelingskader m.b.t. de effecten 

De voornaamste onderzoekspunten zijn de volgende: 
- De functionele aspecten, kwantitatief en kwalitatief op de verschillende schaalniveaus 

(ruimtebeslag) 
- De verkeersgeneratie en de parkeerbehoefte van het plangebied 
- De gebruikswaarde: de ruimtelijk - functionele samenhang op macro- en mesoniveau.  
- De belevingswaarde op microniveau die onder meer bepaald wordt door de morfologie en 

typologie van de voorziene bouwvolumes en de inrichting van het openbaar domein 
- De hinderaspecten bij exploitatie van het plangebied. 
- De toekomstwaarde beschrijft de potenties van de situatie. 

 
De effectvoorspelling gebeurt met een specifieke methodiek die een zo groot mogelijke objectiviteit 
nastreeft. Er kunnen voor de discipline mens directe en afgeleide effecten onderscheiden worden. De 
directe effecten grijpen rechtstreeks in op de ruimtelijke aspecten. De afgeleide effecten grijpen in eerste 
instantie in op de aspecten die in een andere discipline worden behandeld maar hebben in tweede orde 
ook ruimtelijke effecten. 
 
Het ruimtebeslag en de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte worden kwantitatief benaderd maar 
worden op zich niet beoordeeld. De ruimtelijke gevolgen van het ruimtebeslag, de verkeersgeneratie en 
parkeerbehoefte (verkeerseffecten) worden wel besproken en geëvalueerd.  
 
De samenhang tussen de functies wordt zowel intern voor het project zelf besproken als in relatie met 
de omgeving. Deze evaluatie bepaalt de gebruikswaarde. Op basis van de bestaande toestand en de 
realistisch te verwachten evolutie wordt het beeld verfijnd tot een weergave van de te verwachten 
functionele systemen en de effecten ervan op de ruimtelijke samenhang. Samenhang moet hierbij ook 
letterlijk worden bekeken. Zorgt het voorgenomen plan niet voor bijkomende versnippering van de 
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ruimtelijke structuur? Daarnaast is een belangrijk item de toegankelijkheid en de doorwaadbaarheid van 
het plangebied. 
 
De belevingswaarde wordt geëvalueerd aan de hand van de plannen van het plangebied. Belangrijke 
parameters zijn onder meer de inplanting, de vorm en de schaal van de geplande gebouwen en 
activiteiten. Deze bepalen ook mee de visuele perceptie van het plangebied. Hier is een sterke 
wisselwerking met de discipline landschap aangewezen.  
 
Het sociaal veiligheidsgevoel heeft eveneens een belangrijke impact op de belevingswaarde. Een 
gevoel is echter moeilijk meetbaar, net zoals de effectieve sociale veiligheid. Wel zijn er een aantal 
ruimtelijke elementen die het sociaal veiligheidsgevoel sterk kunnen beïnvloeden: de aanwezigheid van 
andere gebruikers, ook in de tijd, zichtbaarheid en visueel contact met andere gebruikers, overzicht, 
verlichting, …  
 
Inzake de hinderaspecten bij exploitatie van het plangebied wordt de geluidsimpact ten gevolge van het 
voorgenomen plan beoordeeld. Hierbij kan in eerste instantie het gegenereerde verkeer t.g.v. het 
voorgenomen plan tot enige hinder voor de omgeving leiden. Deze impact wordt kwantitatief beoordeeld 
aan de hand van de vuistregel dat wanneer het verkeer met ca. 26 % toeneemt, de geluidsbelasting 
met ca. 1 dB(A) toeneemt.  
 
De toekomstwaarde wordt beschreven aan de hand van parameters zoals flexibiliteit, aanpasbaarheid 
en uitbreidbaarheid, stimulerende werking voor de omgeving, het inspelen op maatschappelijke 
tendensen, economische impact. 
 
Voor alle effectengroepen wordt een ééndimensionaal relatief significantiekader gehanteerd (expert 
judgement). 

6.6.3.2 Effectbeoordeling 

6.6.3.2.1 Ruimtebeslag 

Het voorstel tot bestendiging van het golfterrein veroorzaakt geen wijziging in oppervlakte, en bijgevolg 
geen bijkomend ruimtebeslag van de functie golf ten opzichte van een andere functie. Qua bebouwde 
oppervlakte is er zelfs sprake van een afname met ca. 80m². 
 
Juridisch-planologisch moeten we wel spreken van een bijkomend ruimtebeslag. Het deel van het 
golfterrein ten zuiden van de Bistweg behoort tot het zgn. herbevestigd agrarisch gebied (BVR 
27/3/2009). Volgens de omzendbrief RO/2010/01 aangaande het ruimtelijk beleid binnen de agrarische 
gebieden waarvoor de bestaande plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigd 
zijn, dient, waar mogelijk, het planologisch evenwicht te worden hersteld en de herbestemming van dit 
gedeelte naar een niet-agrarische functie te worden gecompenseerd.  
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Figuur 45 Te compenseren HAG 

  

6.6.3.2.2 Verkeersgeneratie 

6.6.3.2.2.1 Golfterrein 

De bestendiging van het bestaande golfterrein zal op zich niet resulteren in wijzigingen inzake 
verkeersintensiteiten gegenereerd door het golfterrein. De heropbouw van de driving range zal wellicht 
een beperkte impact hebben op de spreiding van het bezoekersaantal van de golfclub, met name dat 
het verkeer op dagen met slecht weer momenteel waarschijnlijk lager is dan wanneer er droog getraind 
kan worden. Maar deze toename zal niet groter zijn dan de mobiliteitsbewegingen die in het verleden 
werden gegenereerd, voor afbraak van de driving range. Integendeel, de aanwezigheid van een 
overdekte driving range zal er opnieuw voor zorgen dat een gebruik van het golfterrein meer verspreid 
in de tijd mogelijk wordt. 
 
De verkeersgeneratie van het bestaande golfterrein kan afgeleid worden uit gelijkaardige studies van 
andere golfterreinen. Studies voor 18 holes golfinfrastructuur met golfschool geven aan dat een 
golfterrein gemiddeld 250 bezoekers verwacht per dag met pieken tot 350 bezoekers tijdens 
zomerweekends of wedstrijddagen (bronnen: plan-MER ‘GRUP 2de golf en stadsrondbos Knokke-Heist’ 
(Sweco, 2015), plan-MER ‘GRUP Golfterrein Sint-Gillis-Waas’ (Arcadis 2011), plan-MER ‘Strategisch 
projectgebied De Sol-Blankenberge’ (Technum 2015)). Vandaag trekt het golfterrein echter slechts 
gemiddeld 60 à 80 bezoekers aan. Dit lager aantal kan verklaard worden door het ontbreken van een 
golfschool in het plangebied. Dit zal ook niet veranderen door het planinitiatief.  
 
Het clubhuis (restaurant) staat ook open voor niet-golfspelers en genereert in principe bijkomend 
verkeer. Maar in absolute aantallen blijft dit beperkt. De gemiddelde verkeersgeneratie per uur bedraagt 
hierdoor slechts een twintigtal wagens per uur (tien aankomende en tien vertrekkende voertuigen).  
 
Wat het bestaand hotel betreft, kiezen verschillende gasten specifiek dit hotel voor de aanwezige 
golffaciliteiten. In die zin zal de verkeersgeneratie van de hotelgasten inbegrepen zitten in bovenstaande 
raming van de golfgebruikers. Alleen de parkeerduur van de hotelgasten zal merkelijk langer zijn dan 
die van de dagdagelijkse golfspelers.  
 
Het aantal personeelsleden dat vandaag werkzaam is op de golfclub bedraagt 21 personen en zal in de 
toekomst niet veranderen. 90 % hiervan komt met de wagen naar de golfclub, de rest met de (brom)fiets. 
Dit zijn verwaarloosbare aantallen, bovendien gebeuren de verplaatsingen buiten de uren van de 
bezoekers. 
  

Te compenseren 
HAG 
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6.6.3.2.2.2 Kasteel als seminarieruimte en conciërgewoning als 4 wooneenheden 

Het voorgenomen plan beoogt ook de mogelijkheid om laagdynamische activiteiten te organiseren in 
het kasteelgebouw, zoals seminaries. Seminarieactiviteiten of andere feestelijkheden zijn in principe 
mogelijk op ieder uur van de dag. Zowel overdag als ’s avonds zijn activiteiten mogelijk, in de week of 
tijdens het weekend. In de praktijk zal bijna nooit meer dan één grote activiteit per dag plaatsvinden, en 
op heel wat dagen geen of beperktere activiteiten. Bij evenementen zal het in- en uitgaand verkeer vaak 
vrij geconcentreerd in- of uitrijden, in een korte periode, bijvoorbeeld in de loop van één uur of minder.  
 
Aankomsten en vertrekken zullen vaak buiten de spitsuren vallen, maar bij sommige activiteiten kan de 
aankomst of het vertrek samenvallen met de avondspits. We gaan hierbij uit van 100% autogebruik 
(temeer daar tijdens de weekends geen bussen rijden in de Oelegemsesteenweg) en een autobezetting 
van 2 personen per auto. Dat betekent voor een activiteit van 100 personen 50 aankomende en 50 
vertrekkende wagens per uur. 
 
Gezien de mogelijkheid wordt geboden om in de conciërgewoning te overnachten (4 wooneenheden), 
is bovenstaande aanname van 50 aankomende en 50 vertrekkende wagens per uur een worstcase 
scenario.  

6.6.3.2.3 Parkeerbehoefte 

6.6.3.2.3.1 Golfterrein 

Om de parkeervraag in te schatten voor het golfterrein wordt gebruik gemaakt van beschikbare 
kencijfers uit Nederland (CROW 2012). Het Nederlands handboek stelt dat een golfbaan van 18 holes 
in het buitengebied tussen 108 en 128 parkeerplaatsen vereist. Dat is veel meer dan het huidig 
parkeeraanbod van ca. 80 plaatsen. Toch is er vandaag geen sprake van een tekort aan 
parkeerplaatsen in de huidige situatie. 
 
In de kencijfers van CROW wordt geen informatie aangereikt in verband met fietsparkeerplaatsen. Voor 
het golfterrein wordt aanbevolen (overdekte) fietsparkeerplaatsen te voorzien voor de werknemers. Er 
kan aangenomen worden dat het aantal bezoekers dat met de fiets naar het golfterrein komen te 
verwaarlozen is.  

6.6.3.2.3.2 Kasteel als seminarieruimte 

De parkeerbehoefte voor de seminariefaciliteiten is moeilijk in te schatten. Aan het kasteel is een 
parkeerruimte voor 20 wagens voorzien. Bij grote evenementen zullen de overige wagens zich parkeren 
aan het club house en zich dan te voet naar het kasteel begeven. Het zal immers niet mogelijk zijn om 
met de wagen van het kasteel naar het clubhuis en omgekeerd te rijden. 
 

6.6.3.2.4 Verkeerseffecten 

6.6.3.2.4.1 Rijdend verkeer 

Op basis van de berekende verkeersgeneratie kan worden besloten dat het verkeer dat (vandaag al) 
gegeneerd worden door de exploitatie van het golfterrein op zich beperkt is. Het gaat over maximaal 
twintig wagens op het piekuur op een piekdag en lagere cijfers op andere momenten. Ten opzichte van 
een verkeersintensiteit van 800 pae op de Oelegemsesteenweg zijn deze aantallen verwaarloosbaar 
(0).  
 
Voor het gebruik van het kasteel als seminarieruimte zal de kasteeldreef vanaf de Bistweg opnieuw 
worden opengesteld. In het geval van een seminarie van 100 mensen betekent dit een toename van 50 
wagens in de Bistweg, die in de huidige situatie op het piekuur ca. 100 wagens per uur verwerkt. 
Procentueel is dit een stijging met 50%, maar in absolute cijfers blijft dit ver onder de algemeen 
aanvaarde leefbaarheidscapaciteit van 250 wagens per uur. 
 
In theorie is het echter mogelijk dat, naast de gewone golfactiviteit, op hetzelfde ogenblik een seminarie 
in het kasteel wordt georganiseerd. In werkelijkheid zal dat (bijna) niet voorkomen en zelfs dan zullen 
de intensiteiten niet voor problemen zorgen. 
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6.6.3.2.4.2 Parkeren 

Wat de parkeerbehoefte betreft voor het golfterrein is in de huidige situatie het aanbod van 80 
parkeerplaatsen ruimschoots voldoende. Het regulariseren van het golfterrein zal daaraan niets 
wijzigen. 
Voor het gebruik van het kasteel als seminarieruimte en conciërgewoning als 4 wooneenheden is reeds 
hierboven en ook in de discipline landschap aangehaald dat de behoefte enkel mag worden opgevangen 
op de bestaande parking voor het kasteel. Een overloop is wel mogelijk naar de bestaande parking aan 
het clubhuis (op momenten dat er weinig of niet wordt gegolfd), via de nodige communicatie vooraf. 
Wagens kunnen niet van het kasteel naar het clubhuis rijden en omgekeerd.  

6.6.3.2.5 Gebruikswaarde 

Het voorgestelde plan (bestendiging van het golfterrein) vormt in se een bevestiging van een bestaande 
recreatieve functie. Het is hierbij de bedoeling om ook het recreatief medegebruik te stimuleren. 
Volgende vormen van recreatief medegebruik komen vandaag reeds voor op het terrein: 

- Tracé Grote Routepad GR 12 Amsterdam-Parijs 
- Restaurant en bar clubhuis staat voor iedereen open 

 
Het gemeentelijk mobiliteitsplan en het provinciaal fietsroutenetwerk doen de suggestie om het fietspad 
op de oude spoorlijn vanaf de Bistweg in noordelijke richting door te trekken. Daarom is het aangewezen 
om in de stedenbouwkundige voorschriften voor de oude spoorwegbedding de aanleg van een fiets- en 
wandelroute toe te laten. 
 
Bovendien zal het recreatief medegebruik van het terrein nog versterkt worden door de functiewijziging 
van het kasteelgebouw. 
 
De beoordeling van het versterken van het gebruik van het kasteeldomein is positief (+2). 

6.6.3.2.6 Belevingswaarde 

Zoals reeds besproken bij de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie zal het 
openstellen van het kasteelgebouw voor vb. seminaries bijdragen tot een grotere belevingswaarde van 
het kasteel en van het plangebied tout court. Een deel van de kosten van het onderhoud worden immers 
gefinancierd met overheidsgeld (= belastinggeld). Het is daarom billijk dat beschermde monumenten, 
ook die in privaat bezit, deels of beperkt in tijd worden opengesteld voor een ruimer publiek. 
 
De nieuwe driving range wordt landschappelijk ingekleed. Concreet betekent dit dat de noordelijke zijde 
van de constructie wordt afgewerkt als tumulus en dus ook als buffer naar het noordelijk gelegen 
biologisch waardevol gebied (zie ook discipline landschap).  
 
De verwachte belevingswaarde van het voorgenomen plan wordt positief beoordeeld (+2). 

6.6.3.2.7 Hinderaspecten 

Zoals reeds uiteengezet worden op de Oelegemsesteenweg ca. 20 pae/uur bij exploitatie van het 
voorgenomen plan verwacht. Dit is een toename van ca. 2,5 % ten opzichte van het reeds aanwezige 
verkeer t.h.v. de Oelegemsesteenweg (d.i. ca. 800 pae/uur). Een verkeerstoename van ca. 2,5 % leidt 
niet tot een significante geluidstoename (bij een verkeerstoename van 26% wordt namelijk een 
geluidstoename van ca. 1 dB(A) verwacht). Ter hoogte van de Oelegemsesteenweg wordt dan ook 
inzake hinderaspecten een verwaarloosbaar effect (0) verwacht.  
 
Ter hoogte van de Bistweg kan er ten gevolge van evenementen een verkeerstoename van ca. 50 
voertuigen per uur verwacht worden. Momenteel zijn er ca. 100 wagens die per uur de Bistweg 
gebruiken. Dit leidt tot een verkeerstoename van ca. 50 %, waardoor er een geluidstoename van 1,8 
dB(A) ter hoogte van de Bistweg kan verwacht worden. Volgens het significantiekader (richtlijnenboek 
geluid en trillingen) geeft dit een tussenscore -1 (beperkt negatief effect). Echter, uit de geluidskaarten 
voor wegverkeer (Lden) blijkt dat ter hoogte van de Bistweg de geluidsbelasting minder dan 55 dB(A) 
bedraagt (zie onderstaande figuur), terwijl een geluidsbelasting van 60 dB(A) als maatgevend wordt 
beschouwd voor geluidshinder. Ook wanneer de verhoging van de verkeersintensiteit t.g.v. het 
voorgenomen plan op de Bistweg erbij wordt gerekend, wordt deze maatgevende waarde niet 
overschreden. Daarnaast bevinden zich niet veel woningen in de buurt van de Bistweg en vindt deze 
toename maximaal 2 keer per dag plaats. Dit alles in beschouwing genomen, wordt niet verwacht dat 
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er enige bijkomende hinder t.g.v. het voorgenomen plan op en in de nabije omgeving van de Bistweg 
zich zal voordoen. De toenemende verkeersintensiteit t.h.v. de Bistweg kan aldus als verwaarloosbaar 
beschouwd worden inzake hinderaspecten (0).     
Figuur 46 Geluidsbelastingskaart wegverkeer Lden 2011 (bron: geopunt) 

 

6.6.3.2.8 Toekomstwaarde 

De bestendiging van het golfterrein komt tegemoet aan de stijgende golfactiviteit in Vlaanderen. 
Hierdoor is een continue vraag naar bijkomende golfterreinen vast te stellen, ook in de omgeving van 
Antwerpen. Ook wordt hiermee de juridische onzekerheid weggenomen omtrent het voortbestaan van 
dit golfterrein. 
 
Ook dit kan dit als aanzienlijk positief worden beoordeeld (+3). 

6.6.3.3 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

Gezien er geen aanzienlijke negatieve effecten worden verwacht ten aanzien van de discipline mens 
ruimtelijke aspecten en mobiliteit, worden geen milderende maatregelen voorgesteld. Wel wordt 
volgende aanbeveling geformuleerd die de beperkt negatieve effecten kan matigen of positieve effecten 
versterken:  

- Vanuit het voorstel van het gemeentelijk mobiliteitsplan en het provinciaal fietsroutenetwerk om 
het fietspad op de oude spoorlijn in noordelijke richting door te trekken, is het aangewezen om 
in de stedenbouwkundige voorschriften voor de oude spoorwegbedding de aanleg van een fiets- 
en wandelroute toe te laten 



 

Plan-MER Bossenstein Broechem 24/03/2017 blz. 140 van 158 

 

6.6.3.4 Synthese 

Het voorgestelde plan tot bestendiging van het bestaande golfterrein kent alleen maar positieve 
ruimtelijke effecten op het vlak van gebruikswaarde en belevingswaarde. Het recreatief medegebruik is 
vandaag al voor deel aanwezig en kan nog versterkt worden via een wandel- en fietspad op de 
voormalige spoorwegbedding. Anderzijds zijn er geen wijzigingen te verwachten op het vlak van 
verkeerseffecten. Er moet enkel vermeden worden dat de organisatie van seminaries in het beschermd 
kasteelgebouw tot parkeeroverlast zorgen. Dit kan vermeden worden door de parkeerbehoefte op te 
vangen op de parking van de golfclub nabij het clubhuis met de nodige communicatie vooraf. 
 
Ten zuiden van de Bistweg wordt door de herinrichting van het plangebied een stuk herbevestigd 
agrarisch gebied ingenomen. Gezien dit stuk reeds 30 jaar geen functioneel gebruik als landbouwgebied 
meer heeft, dient door het beleid nagegaan te worden of deze inname al dan niet dient gecompenseerd 
te worden en indien wel, dient er nagekeken te worden waar bestaand agrarisch gebied zal herbevestigd 
worden ter compensatie van dit verlies aan HAG.  
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7 MONITORING EN POSTEVALUATIE 
 
Het golfterrein moet beheerd worden als een ecogolfterrein conform het Vlaams Golfmemorandum dd. 
23/06/2003 (zie hoofdstuk 4.2.6). Met andere woorden dient op het golfterrein van Bossenstein Golf & 
Polo Club nv speciale aandacht te worden geschonken aan het eco-convenant dat werd opgesteld in 
kader van “ecogolfterreinen”, waarvan voorliggend plan deel uit maakt. In dit convenant worden 
verplichte voorwaarden opgelegd voor golfterreinen in kwetsbare gebieden. 
 
Hierbij dient het golfterrein eveneens te streven naar een golfinfrastructuur waarbij deze 
golfinfrastructuur een meerwaarde naar natuur en landschap toe biedt. Hierbij dient het open-ruimte 
element en verbindingsgebied bekeken te worden. Er dient gestreefd te worden naar het instandhouden, 
herstellen en/of ontwikkelen van diverse natuurwaarden en kleine landschapselementen op het terrein. 
Er dient daarom ook een milieubeheersplan opgesteld te worden. 
 
In dit milieubeheersplan dient rekening gehouden te worden met o.a. : 

- het instandhouden, herstellen en/of ontwikkelen van diverse natuurwaarden 
- behoud en eventueel versterken van de kleine landschapselementen  
- gebruik van pesticiden en bemesting, waarbij een afstand van 2 m vanaf de oevers van de 

Moerbeek in acht genomen dient te worden 
- gebruik van grondwater / hergebruik van regenwater inzake beregening golfterrein 
- parkeerbeleid op het golfterrein 
- het aan te leggen VEN-gebied, welke als compensatie moet dienen voor het ingenomen VEN-

gebied 
- het ingenomen VEN-gebied zie hoofdstukken 6.4.3, 6.4.4 en 6.4.5 bij discipline biodiversiteit.  
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8 LEEMTES IN KENNIS 
Aangezien het hier een plan-MER betreft heeft dit tot gevolg dat het niet mogelijk is (ook niet opportuun 
binnen een plan-MER) om alle milieueffecten in detail te kunnen beoordelen. Het ontbreekt dikwijls aan 
specifieke kwantitatieve gegevens en er dient te worden uitgegaan van ‘aannames’ die het worst-case 
scenario benaderen. 
 
Volgende leemtes in kennis kunnen hier reeds worden aangehaald, doch dienen meer in detail bekeken 
te worden op projectniveau: 

- Ontbreken van de eigenschappen van de grondwaterwinning, zoals diepte, filtergegevens, … 
- Ontbreken van grondanalyses i.k.v. de bemesting en gebruik van pesticiden 

- Ontbreken van wateranalyses (Moerbeek / vijvers/…) om de impact van de lozing van de 
woningen en van Bossenstein Golf & Polo Club nv in de Moerbeek en vervolgens ook op het 
VEN-gebied na te kunnen gaan 

 
Deze leemten in de kennis beletten echter niet om een goede beoordeling te maken op planniveau.  
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9 ELEMENTEN T.B.V. WATERTOETS 

9.1 Inleiding 
Met de “watertoets” dient te worden geëvalueerd of een ingreep schade kan veroorzaken aan het 
watersysteem. Het watersysteem is het geheel van alle oppervlaktewater (gaande van water dat een 
helling afstroomt tot de rivieren), het grondwater en de natuur die daarbij hoort. Sinds 24/11/2004 is – 
met het nieuwe decreet Integraal Waterbeleid – de watertoets in Vlaanderen in voege getreden. Bij elke 
beslissing over een plan, programma of vergunning moet de bevoegde overheid nagaan of er schade 
kan ontstaan aan het watersysteem. Zij mogen ingrepen met een schadelijk effect niet langer toestaan. 
Als de schade kan beperkt worden, moeten ze compenserende maatregelen opleggen. 
 
Alle elementen die voor de vergunningverlenende overheid van nut kunnen zijn om deze watertoets op 
te maken, worden in het MER aangereikt, meer bepaald onder volgende hoofdstukken: 

- hoofdstuk discipline grondwater  
- hoofdstuk discipline oppervlaktewater 
- hoofdstuk discipline biodiversiteit  

 
Hieronder worden de diverse effecten van het voorgenomen plan, die voor de watertoets moeten 
worden onderzocht, gegroepeerd volgens 5 thema’s. Hierbij wordt enkel een vergelijking gemaakt 
tussen de huidige juridisch-planologische toestand t.o.v. de toekomstige juridisch-planologische 
toestand, bij de goedkeuring van het GRUP. 

9.2 Gewijzigde infiltratie naar grondwater en gewijzigde 
afstromingshoeveelheid 

Infiltratie is relevant om twee redenen: 
- het voorkomen van plaatselijke overstromingen door het tegengaan of beperken van 

oppervlakkige afstroming; 
- het voorkomen van verdroging van de watervoerende lagen in de bodem door het garanderen 

van de aanvulling van de grondwatervoorraden. 
 
Vanuit discipline grondwater (zie hoofdstuk 6.2.3) blijkt dat: 

- ten gevolge van het voorgenomen plan verharding zal bijkomen t.o.v. de juridisch-planologische 
referentiesituatie. Deze is eerder relatief beperkt in oppervlakte, waardoor slechts zeer lokaal 
een verdrogende invloed ontstaat (-1). Buiten het plangebied wordt namelijk geen verdrogende 
impact ten gevolge van een wijziging in infiltratie verwacht. Tevens zal er maximaal gebruik 
gemaakt worden van waterdoorlatende materialen, bv. voor dreef, heraanleg van parkings,… 
Tevens bestaat in de bestaande toestand reeds voldoende voorzieningen inzake waterberging 
(vijvers, grachten,..) 

- bij de landbouwactiviteiten in de huidige juridisch-planologische toestand reeds een evenwicht 
nagestreefd wordt tussen infiltratie, berging en afvoer van regenwater. Bij een golfterrein en in 
een natuurgebied met overdruk VEN is dit niet anders. 

- ter hoogte van gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarde geen bijkomende 
impact op de grondwaterkwantiteit t.g.v. een wijziging van infiltratie verwacht wordt dan bij de 
bestemming parkgebied, gezien dezelfde functies worden toegelaten (0).  

9.3 Gewijzigd grondwaterstromingspatroon 
Voor de watertoets is voornamelijk het grondwaterstromingspatroon van het ondiepe watersysteem van 
belang. Op basis van het grondwatermeetnet blijkt dat de permanente grondwatertafel in het 
studiegebied zich tussen 8,16 en 9,16 mTAW bevindt. De grondwaterstromingsrichting t.h.v. plangebied 
is niet gekend. 
 
Vanuit discipline grondwater (hoofdstuk 6.2.3) blijkt dat: 

- Grondwater zal opgepompt worden voor de irrigatie van het golfterrein. Aangezien de diepte 
van de aanwezige grondwaterwinning niet gekend is, kan de impact van de grondwaterwinning 
op de omliggende grondwaterwinningen niet bepaald worden. Doch gezien deze 
grondwaterwinning reeds geruime tijd op het terrein aanwezig is en tot heden geen verdroging 
van omliggende grondwaterwinningen werd waargenomen, kan aangenomen worden dat een 
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verderzetten van de grondwaterwinning geen verdroging van de omliggende 
grondwaterwinningen in de hand zal werken. Tevens zal in de toekomst nagegaan worden of 
een gedeelte van het grondwater niet kan vervangen worden door opgevangen regenwater.  

- Het plangebied is gelegen in een gebied welke grotendeels matig gevoelig is voor 
grondwaterstroming (zie Kaart 16). In het noordwesten en ten noordoosten van het 
kasteeldomein wordt aangeduid als zeer gevoelig voor grondwaterstroming. Aangezien in het 
plangebied geen nieuwe ondergrondse constructies voorzien worden, zal het effect op de 
grondwaterstroming zeer beperkt blijven. 

9.4 Gewijzigd afvoergedrag en structuurkwaliteit van de waterloop 
Het studiegebied is gelegen in het stroomgebied van de Schelde, meer bepaald in het Netebekken en 
het deelbekken Molenbeek-Bollaak. Het plangebied grenst in het zuiden aan het deelbekken 
Benedengebied Kleine Nete, eveneens onderdeel van het Netebekken. Het westen van het plangebied 
grenst aan het Beneden-Scheldebekken, meer bepaald het deelbekken van de Bovenschijn.  
 
Het hydrografisch net wordt weergegeven op Kaart 20. In het plangebied is de Moerbeek, een 
onbevaarbare waterloop van 2de categorie, gelegen. De Moerbeek mondt uit in het Albertkanaal 
(bevaarbare waterloop), op ca. 1,6 km ten noordoosten van het plangebied. Daarnaast grenst het oosten 
van het plangebied aan de Stouwbeek, een onbevaarbare waterloop van 2de categorie. De Stouwbeek 
mondt op ca. 1,7 km ten oosten van het plangebied uit in de Tappelbeek (onbevaarbare waterloop van 
2de categorie), die op zijn beurt uitmondt in het Albertkanaal op ca. 1,6 km ten noordoosten van het 
plangebied. Verder komen in de onmiddellijke omgeving van het plangebied enkel onbevaarbare 
waterlopen van 2de categorie en niet geklasseerde waterlopen voor. 
 
Vanuit discipline oppervlaktewater (zie hoofdstuk 6.3.3.4) blijkt dat:  

- De structuurkwaliteit van de Moerbeek, welke door het plangebied stroomt, wordt als matig 
aangeduid. Ten gevolge van het voorgenomen plan worden geen ingrepen gepland aan de 
waterlopen zelf. Er dient echter op toegezien te worden dat langs beide zijden van de waterloop 
een erfdienstbaarheidszone van 5 m dient gerespecteerd te worden. 

9.5 Gewijzigd overstromingsregime 
Delen van het plangebied zijn aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig (zie Kaart 21). Deze delen 
zijn tevens aangeduid als van nature overstroombaar vanuit de waterloop.  
 
De zone rond de Tappelbeek wordt aangeduid als effectief overstromingsgevoelig en is tevens recent 
overstroomd, een risicozone voor overstromingen en van nature overstroombaar vanuit de waterloop.  
 
Het plangebied bevindt zich niet in een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstroming. 
 
Uit discipline oppervlaktewater (zie hoofdstuk 6.3.3.1 blijkt dat: 

- Ten gevolge van bijkomende verharding kan wateroverlast optreden, gezien bijkomende 
verharding een impact heeft op de infiltratie van hemelwater. Schadelijke effecten worden 
echter ondervangen, aangezien de bouwvergunningsaanvraag dient te voldoen aan de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 05/07/2013 inzake hemelwaterputten e.a. 

- Verder dient voldaan te worden aan het principe ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ uit het decreet 
integraal waterbeleid. Prioriteit dient hierbij uit te gaan naar hergebruik van hemelwater, 
vervolgens naar infiltratie en daarna buffering met vertraagde afvoer. Momenteel wordt geen 
hemelwater opgevangen. Er dient op projectniveau verder nagegaan te worden of het 
hemelwater van de bestaande en de te voorziene bebouwing al dan niet kan opgevangen en 
hergebruikt kan worden voor o.a. de beregening van het golfterrein zodat minder grondwater 
dient opgepompt te worden. 

9.6 Gewijzigde grondwaterkwaliteit 
Voor de watertoets gaat de aandacht vooral uit naar een eventuele verslechtering van de 
grondwaterkwaliteit als gevolg van verzilting (aan de kust) of verontreiniging door bv. mest, olie en 
benzine, chemicaliën,… Dit kan onder meer gevolgen hebben voor natuurwaarden en 
drinkwaterwinning. Vandaar wordt hieronder eerst aangegeven of het plangebied al dan niet in of nabij 
een kwetsbaar gebied gelegen is en wat de huidige kwaliteit van het grondwater is. 
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Vanuit discipline grondwater (hoofdstuk 6.2.3.2) en vanuit discipline biodiversiteit (hoofdstuk 6.4.3.2) 
blijkt dat: 

- Inzake bemesting op de greens en de tees dienen jaarlijks grondstalen genomen te worden in 
de verschillende delen van de holes (greens en tees), waarbij een analyse op de relevante 
parameters (N, P, K, Mg, Na, Fe, Ca) wordt uitgevoerd. De toediening van de meststoffen dient 
hierop afgestemd te worden. Inzake soort meststoffen dienen langzaam werkende meststoffen 
toegepast te worden. Zo wordt een minimale uitspoeling bekomen. 

- Op de fairways wordt aangeraden om het maaisel te laten liggen, waardoor geen 
voedingsstoffen worden afgevoerd. Indien – uit noodzaak – op deze terreindelen bemesting 
dient plaats te vinden, wordt aanbevolen om organische of langzaam werkende meststoffen te 
gebruiken, waardoor de uitspoeling minimaal is.  

- De rough en semi-rough mag niet bemest worden.  
- Inzake het gebruik van pesticiden dient voldaan te worden aan de voorwaarden van het Decreet 

houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest (BS. 08/02/2013), dat een 
beperkt gebruik van pesticiden verantwoordt op golfterreinen. 

- Waar mogelijk wordt sterk aanbevolen het pesticiden gebruik te vervangen door mechanisch 
optreden of biologische bestrijding. Om rechtstreekse afspoeling van nutriënten en actieve 
stoffen ten gevolge van bemesting naar het oppervlaktewater te voorkomen, dient een 
veiligheidszone gehanteerd te worden waarin geen producten gebruikt worden. Hierbij wordt 
voorgesteld om een veiligheidszone met een afstand van 2 m vanaf de oevers van de Moerbeek 
en waterpartijen in acht te nemen. 

 
Besluit: Het gebruik van bemesting en van pesticiden kan de kwaliteit van het grondwater hier aantasten. 
Er dient in het milieubeheersplan een hoofdstuk aan bemesting en gebruik van pesticiden opgenomen 
worden.  

9.7 Besluit watertoets 
Omwille van de niet problematische toestand en de intenties om waterdoorlatende materialen te 
gebruiken t.b.v. mogelijkheid van infiltratie, en opmaak van een milieubeheerplan i.k.v. ecogolfterrein 
kan worden geoordeeld dat voorliggend plan een beperkt tot verwaarloosbaar negatief effect op de 
waterhuishouding zal hebben. Echter dient minimaal een hoofdstuk aan bemesting en gebruik van 
pesticiden in dit milieubeheersplan worden toegevoegd ter optimalisatie van het bemesten en het 
gebruiken van pesticiden. Ook dient nagegaan te worden of men het regenwater van bestaande en 
toekomstige gebouwen niet kan hergebruiken t.b.v. vermindering van het gebruik van grondwater. 
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10 INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE 
Gezien onderhavig dossier een plan-MER betreft, worden in onderstaande eindsynthese tabellen enkel de milderende maatregelen op planniveau 
weergegeven. Indien bij de beoordeling van het resterend effect een -1/-2/-3 blijft staan, zullen deze effecten enkel op projectniveau kunnen gemilderd worden.  
Tabel 30 Toetsing t.a.v. juridisch-planologische referentietoestand 

Effect Zones Beoordeling 
effect 

Maatregelen en suggesties op planniveau – integratie in RUP  
(A)= aanbeveling 
(D)= dwingende maatregel 

Beoordeling 
resterend 
effect 

Discipline bodem – deeldomeinen pedologie en geologie 

Structuurwijziging Gans plangebied -1 - -1 

Profielwijziging Gebied voor golfterrein met 
overdruk natuurverweving 

-2/-1 - -2/-1 

 Natuurgebied met overdruk ‘GEN’ 0/+1 - 0/+1 

 Gebied voor golfterrein met 
overdruk gebouwen en verharde 
parkeerplaatsen 

-1/0 - -1/0 

 Gemengd open ruimte gebied met 
cultuurhistorische waarde 

0 - 0 

Wijziging bodemgebruik en -
geschiktheid 

Zie discipline mens – ruimtelijke aspecten 

Aantasting bodemkwaliteit Gans plangebied -1/0 - -1/0 

Discipline water – deeldomein geohydrologie 

Wijziging infiltratie Gebied voor golfterrein met 
overdruk natuurverweving 

0 - 0 

 Natuurgebied met overdruk ‘GEN’ 0 - 0 

 Gebied voor golfterrein met 
overdruk gebouwen en verharde 
parkeerplaatsen 

-1 - -1 

 Gemengd open ruimte gebied met 
cultuurhistorische waarde 

0 - 0 

Wijziging grondwatergebruik Zie bij Tabel 31 Toetsing t.a.v. bestaande referentietoestand 

Discipline water – deeldomein oppervlaktewater 

Oppervlaktewaterkwantiteit     
- Irrigatie Zie bij Tabel 31 Toetsing t.a.v. bestaande referentietoestand 
- Wateroverlast Zie bij Tabel 31 Toetsing t.a.v. bestaande referentietoestand 
- Drainage Gans plangebied 0 - 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit Gans plangebied +1 - +1 

Afvalwater Zie bij Tabel 31 Toetsing t.a.v. bestaande referentietoestand 

Structuurkwaliteit Gans plangebied 0 - 0 
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Effect Zones Beoordeling 
effect 

Maatregelen en suggesties op planniveau – integratie in RUP  
(A)= aanbeveling 
(D)= dwingende maatregel 

Beoordeling 
resterend 
effect 

Discipline biodiversiteit 

Biotoop- en ecotoopwijziging 
door ruimtebeslag 

Gans plangebied +1 - +1 

Versnippering, 
ontsnippering, 
barrièrewerking 

Gans plangebied +2 - +2 

Rustverstoring Gans plangebied +1 - +1 

Biotoopwijziging door 
vermesting en gebruik 
pesticiden 

Gans plangebied -2 - -2 

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Zie bij Tabel 31 Toetsing t.a.v. bestaande referentietoestand 

Discipline mens – deeldomeinen ruimtelijke aspecten en mobiliteit 

Zie bij Tabel 31 Toetsing t.a.v. bestaande referentietoestand 

Ruimtebeslag Deel ten zuiden van Bistweg -2 (compensatie van het herbevestigd agrarisch gebied – zie 
flankerende maatregelen) 

0 
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Tabel 31 Toetsing t.a.v. bestaande referentietoestand 
Effect Zones  Beoordeling 

effect 
Maatregelen en suggesties op planniveau – integratie in RUP  

(A)= aanbeveling 

(D)= dwingende maatregel 

Beoordeling 
resterend 
effect 

Discipline bodem – deeldomeinen pedologie en geologie 

Structuurwijziging Gans plangebied 0 - 0 

Profielwijziging Gebied voor golfterrein met 
overdruk natuurverweving 

0 - 0 

Natuurgebied met overdruk ‘GEN’ 0/+1 - 0/+1 

Gebied voor golfterrein met 
overdruk gebouwen en verharde 
parkeerplaatsen 

-1 - -1 

Gemengd open ruimte gebied met 
cultuurhistorische waarde 

-1 - -1 

Wijziging bodemgebruik en –
geschiktheid 

Gans plangebied 0/+1 - 0/+1 

Aantasting bodemkwaliteit  Gans plangebied -1/0/+1 - -1/0/+1  

Discipline water – deeldomein geohydrologie 

Wijziging infiltratie Gans plangebied 0 - 0 

Wijziging grondwatergebruik Gans plangebied 0 - 0 

Discipline water – deeldomein oppervlaktewater 

Oppervlaktewaterkwantiteit     

- Irrigatie  Gans plangebied -2/-3 (gebruik 
grondwater 

voor irrigatie) / 
-1 

- -2/-3 
 
 

-1 

- Drainage Gans plangebied -1/0 - -1/0 

- Wateroverlast Gans plangebied -3 (opvang 
hemelwater) / 

-1 

- 
 
Bij (her)aanleg van parkeerterreinen en/of andere verharde 
oppervlakken dienen deze uitgevoerd te worden in semi-
verharding (waterdoorlatend) zodat infiltratie mogelijk is. (A) 

-3 
 

0/-1 

Oppervlaktewaterkwaliteit Gans plangebied -2/-1 - -2/-1 

Afvalwater Gans plangebied -2 Een individuele waterzuivering (IBA) dient voorzien te worden (D) -1 

Structuurkwaliteit Gans plangebied 0 - 0 

Discipline biodiversiteit 

Biotoop- en ecotoopwijziging 
door ruimtebeslag 

Gans plangebied 0/+1 In de zone met overdruk natuurverweving dient toegestaan te 
worden om bijkomende oppervlaktes voor natuurontwikkeling te 
voorzien, doch dient er 18ha (semi)roughs in deze zone aanwezig 
te blijven. (A) 

+1 

Biotoopwijziging door 
waterhuishouding 

Gans plangebied 0 - 0 
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Effect Zones  Beoordeling 
effect 

Maatregelen en suggesties op planniveau – integratie in RUP  
(A)= aanbeveling 

(D)= dwingende maatregel 

Beoordeling 
resterend 
effect 

Versnippering, 
ontsnippering, 
barrièrewerking 

Gans plangebied -2 / -1 / 0 De aanwezige KLE’s mogen niet verwijderd worden maar 
integendeel versterkt. (D) 

0 

Rustverstoring Gans plangebied 0 - 0 

Biotoopwijziging door 
vermesting en gebruik 
pesticiden 

Gans plangebied -2 - -2 

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Wijziging 
landschapsstructuren en 
relaties 

Gans plangebied 0 Behoud van het parkachtig landschap van het golfterrein door het 
behoud en eventueel versterken van de aanwezige KLE’s (D) 

0 

Wijziging erfgoedwaarden  Gans plangebied 0 - 0 

Wijziging perceptieve 
kenmerken 

Gans plangebied 0 - 0 

Discipline mens – deeldomeinen ruimtelijke aspecten en mobiliteit 

Ruimtebeslag Gans plangebied 0 - 0 

Verkeersgeneratie  Gans plangebied -1/0 - -1/0 

Parkeerbehoefte Gans plangebied -1 - -1 

Gebruiks- en 
belevingswaarde 

Gans plangebied +2 Toelaten van aanleg fiets- en wandelroute op de oude spoorlijn 
(A) 

+2 

Hinderaspecten Gans plangebied 0 - 0 

Toekomstwaarde Gans plangebied +3 - +3 

 
Tevens dient opgemerkt te worden dat ten zuiden van de Bistweg door de herinrichting van het plangebied een stuk herbevestigd agrarisch gebied wordt 
ingenomen. Gezien dit stuk reeds 30 jaar geen functioneel gebruik als landbouwgebied meer heeft, dient door het beleid nagegaan te worden of deze inname 
al dan niet dient gecompenseerd te worden en indien wel, dient er nagekeken te worden waar bestaand agrarisch gebied zal herbevestigd worden ter 
compensatie van dit verlies aan HAG.  
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11 GERAADPLEEGDE BRONNEN 
Arcadis – 2009 - Toetsingskader voor het gewenste recreatieve medegebruik in bossen en 
natuurgebieden in functie van de ecologische draagkracht 
 
Arcadis – 2011 - Plan-MER GRUP Golfterrein Sint-Gillis-Waas 
 
Arol – 1990 - Golf in Vlaanderen 
 
Bauwens D. en CLAUS K. – 1996 - Verspreiding van amfibieën en reptielen in Vlaanderen. 
 
Centraal archeologische inventarisatie 
 
CROW - 2012 - Kencijfers parkeren 
 
De Keersmaeker L., Christiaens B., Esprit M., Leyman A., Van de Kerckhove P. en Vandekerkhove K. 
– 2010 - Bosreservaat muizenbos: eerste inventarisatie van de dendrometrische gegevens en de 
vegetatie in steekproefcirkels en een kernvlakte in het onbeheerde bosreservaat 
 
Digitale boswijzer van Vlaanderen - 2013 
 
Gemeentelijk mobiliteitsplan 
 
Gemeente Ranst – 2005 - Milieubeleidsplan – cluster natuurlijke entiteiten 
 
Golf Vlaanderen – 2012 - Irrigatie op golfbanen 
 
KBGF – 1999 - Behoeftestudie en spreiding voor additionele golfterreinen in Vlaanderen 
 
Maes D., Vanreusel W. en Van Dyck H. – 2013 - Dagvlinders in Vlaanderen: nieuwe kennis voor betere 
actie 
 
Mens en Ruimte – 1997 - Inpassing van golf in het ruimtelijk beleid van Vlaanderen 
 
Mieco-effect bvba – 11/07/2014 – Bossenstein Golf & Polo Club nv – natuurluik: opbouw, beschrijving 
en verscherpte natuurtoets 
 
Omgeving – 20/12/2012 – aanvraagdossier planologisch attest Bossenstein Golf & Polo Club nv  
 
Omgeving – 05/02/2016 – onderzoek naar de noodzaak tot milieu-effectenrapportage plan-m.e.r.-
screening – aanvraag tot ontheffing – planologisch attest domein Bossenstein Golf & Polo Club nv 
 
Patrimoine carthographique de Wallonie 
 
Provincie Antwerpen – 2014 - uitgebreid bosbeheerplan ‘Bos van Ranst’  
 
Richtlijnenboeken Dienst Mer. 
 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen versie 2011 
 
Sweco – 2015 - Plan-MER GRUP 2de golf en stadsrandbos Knokke-Heist 
 
Technum – 2015 - Plan-MER Strategisch projectgebied De Sol- Blankenberge 
 
Vectris – 2014 - Verkeersstudie betreffende het centrum van Broechem 
 
Verkem S., De Maeseneer J., Vandendriessche B., Verbeylen G. en Yskout S. – 2003 - Zoogdieren in 
Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987 tot 2002 
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Vermeersch G., Anselin A., Devos K., Herremans M., Stevens J., Gabriëls J. en Van Der Krieken B. – 
2004 - Atlas van de Vlaamse Broedvogels 2000-2002. Mededelingen van het Instituut voor 
Natuurbehoud 23, Brussel 
 
VMM – 2008 - Grondwater in Vlaanderen: het Centraal Kempisch Systeem. 
 
VMM - november 2012 - Irrigatie op golfbanen: Tips en advies voor duurzame golfbanen 
 
VVG – 2009 en 2014 – GOSTA Vlaanderen 
 
VVG – 2013 – milieuwegwijs golf 
 
WES – 2004 - Behoefteonderzoek Golfsport in Vlaanderen 
 
WES – 12/2006 – Milieubeheerplan voor de Bossenstein Golf & Polo Club nv te Broechem – 
ontwerpversie 
 
Bronnen m.b.t. effecten van bemesting en pesticiden op grond- en oppervlaktewater: 
 
Baird – 1998 – Reducing pesticide and nutrient runoff using buffers – Golf course management 
september 1998 
 
Bigelow, Casel, Bowman – 1999 – Soil Amendments, Reduces Nitrate Leachting – Turfgrass Trends 
sept 99 
 
Cohen, Svjcek, Durborow, Barnes – 1999 – Water quality impacts by golf courses – J. of Environmental 
Quality Vol 28 no 3 may-june 1999 
 
Deubert – 1990 – Environmental Fate of common turf pesticides, factors leading to leaching – USGA 
green section record 1990 Vol 28(4): 5 – 8  
 
GCSAA – 1997 – GCSAA’s Golf Course Water Quality Study – Golf Course Superintendents 
Association of America 
 
Hardt – 1994 – Einflub von stikstoff-düngerform und N-aufwand auf den N-umsatz in Pflanze und Boden 
sowie auf die Narbenqualität eines Golfgrüns – Dissertation University Hohenheim 
 
Kenna – 1995 – What happens to Pesticides Applied to Golfcourses ? – USGA Green Section Record 
jan/feb 1995 
 
Lawson & Colclough – 1989 – Fertilizer Nitrogen Phosphorus and potassium leaching from fine turf 
growing on three different rootzone material – J. Sport Turf Res. Inst. Vol 67 
 
Ryaks, Genter, Leidy – 1998 – Assessment of surface water quality on three eastern North carolina Golf 
Courses – Environment Toxicology and Chemistry Vol. 17 No 10 pp 1934-1942 
 
Schulz & Hardt – 1999 – Golf + Naturschutz – Flora und Fauna auf golfplätzen – DGV  
 
Shuman – 1998 – Nitrogen and Phosphorus leaching and runoff from golf greens and fairways – 
University of Georgia – Online USGA information 
 
Snow – 1998 – Loss of nitrogen and pesticides from turf via leaching and runoff – USGA green section 
online information  
 
USGA – 1998 – Golf Courses Benefit Wildlife and People – online usga green section information 
 
Websites: 
 
dov.Vlaanderen.be/ 
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GOSTA Vlaanderen (Golf Statistieken Vlaanderen) 
 
id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13889 
 
users.telenet.be/natuurpuntzevenbergenbos 
 
www.geopunt.be 
 
www.golfvlaanderen.be (website van de Vlaamse Vereniging voor Golf vzw) 
 
www.google.be 
 
www.lne.be/milieueffectrapportage 
 
www.ovam.be 
 
www.ranst.be 
 
www.ruimtevlaanderen.be 
 
www.Vlaanderen.be/agnas 
 
www.wikipedia.be 
 
zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod/procedure-5-probleemterrein  
 
zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-erbod/documenten/Toetsingskader_2016.pdf  
 
 

http://www.geopunt.be/
http://www.lne.be/milieueffectrapportage
http://www.vlaanderen.be/agnas
http://www.wikipedia.be/
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12 BIJLAGEN 
Bijlage 1 Toestemming overname plan-m.e.r.-plicht 
Bijlage 2 Mogelijke maatregelen op projectniveau 
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Bijlage 2 Mogelijke maatregelen op projectniveau 
 

Omdat het plan-MER wordt opgesteld in functie van het op te maken GRUP moet het duidelijke 
uitspraken bevatten omtrent de elementen die in het GRUP moeten worden opgenomen, met name een 
gemotiveerde afweging van de te herbestemmen gebieden en een opgave van milderende maatregelen 
met een ruimtelijke weerslag (bijvoorbeeld eventuele maatregelen inzake parkeergelegenheid, 
waterberging, enz.). Dit betekent dat ondanks de voorgestelde milderende maatregelen er nog 
negatieve effecten kunnen blijven bestaan welke verder op projectniveau dienen gemilderd te worden. 
Deze worden hieronder per discipline informatief meegegeven ter vervollediging van de 
effectenbeoordeling. 

Discipline bodem: 

Om de impact van de grondwaterwinning op de bodemkwaliteit nog beter te kunnen nagaan, dienen de 
eigenschappen (diepte, dikte filter, …) van de grondwaterwinning bepaald te worden. Daarna dient een 
impactstudie van de grondwaterwinning op de bodemkwaliteit (berekening invloedstraal) uitgevoerd te 
worden.  

Op projectniveau worden volgende maatregelen aanbevolen:  

- Indien er zich calamiteiten zouden voordoen, zal de verontreinigde bodem onmiddellijk 

worden afgegraven, afgevoerd en gesaneerd worden. 

- Om calamiteiten te vermijden wordt aanbevolen om rekening te houden met een aantal 

praktische aspecten (bv. Gebruik van vaten en jerrycans zo veel als mogelijk te vermijden en 

indien deze toch dienen gebruikt te worden dienen deze voorzien te worden van goede 

schenktuiten en flexibele vulslangen – indien een mazouttank op het terrein wordt 

aangebracht, dient deze voorzien te zijn van de nodige beschermingen zoals vermeld in 

Vlarem) 

- Inzake bemesting op de greens en de tees dienen jaarlijks grondstalen genomen te worden in 

de verschillende delen van de holes (greens en tees), waarbij een analyse op de relevante 

parameters (N, P, K, Mg, Na, Fe, Ca) wordt uitgevoerd. De toediening van de meststoffen 

dient hierop afgestemd te worden. Inzake soort meststoffen dienen langzaam werkende 

meststoffen toegepast te worden.  

- Op de fairways wordt aangeraden om het maaisel te laten liggen, waardoor geen 

voedingsstoffen worden afgevoerd. Indien – uit noodzaak – op deze terreindelen bemesting 

dient plaats te vinden, wordt aanbevolen om organische of langzaam werkende meststoffen te 

gebruiken, waardoor de uitspoeling minimaal is.  

- De rough en semi-rough mag niet bemest worden.  

- Inzake het gebruik van pesticiden dient voldaan te worden aan de voorwaarden van het 

Decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest (BS. 

08/02/2013), dat een beperkt gebruik van pesticiden verantwoordt op golfterreinen. 

- Waar mogelijk wordt sterk aanbevolen het pesticiden gebruik te vervangen door mechanisch 

optreden of biologische bestrijding. 

 

Discipline grondwater: 

Om de impact van de grondwaterwinning op de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit te kunnen nagaan, 
dienen de eigenschappen (diepte, dikte filter,…) bepaald te worden en een nieuw oppompdebiet  
aangevraagd te worden. Daarnaast dienen grondwaterwinningen geëxploiteerd te worden volgens de 
regels van goed vakmanschap (volgens de code van goede praktijk voor boringen en voor exploiteren 
en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning, VLAREM II, bijlage 5.53.1). Dit impliceert onder 
meer het voorleggen van een boorstaat/putschema, de aanwezigheid van een debietmeter, 
staalnamekraan en rechte onvervormbare peilbuis op iedere winning. Op elke pomp dient een teller 
voorzien te worden, d.w.z. de pomp naar de buffer alsook de pomp(en) van de buffer naar de spelzone. 
Daarna dient een impactstudie van de grondwaterwinning op de bodem- en grondwaterkwaliteit 
(berekening invloedstraal) uitgevoerd te worden.  
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Verder wordt voorkeur gegeven om hemelwater op te vangen en te hergebruiken bij de beregening van 
het golfterrein, meer specifiek de tees en de greens. Dit is een aanbeveling overgenomen uit de 
discipline oppervlaktewater dat een positief effect heeft op de grondwaterkwantiteit.  

Verder nog volgende aanbevelingen:  

- Beregening dient beperkt te worden tot tees en greens en – indien noodzakelijk – de meest 

cruciale delen van fairways. Roughs mogen nooit worden beregend.  

- De beregening dient beperkt te worden tot de perioden waarvoor dit essentieel is en gebeurt 

bij voorkeur ’s nachts.  

 

Discipline oppervlaktewater: 

Om te vermijden dat door een lange droge periode niet meer voldoende water in de waterpartijen 
aanwezig zou zijn, worden volgende aandachtpunten op projectniveau meegegeven:  

- Het hemelwater van de aanwezige en de te voorziene bebouwing dient opgevangen en 

hergebruikt te worden (o.m. voor de beregening van het golfterrein, meer specifiek de tees en 

de greens). Hierdoor zou minder grondwater dienen opgepompt te worden.  

- Om zeker in de behoefte voor beregening van tees en greens te kunnen voorzien, wordt een 

onttrekkingsvolume van grondwater toegelaten. Hiervoor dient een 

milieuvergunningsaanvraag ingediend te worden. Op projectniveau dient het werkelijk vereiste 

debiet bepaald te worden, aangezien de debietsmeter op september 2015 werd geïnstalleerd 

en er dus nog maar debietsgegevens van 1 jaar voorhanden zijn. 

- Hierbij dient aanvullend opgemerkt te worden dat het onttrekken van oppervlaktewater uit een 

systeem dat in vrije verbinding staat met het grondwater (i.c. de waterpartijen in het 

plangebied), moet beschouwd worden als een grondwaterwinning en bijgevolg een 

milieuvergunning vereist is. Dit betekent dat zowel de mogelijkheid om water uit de 

waterpartijen te gebruiken als het gebruik van grondwater via de grondwaterwinning als een 

grondwaterwinning te beschouwen zijn en aldus een milieuvergunning vereisen.  

- Inzake het gebruik van pesticiden dient voldaan te worden aan de voorwaarden van het 

Decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest (BS. 

08/02/2013), dat een beperkt gebruik van pesticiden verantwoordt op golfterreinen. 

- Er dient op toegezien te worden dat langs beide zijden van de waterloop een 

erfdienstbaarheidszone van 5 m dient gerespecteerd te worden. 

- Een IBA dient voorzien te worden voor de lozing van afvalwater. Hierbij dient het afvalwater 

afkomstig van de keuken via een vetafscheider geleid te worden vooraleer dit water de IBA 

bereikt.  

- Principes om run-off te voorkomen:  

o Run-off komt meer voor op een compacte bodem; regelmatig een mechanische 

decompactatie uitvoeren is dus bevorderend voor het tegengaan van run-off 

o Een dense grasbegroeiing belet run-off 

o Een te hoge vochtigheidsgraad bevordert run-off; een efficiënte beregening is dus 

noodzakelijk 

o Bufferzones van gras van ten minste een paar meter breed en 5 cm hoogte is het 

meest efficiënt om run-off tegen te gaan 

o Slow-release meststoffen kennen een significant verminderde run-off 

o Veiligheidszone met een afstand van 2 m vanaf de oevers van de Moerbeek en 

waterpartijen in achtnemen, waarin geen producten worden gebruikt. (reeds door 

bestaande wetgeving ondervangen) 

Daarnaast lozen de woningen stroomopwaarts hun afvalwater in de Moerbeek, aangezien geen 
rioleringsnet aanwezig is (en ook niet gepland wordt om te realiseren). Dit water stroomt doorheen het 
plangebied, waarbij kan aangenomen worden dat – ten gevolge van deze lozingspraktijken – de 
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oppervlaktewaterkwaliteit er slecht aan toe is. Er wordt dan ook als flankerende maatregel op 
projectniveau opgenomen dat woningen stroomopwaarts van het plangebied dienen voorzien te worden 
van een rioleringsstelsel. Dit is reeds opgenomen in de zoneringsplannen. Een aantal woningen worden 
op de zoneringsplannen echter aangeduid als individueel te optimaliseren buitengebied (zie Figuur 15). 
Om de waterkwaliteit van de Moerbeek te kunnen verbeteren, dient erop toegezien te worden dat deze 
percelen voorzien worden/zijn van een IBA.  

 

Discipline biodiversiteit: 

Om de natuurkwaliteit te kunnen optimaliseren is het sterk aanbevolen om op projectniveau volgende 
maatregelen te implementeren:  

- De golftechnische boompartijen tussen de holes worden beheerd als een ‘rough’ bestaande 

uit inheemse hoogstammige bomen met een ondergroei van grassen en kruiden; 

- De golftechnisch aangeplante struwelen worden beheerd als een ‘rough’ bestaande uit een 

mantel-zoomstructuur met enerzijds een gevarieerde, inheemse en standplaatsgeschikte 

beplanting en anderzijds een ruigtevegetatie met geleidelijke overgang naar de aanliggende 

grasmat van de holes; 

- De aanwezige KLE’s (poelen, hagen, knotbomen, …) worden maximaal behouden en 

ontwikkeld met aandacht voor hun diverse ecologische functie; 

- De benodigde spelzone wordt optimaal uitgelijnd met een maximalisatie van de oppervlakte 

roughs die een natuurgericht beheer krijgt; 

- Het golfgedeelte wordt beheerd volgens de best beschikbare technieken om de milieukwaliteit 

te verbeteren, de inzet van hulpstoffen te minimaliseren en om de natuurwaarden te 

optimaliseren; 

- Ingrepen op het terrein worden steeds ingepast in het landschappelijke kader met bijzondere 

aandacht voor het kasteel, kasteelpark en de landschappelijke eigenheid; 

- De waterpartijen worden beheerd met aandacht voor de waterkwaliteit, de oeverstructuur en 

de inheemse aquatische organismen.  

In de huidige situatie is er op de meeste plaatsen reeds een goed ontwikkelde oevervegetatie met vnl. 
riet aanwezig. Aanpalend aan deze bestaande oeverzone kan een zone ‘semi-rough’ ingeplant worden 
om tot een 2-meter-zone te komen die ertoe leidt dat run-off wordt tegengegaan. 

 

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie: 

Hoewel volgende zaken reeds in de wetgeving (decreet onroerend erfgoed) verankerd zijn, willen we 
de aandacht graag op volgende zaken vestigen:  

- Maximaal beperken van leegstaand waardevol patrimonium. 

- Het wordt aanbevolen om mogelijke verbouwingswerken binnen het kasteelgebouw in functie 

van seminariefaciliteiten maximaal met respect voor de erfgoedwaarde van het interieur uit te 

voeren. 

- Bij mogelijke niet-vergunningsplichtige verbouwingswerken binnen het kasteelgebouw wordt 

sterk aanbevolen om dit in overleg met de administratie onroerend erfgoed uit te voeren.  

Verder is het bij grote evenementen aan te raden om met de nodige communicatie vooraf de 
parkeerbehoefte op te vangen op de parking van de golfclub nabij het clubhuis. 

Daarnaast dient een beheersplan voor het kasteelpark opgemaakt te worden als beschermd landschap.  

 

Discipline mens, deeldomeinen mobiliteit en ruimtelijke aspecten: 

Bij grote evenementen in het kasteelgebouw is het aan te raden om met de nodige communicatie vooraf 
de parkeerbehoefte op te vangen op de parking van de golfclub nabij het clubhuis. 
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Verklarende woordenlijst golfterrein 

 
Buiten spelzone Overig gebied dat niet tot de eigenlijke speelzone behoort. Het buiten gebied 

is onder te verdelen in waterpartijen en rough 
 

Bunker Een met zand gevulde hindernis op een golfbaan 
 

Driving Range Terrein waar een golfer ballen kan slaan om zijn swing te verbeteren 
 

Fairway Zone van een golfbaan tussen de tee en de green. Het gras van de fairway is 
redelijk kort gemaaid, maar niet zo intensief kort als op en rondom de green. 
Naast de fairway is enkele meters semi-rough 
 

Green Zone van een golfbaan waar zich de hole situeert. De greens betreffen zeer kort 
gemaaide grasoppervlakten, soms dagelijks gemaaid of bij wedstrijden soms 2 
keer per dag 
 

Hole - Hole is de naam van het stuk golfbaan van tee tot en met green. Een 
standaard golfbaan bestaat uit 9 of 18 holes. 

- Gat in de green waarin de bal moet worden geput  
 

Lateraal water Waterhindernis gemarkeerd met rode paaltjes die met de speelrichting van de 
hole meegaat 
 

Obstakels Kunstmatige constructies in de baan om het spel te bemoeilijken 
 

Par Professional Average Result: Aantal slagen waarin een gemiddelde 
professionele golfer een hole zou moeten kunnen spelen 
 

Pin Vlaggenstok op de green die in de Hole staat om van een afstand de hole te 
lokaliseren 
 

Rough Ongemaaide zone van de hole, kan bestaan uit hoog gras, heide of struiken 
 

Semi-rough Zone tussen de fairway en de rough, met halflang gras 
 

Tee Afslagplaats, plaats vanwaar de eerste slag op een hole wordt gespeeld. De 
grasmat is er gesloten en wordt kort gemaaid 
 

Voorgreen Gedeelte van de baan gelegen tussen fairway en green. Het gras is daar korter 
dan op de fairway maar langer dan op de green 
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1 INLEIDING 
Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport, m.a.w. een beknopte samenvatting 
van het eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek en belanghebbenden. Een 
milieueffectrapport is een openbaar document waarin de milieueffecten van een planproces en de 
eventuele alternatieven voor dat planproces, worden onderzocht. Het milieueffectrapport beslist niet of 
het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) zal vastgesteld worden. Dit wordt beslist door de 
overheid die hierbij rekening houdt met het milieueffectrapport. 
 
De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante 
informatie uit het milieueffectrapport van het voorgenomen plan te communiceren en hiermee de 
publieke participatie in het vergunningsproces te bevorderen. Voor de uitgebreide technische informatie 
moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen. 
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2 DOELSTELLING EN SITUERING PLAN-MER 

2.1 Doelstelling 
In de 17de eeuw werd rond het kasteel Bossenstein een golfbaan met 27 holes aangelegd, welke zich 
bevindt op het grondgebied van de gemeente Ranst in de deelgemeente Broechem ten zuiden van 
E313 Antwerpen-Luik.  
 
Momenteel bevindt de golfbaan met 27 holes zich conform het gewestplan “Antwerpen“ (goedgekeurd 
bij KB dd. 05/08/1976 en deels herzien de 28/10/1998 - zie onderstaande kaart) deels in: 

- Agrarisch gebied 
- Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
- Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat 
- Parkgebied 

Hierdoor wordt de golfbaan met 27 holes momenteel als “zonevreemd” beschouwd. Om de 
bestemmingswijziging door te kunnen voeren naar een golfterrein is de opmaak van een Gewestelijk 
Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) dan ook noodzakelijk. 
Figuur 1 Gewestplan (bron: www.geopunt.be) 

  
 
Hiernaast maakt het noordelijk deel van het plangebied (zie onderstaande kaart) onderdeel uit van het 
VEN-gebied (d.i. gebied, welk deel uitmaakt van het Vlaams Ecologisch Netwerk:) “Bos van Ranst”. 
Hierbij ligt ca. 1,3ha van het golfterrein, met name de zone rond de greens van hole 9 en hole 12, 
daadwerkelijk in dit VEN-gebied. 
Figuur 2 Inname huidige VEN-gebied (bron: www.geopunt.be) 

  
 

http://www.geopunt.be/
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De plandoelstellingen van het op te maken gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn dan ook tweeledig: 
- In eerste instantie wordt voorzien in de omzetting van het huidige (landschappelijk waardevol) 

agrarisch gebied, parkgebied en natuurgebied met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaat, naar gedragen nieuwe bestemmingen (vnl. de bestemming golfterrein met 
overdruk natuurverweving – zie verder) 

- In tweede instantie wordt de zone rond de greens van hole 9 en hole 12 uit het VEN-gebied 
gehaald; er zal in het GRUP dan ook een compensatie van dit VEN-gebied aangeduid worden, 
waarbij (minimaal) 1 op 1 zal gecompenseerd worden. 

 
Voor een dergelijke gebiedsontwikkeling betekent dit ook dat er een plan-MER dient te worden 
opgemaakt. De gebundelde m.e.r.-procedure (zie verder) zal hierin worden gevolgd, waarbij deze 
procedure de nauwe interactie tussen de opmaak van het RUP en de opmaak van het MER niet 
belemmert. De plicht om een plan-MER op te maken ten behoeve van een GRUP is toegewezen aan 
Ruimte-Vlaanderen. De huidige initiatiefnemer, met name Bossenstein Golf & Polo Club nv, heeft echter 
een aanvraagdossier ingediend bij Ruimte Vlaanderen t.b.v. overname van het initiatiefnemerschap om 
het dossier te bespoedigen. In Bijlage 1 vindt u de toestemming van Ruimte Vlaanderen aan 
Bossenstein Golf & Polo Club nv om de plan-m.e.r.-plicht over te nemen.  

2.2 Toetsing aan de plan-m.e.r.-plicht 
Om na te gaan of het voorgenomen plan onder de toepassing van de plan-m.e.r.-plicht valt, moeten drie 
vragen stapsgewijs beantwoord worden, namelijk: 

1) Valt het voorgenomen plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in 
(titel IV van) het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)?  
Ja - Een ruimtelijk uitvoeringsplan betreft een plan dat door een overheidsinstantie (hier 
overgenomen door Bossenstein Golf & Polo Club nv) wordt opgesteld om middels een 
wetgevingsprocedure door de Vlaamse Regering te worden vastgesteld. Dit maakt dat een 
ruimtelijk uitvoeringsplan onder de definitie valt van een plan of programma zoals gedefinieerd 
in het DABM. 
 

2) Valt het voorgenomen plan onder het toepassingsgebied van het DABM? 
Ja - Het voorgenomen plan vormt het kader voor de latere toekenning van een vergunning aan 
een project, zodat het voorgenomen plan onder het toepassingsgebied van het DABM valt. 
 

3) Valt het voorgenomen plan onder de plan-m.e.r.-plicht? 
Ja - “Bijlage II: artikel 12: Toerisme en recreatie: aanleg van golfterreinen van 9 holes of meer” 

 
Ingevolge het voorgaande is het voorliggend plan plan-m.e.r.-plichtig. 

2.3 Situering van de m.e.r.-procedure 
Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de m.e.r.-procedure.  

2.3.1 Milieueffectrapportage: algemeen 

Het voornemen om binnen het GRUP voor golfterrein Bossenstein Golf & Polo Club nv te Broechem 
(Ranst) enerzijds een aantal bestemmingen te wijzigen en anderzijds het verloren VEN-gebied 
(minimaal 1 op 1) te compenseren, zal worden getoetst op de impact op het milieu d.m.v. de opmaak 
van een milieueffectenrapport (kortweg MER). Via het milieuonderzoek wordt getracht om de voor het 
milieu mogelijk negatieve effecten in een vroeg stadium van de besluitvorming te kennen zodat ze 
kunnen worden voorkomen of gemilderd en zodat het voorliggend plan in een vroeg stadium kan worden 
bijgestuurd. 
 
Omdat het plan-MER wordt opgesteld in functie van het op te maken GRUP moet het duidelijke 
uitspraken bevatten omtrent de elementen die in het GRUP moeten worden opgenomen, met name een 
gemotiveerde afweging van de te herbestemmen gebieden en een opgave van milderende maatregelen 
met een ruimtelijke weerslag (bijvoorbeeld eventuele maatregelen inzake parkeergelegenheid, 
waterberging, enz.). 
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2.3.2 Kort overzicht van de m.e.r.-procedure 

De hierna beschreven m.e.r.-procedure, welke zal gevolgd worden, betreft het regulier spoor. 
 
a) Kennisgeving/Ontwerpfase 
De initiatiefnemer heeft een team van MER-deskundigen samengesteld, die het kennisgeving/ontwerp-
plan-MER hebben opgemaakt o.l.v. een MER-coördinator. Na het opstellen ervan werd dit dossier 
ingediend bij de bevoegde overheid, namelijk de Dienst Mer.  
 
b) Terinzagelegging en richtlijnen 
Na de volledig verklaring van het kennisgeving/ontwerp-plan-MER stelt Dienst Mer het dossier 
onverwijld ter beschikking van het publiek (= terinzagelegging) op volgende wijzen: 

- overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
- bij de initiatiefnemer; 
- via de internetsite van Dienst Mer (https://www.lne.be/milieueffectrapportage), van de 

gemeente Ranst (http://www.ranst.be) en van Ruimte Vlaanderen 
(http://www.ruimtevlaanderen.be); 

- via publicatie in de krant. 
De Dienst Mer bezorgt eveneens een afschrift van de volledig verklaarde kennisgeving/ontwerp-plan-
MER aan het betrokken gemeentebestuur (Ranst), de provinciale overheid en de door de Vlaamse 
regering aangewezen administraties. 
 
De terinzagelegging voor het publiek creëert de mogelijkheid voor de burger om inhoudelijke 
opmerkingen te maken, zodat de initiatiefnemer indien nodig de voorgestelde inhoud van het ontwerp-
plan-MER alsnog kan aanpassen aan de opmerkingen van de burger. Bij de bekendmaking of 
terinzagelegging wordt duidelijk aangegeven dat eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening 
van het voorgenomen plan-MER binnen de 30 dagen na bekendmaking van de kennisgeving/ontwerp-
plan-MER aan Dienst Mer moeten worden bezorgd. Bij een grensoverschrijdende procedure betreft dit 
een termijn van 60 dagen na de start van de terinzagelegging.  
 
Na de terinzagelegging volgt een vergadering met de betrokken instanties, de zogenaamde gebundelde 
‘richtlijnen-ontwerp-plan-MER-vergadering’, waarin de opmerkingen op de kennisgeving/ontwerp-plan-
MER worden besproken en wordt nagegaan welke opmerkingen relevant zijn om te worden 
meegenomen bij de eventuele noodzakelijke aanpassing of aanvulling van het MER. De resultaten van 
dit overleg vertaalt Dienst Mer in de richtlijnen voor de opmaak van het plan-MER. 
 
c) Uitvoeringsfase – opmaak (definitief) MER 
Tijdens de uitvoeringsfase wordt het plan-MER gefinaliseerd rekening houdende met de opmerkingen 
vanuit de richtlijnen-ontwerp-plan-MER vergadering.  
 
d) Beoordelingsfase 
Zodra dit definitief MER aan Dienst Mer wordt overhandigd, zal Dienst Mer controleren of het MER 
beantwoordt aan de inhoudelijke vereisten van de richtlijnen – ontwerp-plan-MER-vergadering. Daarna 
keurt Dienst Mer het MER goed of af en stelt ze een goedkeurings- of afkeuringverslag op.  
 
Deze goed- of afkeuring wordt binnen een termijn van 50 dagen betekend aan de initiatiefnemer, de 
betrokken overheden, administraties, de MER-coördinator en het college van burgemeester en 
schepenen van de betrokken gemeentebesturen (d.i. gemeente Ranst).  
 
Een goedgekeurd MER is een officieel document. Na goedkeuring worden de ‘niet technische 
samenvatting’ en het goedkeuringsverslag op de MER-website geplaatst. 

2.3.3 Verdere procedures en besluitvorming 

De inhoud van het plan-MER, meer specifiek de doorwerking van milderende maatregelen in ruimtelijke 
maatregelen, zal worden bijgevoegd aan het GRUP. Dit zal gebeuren door een integratie in de 
toelichtingsnota. Na de plenaire vergadering en het advies van de strategische adviesraad SARO (en 
eventuele bijsturingen) wordt het ontwerp GRUP voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering. Dit 
ontwerp GRUP wordt vervolgens onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De 
bezwaren, opmerkingen en adviezen worden verwerkt door de Vlaamse Regering die het GRUP eerst 
principieel definitief goedkeurt. Uiteindelijk wordt het GRUP (na eventuele aanpassingen) en na advies 
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van de Raad van State definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering (uiterlijk 10 maanden na het 
einde van het openbaar onderzoek). Het GRUP treedt in werking 14 dagen na de publicatie van het 
GRUP in het Belgisch Staatsblad. Daarna vormt het GRUP de juridische basis voor het beoordelen van 
vergunningaanvragen. Voor de niet-vergunde delen van het golfterrein zal het GRUP de basis vormen 
voor een regularisatievergunning.  

2.4 Situering 
Het plangebied is gelegen op het grondgebied van de gemeente Ranst in de deelgemeente Broechem 
ten zuiden van E313 Antwerpen-Luik. In het plangebied werd rond het kasteel van Bossenstein 
(daterend uit de 17de eeuw) een golfbaan met 27 holes aangelegd. Het plangebied heeft een 
oppervlakte van ca. 56ha, waarbinnen zich de activiteiten van Bossenstein Golf & Polo Club nv en de 
gebouwen voor de uitbating ervan situeren.  
 
Volgende belangrijke ruimtelijke entiteiten kunnen onderscheiden worden in de omgeving van het 
studiegebied: 
- Autosnelweg E313: ca. 100m ten noorden 
- Moerbeek: doorkruist het terrein aan de noordwest zijde 
- Bosgebied: aangrenzend ten noorden 
- Dichtstbijzijnde woning: er bevinden zich 2 woongelegenheden in het plangebied, daarnaast 

bevinden zich zowel aan de oost- als westzijde aanpalend aan het plangebied woningen.  
 
Het golfterrein in het plangebied is een aaneenschakeling van grasland en waterpartijen. Het terrein 
vertoont tevens verspreide houtaanplanten (hoofdzakelijk loofhout, maar ook naaldhout). In 
onderstaande tabel worden de oppervlaktes van de verschillende onderdelen van het golfterrein binnen 
het plangebied (incl. kasteeldomein) weergegeven: 
 
Tabel 3 Oppervlaktes (bij benadering) van de verschillende onderdelen van het bestaand golfterrein 

binnen het plangebied (incl. kasteeldomein) 
Onderdeel golfterrein Oppervlakte (ha) 

Greens ca. 1,5 

Fairways ca. 15 

Semi-rough ca. 22,6 

Tees ca. 1,0 

Bunkers ca. 0,6 

Rough ca. 5,4 

Waterpartijen ca. 4,4 

Practice ca. 2,2 

Overige (kasteel, verharding, gebouwen, …) ca. 3,3 

TOTAAL 56,0 

Het plangebied is volgens het gewestplan gelegen binnen de zones zoals in hoofdstuk 2.1 aangeduid 
en wordt omringd door zones met gewestplanbestemming (zie Figuur 1): 

- Agrarisch gebied: (deels) ten zuiden, ten westen en ten oosten 
- Landschappelijk waardevol agrarisch gebied: (deels) ten zuiden 
- Woongebied met landelijk karakter: ten zuidoosten en op ca. 100m ten zuidwesten 
- Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat: ten noorden 

- Parkgebied: op ca. 70m ten noordoosten  
- Gebied gereserveerd voor erfdienstbaarheidsgebieden: ten noordoosten 
- Woongebied: (deels) ten zuiden 

 

Momenteel is in het gebied geen APA, BPA of RUP van toepassing. De bedoeling van dit plan-MER is 
de opmaak van een GRUP, welke grotendeels Bossenstein Golf & Polo Club nv zou bevatten. Op ca. 
500m ten noordwesten is dd. 06/06/2008 het RUP “Leidingstraat Zandhoven – Ranst” (type: contouren 
van lijnen) aanwezig. Op ca. 350m ten westen is dd. 06/06/2008 het RUP “Leidingenstraat Zandhoven 
– Ranst” (type: contouren grondvlakken) aanwezig. De ligging van beide GRUP’s worden weergegeven 
op onderstaande kaart. 
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Figuur 3 Omliggende RUP’s nabij het plangebied (bron: www.geopunt.be) 

  
 
Eveneens dient melding gemaakt te worden dat op het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv dd. 
25/04/2016 een gunstig planologisch attest bij Ministerieel Besluit werd afgeleverd. Hierbij werd het 
volgende vastgesteld met de opmaak of wijziging van de plannen van aanleg of RUP: “Een gunstig 
planologisch attest wordt afgeleverd voor het behoud van het golfterrein met de bijbehorende gebouwen 
en infrastructuur en voor de plannen horende bij de ruimtelijke behoeften op korte en lange termijn.  
 
Het voorontwerp van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt binnen een jaar na afgifte van het 
attest verstuurd naar de betrokken adviesinstanties. Bij de opmaak van het GRUP zal in het bijzonder 
aandacht worden besteed aan: 

- het behoud en het ruimtelijke integreren van bestaande voetwegen en de dreef naar het kasteel; 
- het behoud en het ruimtelijke integreren van de bestaande waterloop, rekening houdende met 

het integraal waterbeleid; 
- het respecteren van de bouwvrije strook lang de E313. 
- maatregelen voor het behoud en het ruimtelijk integreren van het VEN-gebied in het noorden 

van het plangebied; 
- de multifunctionele inrichting; 
- de inrichting als ecogolf.” 

 

Momenteel is er een stedenbouwkundige vergunning aanwezig i.k.v. het plaatsen van een overdekte 
driving range. Daarnaast bezit de Bossenstein Golf & Polo Club nv een milieuvergunning van klasse 3 
tot 19/12/2032. Voor meer uitleg inzake deze vergunning verwijzen we naar het eigenlijke MER. Ook 
voor de algemene en beleidsmatige randvoorwaarden en ruimtelijke afweging wensen we te verwijzen 
naar het eigenlijke MER.  
 

  

http://www.geopunt.be/
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3 BESCHRIJVING VAN HET VOORGENOMEN PLAN 

3.1 Probleemstelling van Bossenstein Golf & Polo Club nv  
Opdat een golfterrein goed kan functioneren zijn bepaalde houten constructies op het golfterrein 
onmisbaar. Aangezien de huidige werkelijke toestand, met name ecogolfterrein, niet overeenkomt met 
de geldende bestemmingen volgens het gewestplan, zouden deze houten constructies als 
“zonevreemd” beschouwd worden. 
 
Vandaar werd besloten om enerzijds een planologisch attest aan te vragen voor op korte termijn een 
loods voor de stalling van onderhoudsmachines (250m²) en een overdekte driving range (180m²) te 
kunnen oprichten en anderzijds voor op lange termijn naast de herbestemming van het volledige 
golfterrein, de bevestiging te vragen van de bestaande gebouwen, zonder volume uitbreiding, maar wel 
met inbegrip van een functiewijziging voor het kasteel en bijgebouwen. Een gunstig planologisch attest 
werd op 25/04/2016 bij Ministerieel Besluit afgegeven. 
 
Onderhavige plan-MER zou dienst doen als basis voor een GRUP, die de juridische basis dient te 
vormen voor toekomstige noodzakelijke vergunningen voor het goed functioneren van het golfterrein. 

3.2 Beschrijving van de onderzochte alternatieven 

3.2.1 Nulalternatief 

Het nulalternatief betekent dat het voorgenomen plan niet doorgaat, m.a.w. dat het golfterrein als 
“zonevreemd” zou blijven bestaan. Voor de verschillende planonderdelen worden de behoefte en 
verantwoording aangetoond binnen diverse beleidsdocumenten (zie hiervoor de algemene en 
beleidsmatige randvoorwaarden in het eigenlijke MER en hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet 
evonden.). Het nulalternatief wordt dan ook niet weerhouden als volwaardig alternatief.  

3.2.2 Locatiealternatieven 

In het kader van het golfterrein werden geen locatiealternatieven onderzocht. De bedoeling van het 
voorgenomen plan is namelijk een behoud van de bestaande toestand, waarbij het plangebied wordt 
herbestemd naar de aanwezige functies zodanig dat de golf (en aanverwante accommodatie) niet meer 
zonevreemd gelegen is. Er zijn aldus geen volwaardige locatiealternatieven, gezien geen enkele locatie 
kan voldoen aan dezelfde doelstellingen die bij het basisalternatief worden nagestreefd; hier ook reeds 
denkend aan de oppervlakte, welke dergelijke golfterreinen in beslag nemen. 
 
Zoals reeds vermeld wordt een deel van het VEN-gebied ingenomen. Deze oppervlakte-inname wordt 
integraal (in minimaal dezelfde oppervlakte) gecompenseerd. Inzake de locatie van dit nieuwe VEN-
gebied werden verschillende locaties overwogen. Bij een screening van potentiële locaties bleken de 
locaties, zoals opgenomen in het voorgenomen plan (rood omrand in onderstaande figuur) en een 
locatie (met een te compenseren oppervlakte) binnen de zone tussen de verkeerswisselaar E34 en 
E313 (blauw omrand in onderstaande figuur), de meest geschikte locaties op vlak van o.m. 
natuurverweving met omliggende VEN-gebieden om te weerhouden.  
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Figuur 4 Situering potentiële locaties VEN-gebieden incl. weergave VEN-gebieden + BWK (bron: 

geopunt) 

 
Legende: 
Gebieden van het VEN en IVON:        BWK 2 – zones: 

 
 

 

 
Echter, indien beide locaties op vlak van ruimtelijke aspecten en kwetsbaarheden met elkaar worden 
vergeleken (zie onderstaande tabel), blijkt dat de locatie opgenomen in het plan de meest geschikte 
locatie is:  
Tabel 4 Vergelijking potentiële locaties voor compensatie VEN-gebied 

 Locatie plangebied 
(zie ook Fout! Verwijzingsbron niet 
evonden.) 

Locatie tussen verkeerswisselaar 
E34-E313 

BWK Biologisch zeer waardevol  
Complex van biologisch minder 
waardevolle en biologisch 
waardevolle elementen  

Biologisch waardevol 

Aansluiting bestaand VEN-
gebied 

ja Nee 

Verstoring /hinder hinder t.g.v. golfrecreanten niet uit 
te sluiten 

omringd door zeer drukke wegen en 
vlak naast de autosnelweg met aldus 
grote verkeersdruk – rustverstoring, 
impact verkeersemissies, lichthinder 
niet uit te sluiten 
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Inzake de biologische waarderingskaart bevat het complex van biologisch minder waardevolle en 
biologisch waardevolle elementen op de locatie van het plangebied volgende karteringen: 

- Zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland = biologisch minder waardevol 
- Recent gegraven of vergraven eutroof water = biologisch waardevol 
- Houtkant met gemengd loofhout = biologisch zeer waardevol 

 
De zone die in het voorgenomen plan wordt opgenomen als compensatie van het ingenomen VEN-
gebied bevat grotendeels de waterplas en houtkant met gemengd loofhout, waardoor globaal gezien de 
locatie opgenomen in het plangebied als biologisch waardevoller kan beschouwd worden als de 
alternatieve locatie tussen de verkeerswisselaar E34-E313. 
 
Er worden in het verdere plan-m.e.r.-proces dan ook geen locatiealternatieven inzake het te 
compenseren VEN-gebied meegenomen. 

3.2.3 Inrichtingsalternatieven 

Een inrichtingsalternatief is een alternatief dat erin bestaat binnen eenzelfde plangebied een andere 
(ruimtelijke) configuratie van dezelfde bouwstenen te voorzien. Gezien de golf reeds sinds 1987 
aanwezig is en voorliggend plan een regularisatie van de bestaande toestand betreft, worden geen 
inrichtingsalternatieven meegenomen. Uit de milieueffectbeoordeling kunnen evenwel suggesties en/of 
aanbevelingen inzake de inrichting volgen.  

3.2.4 Uitvoeringsalternatieven 

Een uitvoeringsalternatief is een alternatief dat slechts van het basisalternatief verschilt door de manier 
waarop het wordt uitgevoerd. Aangezien de golf reeds sinds 1987 in het plangebied aanwezig is, kunnen 
geen uitvoeringsalternatieven meegenomen worden.  

3.3 Beschrijving voorgenomen planelementen 

3.3.1 Bepaling plangebied contour en situering plangebied 

Het plangebied Bossenstein Golf & Polo Club nv ligt in de gemeente Ranst, ten noorden van de 
woonkern van de deelgemeente Broechem en ten zuiden van de autosnelweg E313 (Antwerpen – 
Hasselt – Luik). Voor de situering en de contour kunnen we verwijzen naar hoofdstukken 2.1 en 2.4 ) 

3.3.2 Visie op het plangebied 

De plandoelstellingen van het op te maken GRUP zijn tweeledig: 
1) In eerste instantie wordt voorzien in de omzetting van het huidige (landschappelijk waardevol) 

agrarisch gebied, parkgebied en natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, 
naar gedragen nieuwe bestemmingen (zie onderstaande figuur): 
- Gebied voor golfterrein 

o met overdruk natuurverweving 
o met overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen 

- Gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarden (CH) 
o zonder overdruk 
o met overdruk natuurverweving 

- Natuurgebied  
o met overdruk GEN (grote eenheid natuur) 
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Figuur 5 Aanduiding nieuwe bestemmingen op het toekomstige GRUP 

 
 

Doelstelling hierbij is de juridische en ruimtelijke verankering conform de structuurplannen, 
golfmemorandum,… van de ontwikkelingsperspectieven van het bestaande golfterrein als zijnde een 
ecogolfterrein. Voor een detaillistische verantwoording inzake de economische behoefte en vanuit de 
beleidscontext wensen we hierbij te verwijzen naar het eigenlijke MER. 
 
In tweede instantie wordt de zone rond de greens van hole 9 en hole 12 uit het VEN-gebied gehaald; 
er zal in het GRUP dan ook een compensatie van dit VEN-gebied aangeduid worden, waarbij 
(minimaal) 1 op 1 zal gecompenseerd worden. De compensatie hiervan wordt via de rode omlijning 
weergegeven op   
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2) Figuur 4.  
 
Het VEN-gebied wordt hierbij bekeken als een samenhangend en georganiseerd geheel, van 
gebieden van de open ruimte waarin een specifiek beleid inzake het natuurbehoud, gebaseerd op de 
kenmerken en elementen van het natuurlijk milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden van 
de open ruimte en de aanwezige en potentiële natuurwaarden wordt gevoerd. Door het op   
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Figuur 4 rood omlijnde gebied als VEN-gebied aan te duiden blijft de samenhang van het “Bos van 
Ranst” gegarandeerd. 
 
T.g.v. het feit dat naast het bestaande VEN-gebied ook het golfterrein grotendeels met overdruk 
natuurverweving aanwezig is, zal de natuur hier betekenisvoller worden. T.b.v. de mogelijke verdere 
uitbating van het golfterrein zullen in het natuurgebied met overdruk GEN 2 oversteken voorzien 
worden om van de oostelijke naar de westelijke kant van het golfterrein te kunnen gaan. 

 
Tenslotte zal ter uitbouw van het toeristisch – recreatief netwerk enerzijds de bestaande voetwegen en 
de dreef naar het kasteel verder uitgebouwd en ruimtelijk geïntegreerd worden. Anderzijds zal de 
functionaliteit van het huidige kasteelgebouw en de bestaande gebouwen naast het kasteel vergroot 
worden (zonder volume uitbreiding), waarbij laag dynamische activiteiten zullen voorzien worden zoals 
“wonen” en “seminarie/cultuur”.  
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3.3.3 Voorgenomen planelementen 

Om deze visie op het plangebied kracht bij te zetten, dient via het GRUP de huidige bestemmingen 
volgens het gewestplan (zie Figuur 1) gewijzigd te worden.  

3.3.3.1 Huidige bestemming 

Het plangebied is gelegen binnen het gewestplan “Antwerpen“, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 
05/08/1976 en deels herzien op 28/10/1998 (zie Figuur 1). Volgens het gewestplan is het plangebied 
momenteel ingedeeld als zijnde: 

- Deels agrarisch gebied 
- Deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
- Deels parkgebied 
- Deels natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat 

 
De oppervlakte van bovenstaande zones kan ingeschat worden zoals weergegeven in onderstaande 
tabel. 
Tabel 5 Indeling plangebied volgens het huidige gewestplan “Antwerpen”, goedgekeurd bij KB dd. 

05/08/1976 en deels herzien op 28/10/1998 (bij benadering) 
Huidig gebruik conform gewestplan Oppervlakte (ha) 

Agrarisch gebied ca. 6 

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied ca. 38 

Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaten 

ca. 1* 

Parkgebieden ca. 11 

TOTALE OPPERVLAKTE: ca. 56 ha 

* Meer specifiek = 1,3 ha 
 
Hiernaast maakt het noordwestelijk deel van het plangebied onderdeel uit van het VEN-gebied “Bos van 
Ranst”, type GEN. Hierbij ligt ca. 1,3ha van het golfterrein, met name de zone rond de greens van hole 
9 en hole 12, daadwerkelijk in dit VEN-gebied. 

3.3.3.2 Voorgenomen planelementen 

Zoals bij de visie op het plangebied vermeld (zie hoofdstuk 3.3.2)  zullen bovenstaande bestemmingen 
wijzigen naar een volgende ruimtelijke indeling:  

- Gebied voor golfterrein 
o met overdruk natuurverweving 
o met overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen  

- Gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarde (CH) 
o zonder overdruk 
o met overdruk natuurverweving 

- Natuurgebied  
o met overdruk GEN (grote eenheid natuur) 

 
De oppervlakte van bovenstaande zones kan ingeschat worden zoals weergegeven in onderstaande 
tabel. 
Tabel 6 Indeling plangebied volgens voorgenomen planelementen (bij benadering) 

Indeling conform voorgenomen planelementen Oppervlakte (ha) 

Gebied voor golfterrein  ca. 50 

Natuurgebieden  ca. 2* 

Gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische 
waarde 

ca. 4 

TOTALE OPPERVLAKTE: ca. 56 ha 

* meer specifiek 1,8 ha 
 
Naast bovenstaande indeling wordt eveneens het huidig VEN-gebied gecompenseerd door een nieuw 
VEN-gebied, zoals aangeduid op onderstaande figuur. 
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Figuur 6 Links: compensatie huidige VEN-gebied (rood = inname huidig VEN-gebied, groen = voorstel 

compensatie inname VEN-gebied); Rechts: situeringsplan VEN-gebied 

 
 
Voor elk planelement wordt hieronder de inhoud verder toegelicht: 

3.3.3.2.1 Gebied voor golfterrein 

3.3.3.2.1.1 Algemeen 

Het gebied voor golfterrein beslaat hier ca. 50ha en bestaat uit een golfbaan met 27 holes. Hierbij wordt 
de totale oppervlakte van het terrein ingenomen door: 

- Afslagzones (tees) 
- Greens 

- Fairways (+ semi-roughs) 
- Rough 

- Practice (driving-range, puttingreen) 
- Parking en gebouwen 

- Zones buiten spel. 
Al deze bovenvermelde zones i.f.v. de golf worden in het RUP mee opgenomen als zijnde “het gebied 
voor golfterrein”. Momenteel is het golfterrein “zonevreemd” i.f.v. de huidige bestemmingen op het 
gewestplan. De bedoeling van onderhavig plan-MER is dan ook om het golfterrein in de correcte 
bestemming onder te brengen.  

3.3.3.2.1.2 Met overdruk natuurverweving 

Om te voldoen aan het Vlaams Golfmemorandum dd. 23/06/2003 wordt heel het gebied voor het 
golfterrein overdrukt met “natuurverweving”. Deze beslaat m.a.w. de oppervlakte van ca. 46ha. Via deze 
overdruk natuurverweving wordt enerzijds ruimte geboden aan natuurverweving en biedt deze overdruk 
anderzijds ruimte aan recreatie, met name wandelpaden.  

3.3.3.2.1.3 Met overdruk gebouwen en verharde parkeerplaatsen 

Opdat een golf goed zou kunnen functioneren zijn er een aantal gebouwen op het terrein noodzakelijk. 
Zo wordt ruimte voorzien voor bijhorende faciliteiten als: 

- een clubhuis met winkel, hotel en restaurant  
- parkeergelegenheid  
- loods tussen clubhuis en kasteel di vroegere manege – momenteel wordt deze gebruikt voor 

de opslag van materieel en materiaal, meer bepaald bevat deze lockers waar de clubleden hun 
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golfmateriaal kunnen plaatsen, en een parkeerplaats voor het plaatsen van een klein 40-tal 
golfkarretjes – mogelijks zal deze loods in de toekomst vernieuwd worden. 

- woning ten westen van het parkgebied 
- volledige toekomstige driving range (constructie en zone waar golfballetjes naar toe worden 

geslagen) 
- toekomstige loods voor de stalling van onderhoudsmachines – deze loods was vroeger 

aanwezig doch werd onder druk van dwangsommen afgebroken  

3.3.3.2.2 Gemengd open ruimte gebied met cultuurhistorische waarde (CH) 

Het gemengd open ruimte gebied wordt kleiner t.o.v. het huidige bestemde parkgebied, maar blijft nog 
steeds het gedeelte van het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv rondom het kasteel 
Bossenstein. Omwille van het behoud en het versterken van de specifieke erfgoedwaarden van het 
beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Kasteel Bossenstein’, het beschermd monument 
‘Kasteeldomein Bossenstein: kasteel’ en het vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Kasteel Bossenstein’ en 
‘langgestrekte hoeve’ (niet beschermd); én door de diverse functies van het kasteel te behouden en 
bepaalde functies mogelijk te maken in de voormalige conciërgewoning (zie verder), wordt het gemengd 
open ruimte gebied aangeduid als CH-gebied (d.i. gebied met cultuurhistorische waarden). CH-
gebieden zijn namelijk gericht op natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie als 
nevengeschikte functie. 
 
Het gemengd open ruimte gebied beslaat ca. 4ha en betreft 2 zones, met name: 
 
1) Gebied zonder overdruk, welke bestaat uit: 

- het kasteel:  
Voor deze zone zijn laag dynamische activiteiten voorzien, welke onder de noemer “wonen” 
(hier bestaande wooneenheid van eigenaar) en “seminarie/cultuur” (de zalen van het kasteel 
kunnen verhuurd worden voor concerten / seminaries,…). Bij beide functies zal er 
infrastructureel en qua voorzieningen niets wijzigen. Gelet op de mogelijke laag dynamische 
avondlijke (sporadische) activiteiten op het kasteel (bv. concerten,…) zal het kasteel zelf 
verlicht worden met uplighters. 

- het bijgebouw:  
Deze deed vroeger dienst als woning en stalgebouw voor de conciërge en zou in de toekomst 
ingericht worden als 4 wooneenheden van het type studio/appartement zodat de functie wonen 
hier in functie staat van de golf bv. iemand die een weekend komt golven kan hier overnachten. 

- de parking:  
d.i. de bestaande parking voor ca. 20tal auto’s voor het kasteel; M.a.w. dient geen uitbreiding 
van de bestaande verharding nabij het kasteel te gebeuren, doch dient deze zone juridisch 
bestempeld te worden als parkeerplaats voor wagens. Deze parkeerplaats zal verlicht worden 
voor de eventuele avondlijke activiteiten. 

 
2) Gebied met overdruknatuurverweving of m.a.w. de oude dreef 
T.g.v. de toekomstige functiewijziging van het kasteel en dienst-/conciërgewoning wenst men de oude 
dreef terug in zijn oude glorie te herstellen. De twee toegangen tot het kasteel zullen NIET in verbinding 
staan met elkaar. (zie verder) 
 
Via deze overdruk natuurverweving wordt enerzijds ruimte geboden aan natuurverweving. De bomen 
van de oude dreef vormen hier een onderdeel van. Anderzijds zal hierdoor geen verlichting en geen 
parkeerplaatsen in de oude dreef worden toegestaan, en dient de dreef aangelegd te worden met 
waterdoorlatende verharding.  

3.3.3.2.3 Natuurgebied met overdruk GEN 

Zoals reeds eerder besproken zal de compensatie van het ingenomen VEN-gebied “Bos van Ranst”, 
gebeuren door inname van het noordwestelijk gedeelte van het golfterrein als VEN-gebied. Deze 
inname zal een grotere oppervlakte behelzen dan het te compenseren VEN-gebied. De overige 
natuurverbindingen kunnen hierbij tevens gezocht worden in het gebied van het golfterrein waarbij de 
aanwezige bomen lijnverbindingen vormen op het terrein. T.b.v. de mogelijke verdere uitbating van het 
golfterrein zullen in het natuurgebied 2 oversteken voorzien worden om van de oostelijke naar de 
westelijke kant van het golfterrein te kunnen gaan. 
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3.3.3.3 Ontsluiting van het kasteel 

T.g.v. de toekomstige functiewijziging van het kasteel en dienst-/conciërgewoning, welke meegenomen 
zal worden in het GRUP is het de bedoeling om de toegang naar het kasteel toe te verbeteren. Deze 
toegang zou bestaan via: 

- de bestaande parking via de bestaande toegang naar het clubhuis, waarna men te voet 
langsheen de trage verbinding tussen het kasteel en het clubhuis/restaurant naar het kasteel 
zou gaan. Deze zou verlicht worden als er avondlijke activiteiten in het kasteel doorgaan.  

- de oude/bestaande dreef tussen Bistweg en het kasteel, met parkeermogelijkheid aan de 
verlichte parking aan het kasteel.  

De twee toegangen tot het kasteel zullen NIET in verbinding staan met elkaar. Er zal geen bijkomende 
verharding noodzakelijk zijn en het herstellen van de oude dreef zal gebeuren via waterdoorlatende 
verharding. 

3.3.3.4 Water 

Het leidingwater in het clubhuis, hotel en restaurant wordt momenteel gebruikt voor huishoudelijke 
activiteiten. Het is ook de bedoeling om in de toekomst al het leidingwater in het kasteel en bijgebouw 
enkel te gebruiken voor huishoudelijke activiteiten.  
 
Het huishoudelijk afvalwater wordt via een IBA geloosd in de Moerbeek nabij de huidige toegangsweg 
tot het clubhuis. Het huishoudelijk afvalwater van het kasteel wordt via een IBA geloosd in de 
omringende vijver. Momenteel heeft het bijgebouw nog geen IBA-systeem om het huishoudelijk 
afvalwater te lozen. Dit zal in de toekomst nog voorzien worden. Dit IBA systeem zal dan eveneens 
aangesloten worden op het bestaande IBA-systeem van het kasteel. Er dient hierbij opgemerkt te 
worden dat alle aangrenzende woningen aan het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv ook via 
IBA lozen in de grachten, welke via het terrein uitmonden in de Moerbeek. 
 
Naast de lozing van het huishoudelijk afvalwater wordt het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv 
gedraineerd, waarbij alle drainages richting de vijvers en grachten op het terrein verlopen om uiteindelijk 
uit te monden in de Moerbeek ten westen in het plangebied.  
 
Omdat een golfterrein bij droog weer beregend dient te worden, is er op het terrein een 
grondwaterwinning aanwezig, welke zich in de buurt van het kasteel Bossenstein bevindt. Hiervoor bezit 
Bossenstein Golf & Polo Club nv een grondwatervergunning van minder dan 500m³/jaar. In begin 2016 
werd een debietsmeter op deze winning geplaatst. Sinds begin 2016 is een debietsmeter op de 
grondwaterwinning voorzien. Hieruit blijkt dat in 2016 ca. 9.000 m³ grondwater werd opgepompt. 

3.3.3.5 Milieubeheer 

Zoals opgenomen in de principes en uitgangspunten van het voorgenomen plan, wordt uitgegaan van 
een ecogolfterrein. Een ontwerp van een dergelijk milieubeheersplan werd reeds opgemaakt door WES 
in 2006 die conform het Vlaams Golfmemorandum dd. 23/06/2003 dient voorzien te worden. 
 
In het milieubeheersplan werd een natuurstreefbeeld opgemaakt. Het streefbeeld voor de Bossenstein 
Golf & Polo Club nv betreft een concept waarin het golfgebruik en beheer van het terrein in functie van 
de golfsport hand in hand gaan met het bestendigen en verder ontwikkelen van de natuur- en 
landschapswaarden. Uitgangspunten zijn dan ook: 

- Behoud van uit golftechnisch oogpunt kwalitatieve spelomstandigheden; 
- Optimaliseren van de natuurwaarde van het terrein; 
- Respect voor het geklasseerde kasteel en omgeving.  

 
Vanuit het voorgenomen plan zullen volgende heropwaarderingen de noodzakelijke natuurwaarden van 
een ecogolfterrein verbeteren en beschermen, met name: 

- Heropwaarderen van de oude/bestaande dreef 
- Heropwaarderen van een deel van de oude treinbedding met houtkant tot natuurgebied met 

overdruk GEN 
- Heropwaarderen van de noordwestelijk gelegen vijver en een deel bos langs de 

noordwestelijke zijde van het terrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv tot natuurgebied met 
overdruk GEN. 

  



Plan-MER Bossenstein Broechem 24/03/2017 blz. 23 van 46 

 

4 EFFECTENBESCHRIJVING EN -BEOORDELING 

4.1 Algemeen 
De bedoeling van het plan-MER is een beschrijving te geven van de effecten van het voorgenomen plan 
op het milieu en een onderzoek te doen naar eventuele milieuverzachtende maatregelen die de 
negatieve impact op het milieu trachten te beperken of te voorkomen. 
 
Gezien de karakteristieken van het gebied, de aard van het voorgenomen plan en bovenstaande 
ingreep-effectenschema worden in de MER door de respectievelijke erkende MER-deskundigen 
volgende aspecten diepgaand behandeld: 

- Bodem 
- Grondwater  
- Oppervlaktewater 
- Biodiversiteit 
- Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
- Mens-ruimtelijke aspecten en mobiliteit 

 
Het voorgenomen plan heeft geen directe wijziging van luchtemissies en geluidshinder tot gevolg. Een 
toename in luchtemissies en een toename in geluid kan voornamelijk optreden als gevolg van de 
verkeersgeneratie van het voorgenomen plan. Er wordt echter verwacht dat de bijkomende emissies op 
vlak van lucht eerder beperkt blijven, gezien het beperkt verkeersgenererend karakter van het 
voorgenomen plan. Er wordt dan ook voorgesteld om de discipline lucht en geluid niet als 
sleuteldiscipline op te nemen. Deze aspecten zullen– vnl. als gevolg van het verkeersgenererend effect 
– behandeld worden binnen de discipline mens. Ook het aspect klimaat komt bij de discipline mens aan 
bod.  
 
Daarnaast zal ook licht niet als een aparte discipline in het MER naar voorkomen. Het effect van 
lichthinder specificeert zich voornamelijk op het gebied van fauna en flora (discipline biodiversiteit). 
Zodoende wordt het aspect licht in deze discipline behandeld.  
 
Hierbij wordt in deze niet-technische samenvatting per diepgaande discipline een beschrijving van de 
referentiesituatie gegeven, de aanwezige effecten van deze referentiesituatie, de effecten van het 
voorgenomen plan en een beschrijving van mogelijke milderende maatregelen t.g.v. de effecten van het 
voorgenomen plan. Voor meer details per discipline wensen we te verwijzen naar het eigenlijke MER. 
Gezien voorliggend plan een “regularisatie” betreft, kan getoetst worden aan 2 referentiesituaties: 

- Referentiesituatie gebaseerd op een (fictieve) invulling van het terrein volgens de geldende 
planologische bestemming 

- Referentiesituatie gebaseerd op de feitelijke situatie op het terrein, met name het huidige 
golfterrein. 

De MER-deskundige zal in zijn discipline beslissen of deze tweeledige referentiesituatie in zijn discipline 
al dan niet noodzakelijk is. Als referentiesituatie zal minimaal de feitelijke situatie op het terrein 
besproken worden bij alle disciplines.  
 
Hierbij dient reeds benadrukt te worden dat de bestaande toestand (d.i. de toestand zoals deze er nu 
is), er al reeds 30 jaar is. Aangezien het voorgenomen plan grotendeels een regularisatie van de 
bestaande toestand is, dient de effectenbeoordeling van het voorgenomen plan t.o.v. de juridisch-
planologische referentietoestand genuanceerd te worden.  
 
Bij de beoordeling van de effecten zal onderstaande zevenwaardige schaal gehanteerd worden.  
Tabel 7 Zevenwaardige schaal voor effectbeoordeling 

Beoordeling effect Waardering 

Aanzienlijk negatief -3 

Negatief -2 

Beperkt negatief -1 

Geen of verwaarloosbaar effect 0 

Beperkt positief +1 

Positief +2 

Aanzienlijk positief +3 
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Minimaal zullen de negatieve scores per discipline gekoppeld worden aan milderende maatregelen. In 
onderhavige niet-technische samenvatting, zullen enkel de milderende maatregelen op planniveau 
worden weergegeven. Voor de mogelijke acties op projectniveau verwijzen we naar bijlage 2 van het 
eigenlijke MER. 

4.2 Grensoverschrijdende effecten 
In overeenstemming met het Verdrag van Espoo (Finland, 25 februari 1991, B.S. 31/12/1999) en de 
EG-Richtlijn 97/11/EG van 3 maart 1997 is het noodzakelijk grensoverschrijdende milieueffecten van 
de activiteiten te evalueren. 
 
Het plangebied bevindt zich ver van de lands- en gewestgrenzen (afstand tot Nederland: ca. 25km, tot 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ca. 34km en tot Waals Gewest: ca. 44km). Er worden dan ook geen 
grensoverschrijdende effecten verwacht. 

4.3 Discipline bodem – deeldomeinen pedologie en geologie 

4.3.1 Beschrijving bestaande toestand  

Het studiegebied wordt gekenmerkt door een zacht glooiend landschap. Het studiegebied is gelegen op 
een afhellende flank van een meer zuidelijk gelegen hogere rug. In het noorden van het plangebied is 
de alluviale vallei van de Moerbeek gelegen. De hoogteligging van het plangebied varieert tussen 
9mTAW en 13mTAW.  
 
Het studiegebied is gelegen in de Vlaamse Zandstreek, meer bepaald in de centrale Boomse cuesta 
met gronden van ondiepe depressies en alluvia. De bovenste 1,5m bestaat dan ook voornamelijk uit 
licht zandleem. De bodemseries variëren van droog tot vochtig. In het terrein is de bodem reeds sterk 
antropogeen verstoord (o.a. ophogingen) in functie van de voormalige landbouwactiviteiten 
(plaggenbodems) en in functie van de reeds aanwezige activiteiten (golfterrein). Een plaggenbodem is 
namelijk een meestal zandige bodem met een dik humeus dek dat is ontstaan door eeuwenlange 
beakkering (ophoging van de akkers m.b.v. plaggen vermengd met stalmest). 
 
De diepere ondergrond bestaat hier uit: 

- Quartair – 1,3 à 2m dik 
- Formatie van Lillo – deze komt enkel in het noorden voor en bestaat uit fijn weinig 

glauconiethoudend zand met schelpen aan de basis – in het noorden kan deze 2 à 3m dik zijn 
- Formatie van Diest (ofwel direct onder Quartair ofwel onder Formatie van Lillo in het noorden) 

– deze bestaat uit glauconietrijk zand met meerdere grindlagen, (ijzer)zandsteenbanken,... – 
dikte: ca. 18m 

- Formatie van Berchem – donkergroen tot zwarte glauconietzanden – dikte: ca. 25m 
- Formatie van Boom – klei vanaf een diepte van ca. 46m-mv 

 
Inzake bodemgebruik zijn de aanwezige wegen op het terrein onverhard. Nabij het clubhuis komt er 
waterdoorlatende verharding voor, met name parking en toegangsweg. Daarnaast bestaat de parking 
voor het kasteel ook reeds uit waterdoorlatende verharding. De rest van het plangebied is onverhard.  
 
Vanuit het geoloket van OVAM kan besloten worden dat de bodem in en rondom het plangebied niet 
verontreinigd is. Gezien vanuit het gewestplan (zie Figuur 1) blijkt dat het overgrote gedeelte van het 
golfterrein gelegen is in (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied, en gezien de aanwezige 
plaggenbodem kan aangenomen worden dat in de bodem eventueel verhoogde gehaltes aanwezig 
kunnen zijn van parameters, welke uitlogen uit gebruikte stalmest t.b.v. de akkerbouw. 

4.3.2 Effectbeschrijving en –beoordeling 

4.3.2.1 Toetsing t.o.v. juridisch-planologische referentietoestand 

Volgende effecten t.o.v. juridische-planologische referentietoestand kunnen beschreven worden: 
- Mogelijke bodemverdichting t.g.v. berijden, opslag materialen, golfactiviteiten (effect: -1) – 

gezien het golfterrein reeds aanwezig is worden hier gen milderende maatregelen op 
planniveau voorgesteld. 
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- Enerzijds zal men hier bodemprofielwijziging t.g.v. lokale vergravingen, ophogingen en 
herprofileringen van het terrein, aanleg wegen en bebouwing t.b.v. golfterrein hebben, welke 
een negatief effect zullen vormen op het bodemprofiel (effect: -1/-2 - gezien het golfterrein reeds 
aanwezig is, wordt geen milderende maatregel op planniveau voorgesteld); anderzijds zal de 
bestemmingswijziging van zones met landschappelijk waardevol agrarisch gebied en agrarisch 
gebied naar ‘natuurgebied met overdruk GEN’ eerder een positieve invloed hebben op het 
bodemprofiel (effect: 0/+1).  

- De kwaliteit van de bodem wordt t.h.v. golfterrein vooral beïnvloed door bemesting en het 
gebruik van pesticiden. Door het beheer als ecogolfterrein (wat vervat zit in het GRUP) dient 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen beperkt te worden tot het strikt 
noodzakelijke. Vandaar wordt het gebruik van meststoffen en pesticiden als beperkt negatief 
(effect: -1) beschouwd. Op planniveau zijn dan ook geen milderende maatregelen noodzakelijk. 
Voor de milderende maatregelen op projectniveau i.k.v. bemesting en gebruik van pesticiden 
verwijzen we naar het eigenlijke MER. Tevens dient opgemerkt te worden dat conform het 
aangepast beheer als ecogolfterrein de globale bemesting en gebruik van pesticiden bij een 
ecogolf over het algemeen lager zal liggen dan deze op landbouwgronden. 

4.3.2.2 Toetsing t.o.v. bestaande referentietoestand 

In eerste instantie dient hier bemerkt te worden dat bij de golfactiviteiten de kwaliteit van de grasmat 
voorop staat, wat mede de effecten zal bepalen. Volgende effecten t.o.v. de bestaande 
referentietoestand, met name golfterrein, kunnen dan ook beschreven worden: 

- Ter hoogte van het natuurgebied met overdruk GEN zal er t.o.v. de huidige situatie de 
mogelijkheid bestaan om een beter bodemprofiel te ontwikkelen, opdat het een volwaardig 
GEN-gebied zou kunnen worden. Er wordt dan ook een beperkt positief effect (effect: +1) 
verwacht. Daarentegen zal het openstellen van de oude dreef een beperkt negatief effect 
(effect:-1) op het bodemprofiel hebben t.g.v. aanleg waterdoorlatende verharding. 

- Ditzelfde openstellen van de oude dreef heeft echter een beperkt positief (+1) effect inzake het 
bodemgebruik.  

- Het winnen van grondwater kan leiden tot verdroging en verspreiding van eventuele 
bodemverontreiniging. T.g.v. de aanrijking van meststoffen en pesticiden in de bodem t.g.v. het 
beheer van het terrein kunnen bepaalde parameters zoals voornamelijk stikstof, fosfor en kalium 
in verhoogde concentraties aanwezig zijn. De grondwaterwinning bevindt zich nabij de vijver 
van het kasteel, waardoor vermoedelijk de invloedzone van de grondwaterwinning niet rijkt tot 
aan de bodems die aangerijkt zijn met meststoffen en/of pesticiden. Men spreekt van een 
beperkt negatief effect (-1). 

- T.g.v. het uitbaten van een ecogolfterrein zal Bossenstein Golf & Polo Club nv dienen te voldoen 
aan het gebruik van meststoffen en pesticiden, welke mogelijk zijn in een ecogolfterrein. 
Hierdoor zal vermoedelijk het gebruik van meststoffen en pesticiden verminderen t.o.v. het 
huidig gebruik waardoor men hier een beperkt positief effect kan verwachten (effect: +1) 

4.3.2.3 Milderende maatregelen en besluit 

Aangezien in de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP wordt opgenomen dat het golfterrein 
moet beheerd worden volgens een ecogolfterrein, dienen geen milderende maatregelen voorgesteld te 
worden vanuit discipline bodem. In het eigenlijke MER worden wel in bijlage 2 aandachtspunten op 
projectniveau meegegeven. 

4.4 Discipline water – deeldomein geohydrologie 

4.4.1 Beschrijving bestaande toestand  

Het studiegebied maakt deel uit van het Centraal Kempisch Systeem. Het Centraal Kempisch Systeem 
bestaat hoofdzakelijk uit Quartaire en Tertiaire zanden, afgewisseld met al dan niet belangrijke lokale 
ondoorlatende kleilagen en wordt onderverdeeld in 5 hydrogeologische subeenheden. Het studiegebied 
behoort tot de subeenheid Mioceen Aquifersysteem.  
 
Hierbij wordt de aquifer of watervoerende laag in het plangebied gevormd door het Quartair, de Formatie 
van Lillo, de Formatie van Diest en de Formatie van Berchem. Al deze zandlagen vormen één groot 
grondwaterreservoir met verschillende doorlatendheden. Zo wordt de Formatie van Lillo gekenmerkt 
door een horizontale doorlatendheid van 10 meter/dag, de Formatie van Diest door een horizontale 
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doorlatendheid van 12 meter/dag en de Formatie van Berchem door een horizontale doorlatendheid 
van 6 meter/dag. Deze aquifer wordt onderaan begrensd door de ondoorlatende kleilaag van de 
Formatie van Boom.  
 
Deze aquifer wordt voornamelijk gevoed door neerslag, wat zich uit in een seizoenale trend van de 
hoogte van de grondwatertafel. Op basis van het grondwatermeetnet blijkt dat de permanente 
grondwatertafel in het studiegebied zich tussen 8,16 en 9,16 mTAW bevindt. De 
grondwaterstromingsrichting t.h.v. plangebied is niet gekend. Het plangebied is gelegen in een gebied 
welke grotendeels matig gevoelig is voor grondwaterstroming en infiltratie. 
 
Vanuit de kwetsbaarheidskaart van het grondwater ligt het studiegebied in een zeer kwetsbaar gebied 
(code Ca1). Dit betekent dat de watervoerende laag bestaat uit zand, dat de deklaag een diepte van 
kleiner of gelijk is dan/aan 5 m en/of zandig is en dat de dikte van de onverzadigde zone kleiner of gelijk 
is dan/aan 10 m.  
 
Het plangebied bevindt zich niet in een beschermingszone voor grondwaterwinningen en niet in een 
waterwingebied. Op ca. 5,5 km ten oosten van het plangebied bevindt zich een beschermingszone type 
III van de grondwaterwinning te Grobbendonk en op ca. 5,5 km ten noorden een beschermingszone 
type III van de grondwaterwinning te Schilde. 
 
In onderstaande tabel en figuur worden de vergunde grondwaterwinningen binnen een straal van 1,5 
km vanuit het centrum van het plangebied weergegeven. Binnen een straal van 1,5 km rond het centrum 
van het plangebied komen een 14-tal grondwaterwinningen voor. Deze bevinden zich allen in het 
Centraal Kempisch Grondwatersysteem op een diepte tussen 18 en 60 m-mv.  
 

Tabel 8 Vergunde waterwinningen in een straal van 1.500m centraal vanuit het plangebied 

 
 
  

Nr Watnr Exploitant
Installatie 

id

X inst

(m)

Y inst

(m)
Ligging

Diepte

(m-mv)

Vergund 

aantal 

putten

Aquifer

code

Aquifer-

beschrijving

Begindatum 

vergunning

Einddatum 

vergunning

Vergund 

dagdebiet 

(m³)

Vergund 

jaardebiet

(m³)

Grondwaterlichaam Regime

1 ANT-gw1/2183

BOSSAERTS JOHAN

Laarstraat 35

2520 Ranst

47724 164595 209400 Laarstraat 35, Ranst 50,0 1 0250
Mioceen 

Aquifersysteem
20/08/2009 20/08/2029 15,0 4570

Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
freatisch

2 ANT-gw1/530

HERIJGERS PHILIPPE

Zakstraat 50

2520 Ranst

48167 164635 209906 54,0 1 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

03/10/2002 03/10/2022 10,0 3400
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
freatisch

3 ANT-gw2/1256

VANDEN NIEUWENHOF 

NV

Antwerpsesteenweg 32

2520 Ranst

49018 165360 209265 45,0 1 0250
Mioceen 

Aquifersysteem
03/10/1995 01/01/2019 3,0 500

Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
freatisch

4 ANT-gw2/2664

NOTELTEIRS KURT

Moorstraat 9

2520 Ranst

48053 165260 208340 35,0 1 0250
Mioceen 

Aquifersysteem
22/09/1998 22/09/2018 90,0 9000

Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
freatisch

5 ANT-gw2/3711

BLOCKX JAN

Bistweg 39A

2520 Ranst

98176 166315 208690 Bistweg 29A, Ranst 40,0 1 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

30/04/1999 01/01/2019 7200
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch

niet-

freatisch

6 ANT-gw2/3718

MOULAERT EDUARD

Achterlo 1

2520 Ranst

98189 164999 208275 Achterlo 1, Ranst 30,0 1 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

30/04/1999 01/01/2019 6000
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch

niet-

freatisch

7 ANT-gw2/3727

VETS GUIDO

Broechemhof 12

2520 Ranst

98210 166480 209347
Broechemhof 12, 

Ranst
45,0 1 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

30/04/1999 01/01/2019 200
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch

niet-

freatisch

8 ANT-gw2/6937

VLAMINCKX MARC EN 

HERMAN

Bistweg 44

2520 Rranst

45966 166165 208662 Bistweg 25, Ranst 18,0 1 0252 Zand van Diest 27/11/2014 26/10/2031 60,0 4000
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch

niet-

freatisch

9 ANT/gw1-3130

MUYSHONDT NV & 

GERONA NV

Vaartstraat 155F

2520 Ranst

48529 165800 210800
Vaartstraat 155f, 

Ranst
60,0 3 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

08/11/2012 13/08/2032 60000
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
freatisch

10 ANT/gw2-5962

LENAERTS MARLEEN

Bistweg 33

2520 Ranst

97110 167013 209045 Broechemhof, Ranst 50,5 1 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

10/08/2011 10/08/2031 144,0 4000
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
onbekend

11 ANT/gw2-6369

BOSSAERTS PAUL

Pater Domstraat 63

2520 Ranst

48880 166465 208521
Pater Domstraat 63, 

Ranst
40,0 3 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

03/10/2012 03/10/2032 3500
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
freatisch

12 ANT/gw2-6370

VAN DIJCK LUDO

Oelegemsesteenweg 16
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BOSSAERTS RAF

Moorstraat 21
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Mioceen 
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26/06/2008 02/06/2028 8640

Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch
freatisch

14 ant-gw1-2337

MOORTGAT ALAIN

Bistweg 37

2520 Ranst

90727 166820 208661 Bistweg 35, Ranst 51,0 3 0254

Zanden van 

Berchem en/of 

Voort

04/03/2010 04/03/2030 43,75 14000
Centrale zanden van 

de Kempen, freatisch

niet-

freatisch
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Figuur 7 vergunde grondwaterwinningen binnen een straal van 1,5 km vanuit het centrum van het 

plangebied (bron: www.geopunt.be) 

  
 

Naast deze vergunde grondwaterwinningen dient eveneens de grondwaterwinning van het golfterrein 
in het plangebied zelf in rekening gebracht te worden (grondwaterwinning ‘vergund’ voor een 
oppompdebiet van minder dan 500 m³/jaar – zie onderstaande figuur). De tees en de greens worden in 
het groeiseizoen beregend met opgepompt grondwater. De beregening dient voor het instandhouden 
van het gras. Er is geen informatie beschikbaar over de diepte waarop het grondwater opgepompt wordt. 
Sinds september 2015 is een debietsmeter op de grondwaterwinning voorzien. Tot december 2016 werd 
ca. 9.000 m³ grondwater opgepompt. De hoeveelheid irrigatiewater per beregeningsbeurt bedraagt 125 
m³ of 5 l/m² per beregeningsbeurt. 
 
Figuur 8 Situering grondwaterwinning (groene driehoek) op het terrein Bossenstein Golf & Polo Club 

 
 
Vanuit het grondwatermeetpunt 551/63/1 van VMM kan besloten worden dat het grondwater op de 
plaats van dit meetpunt van goede kwaliteit is en niet verontreinigd. (zie eigenlijke MER voor meer detail) 
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In het plangebied zelf zijn geen verontreinigingen gekend. Er werden namelijk nog geen 
bodemonderzoeken opgemaakt. Vanuit het geoloket van OVAM blijkt dat het grondwater in de omgeving 
van het plangebied niet verontreinigd is.  

4.4.2 Effectbeschrijving en –beoordeling 

4.4.2.1 Toetsing t.o.v. juridisch-planologische referentietoestand 

Volgende effecten t.o.v. juridische-planologische referentietoestand kunnen beschreven worden: 
- T.g.v. bijkomende verharding (gebouwen, waterdoorlatende wegen en parking,…) neemt de 

infiltratiecapaciteit af en kan het grondwaterstromingspatroon wijzigen. T.g.v. de relatief 
beperkte bijkomende oppervlakte betekent dit slechts zeer lokaal een negatieve (verdrogende) 
invloed (effect: -1). De afname in infiltratiecapaciteit kan deels gemilderd worden door maximaal 
gebruik te maken van waterdoorlatende materialen en anderzijds door aanleg van 
voorzieningen inzake waterberging alsook infiltratievoorzieningen. Aangezien in de bestaande 
toestand er reeds voorzieningen (vijvers) inzake waterberging aanwezig zijn, worden geen 
maatregelen hieromtrent voorgesteld. 

- Het gebruik van pesticiden en bemesting bij beheer als ecogolfterrein heeft een beperkt negatief 
effect (effect: -1) op de grondwaterkwaliteit (door uitloging) van het terrein. 

4.4.2.2 Toetsing t.o.v. bestaande referentietoestand 

Inzake de toetsing t.o.v. het bestaande golfterrein kunnen volgende effecten worden beschreven:  
- Grondwater zal opgepompt worden voor de irrigatie van het golfterrein. Echter is de huidige 

grondwaterwinning reeds geruime tijd aanwezig op het terrein. Tot heden werden er geen 
problemen met omliggende grondwaterwinningen waargenomen. Vandaar wordt het effect van 
het grondwatergebruik als beperkt negatief tot verwaarloosbaar beschouwd inzake de impact 
van de grondwaterwinning op de omliggende grondwaterwinningen ‘effect 0/-1).  

- Om het gebruik van grondwater te verminderen wordt in discipline oppervlaktewater 
aangegeven om op projectniveau het hemelwater van de aanwezige en de te voorziene 
bebouwing op te vangen en te hergebruiken bij de beregening van het golfterrein, meer 
specifiek de tees en de greens. Hierdoor zou minder grondwater dienen opgepompt te worden. 
(effect: +1)  

- Het winnen van grondwater kan leiden tot verdroging en verspreiding van eventuele 
bodemverontreiniging. T.g.v. de aanrijking van meststoffen en pesticiden in de bodem t.g.v. het 
beheer van het terrein kunnen bepaalde parameters zoals voornamelijk stikstof, fosfor en kalium 
in verhoogde concentraties aanwezig zijn. De grondwaterwinning bevindt zich nabij de vijver 
van het kasteel, waardoor vermoedelijk de invloedzone van de grondwaterwinning niet rijkt tot 
aan de bodems die aangerijkt zijn met meststoffen en/of pesticiden. Men spreekt van een 
beperkt negatief effect (-1). 

- T.g.v. het uitbaten van een ecogolfterrein zal Bossenstein Golf & Polo Club nv dienen te voldoen 
aan het gebruik van meststoffen en pesticiden, welke mogelijk zijn in een ecogolfterrein. 
Hierdoor zal vermoedelijk het gebruik van meststoffen en pesticiden verminderen t.o.v. het 
huidig gebruik waardoor men hier een beperkt positief effect kan verwachten (effect: +1) 

4.4.2.3 Milderende maatregelen en besluit 

Aangezien in de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP wordt opgenomen dat het golfterrein 
moet beheerd worden volgens een ecogolfterrein, dienen geen milderende maatregelen voorgesteld te 
worden vanuit discipline water – deeldomein grondwater. In het eigenlijke MER worden in bijlage 2 
aandachtspunten op projectniveau meegegeven. 

4.5 Discipline water – deeldomein oppervlaktewater 

4.5.1 Beschrijving bestaande toestand  

Het studiegebied is gelegen in het stroomgebied van de Schelde, meer bepaald in het Netebekken en 
het deelbekken Molenbeek-Bollaak. Het hydrografisch net wordt weergegeven op onderstaande figuur. 
 
In het plangebied is de Moerbeek, een onbevaarbare waterloop van 2de categorie, gelegen. De 
Moerbeek mondt uit in het Albertkanaal (bevaarbare waterloop), op ca. 1,6 km ten noordoosten van het 
plangebied. Daarnaast grenst het oosten van het plangebied aan de Stouwbeek, een onbevaarbare 
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waterloop van 2de categorie. De Stouwbeek mondt op ca. 1,7 km ten oosten van het plangebied uit in 
de Tappelbeek (onbevaarbare waterloop van 2de categorie), die op zijn beurt uitmondt in het 
Albertkanaal op ca. 1,6 km ten noordoosten van het plangebied. Verder komen in de onmiddellijke 
omgeving van het plangebied enkel onbevaarbare waterlopen van 2de categorie en niet geklasseerde 
waterlopen voor.  
Figuur 9 Open water binnen het plangebied en waterlopen in en in de omgeving ervan (bron: Mieco-

effect 2014) 

 
In het plangebied is open water aanwezig onder de vorm van grachten t.b.v. afvoer neerslagwater, 
vijvers (ontstaan door uitgraven van natuurlijke vochtige depressies – geen bodemfolie aanwezig) en 
waterlopen. De oppervlaktewaterhuishouding wordt dan ook in stand gehouden via een net van 
grachten, vijvers en waterlopen. Het centrale en westelijke deel van het plangebied stroomt af naar de 
Moerbeek. Het oostelijke deel van het plangebied en het gedeelte ten zuiden van de Bistweg stroomt 
af naar de Stouwbeek. (voor meer detail zie eigenlijke MER) 
 
Inzake de structuurkwaliteit van deze wateren kan het volgende besloten worden: 

- De kleinere zijn zeer ondiep, waarbij ze regelmatig droog vallen en hierdoor weinig ontwikkeling 
van typische vegetaties bevatten. Deze grachten dienen als drainagegrachten. 

- De oevers van een aantal vijvers, voornamelijk de grotere waterpartijen waar de 
watervogelpopulaties op aanwezig zijn, zijn scherp en quasi vegetatieloos t.g.v. de grote 
graasdruk van eenden, ganzen en zwanen. De structuurkenmerken van deze oevers zijn 
onvoldoende ontwikkeld.  

- De overige waterpartijen hebben een meer geleidelijk oeverprofiel met randbegroeiing en 
hebben daardoor een eerder goede kwaliteit inzake oeverstructuur.  

- De hoeveelheid kunstmatige oevers is beperkt tot zones waar een hole zeer dicht bij de 
waterpartij gelegen is. 

- De structuurkwaliteit van de Moerbeek wordt als matig aangeduid. 
 
Binnen het beheer van het golfterrein wordt water verbruikt bij irrigatie (via beregeningsinstallatie) en 
worden zones gedraineerd. Er is geen actief hergebruik van hemelwater.   
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Vanuit het milieubeheerplan van WES dd. 2006 blijkt dat: 
- binnen het terrein het afvalwater afkomstig is van het kasteel, de werkplaats, het clubhuis, het 

hotel en van onderhouds- en beheersactiviteiten. 
- het terrein afvalwater ontvangt van een aantal omliggende woonstraten die via de Moerbeek in 

het plangebied terechtkomt. Dit afvalwater is vervuild met huishoudelijk afvalwater afkomstig 
van de aanwezige woningen/recreatieve activiteiten gelegen ten zuiden van het golfterrein.  

Inzake het afvalwater blijkt dat alle gebouwen (nieuwe en bestaande) in het plangebied dienen voorzien 
te worden met een IBA (individuele behandeling van afvalwater) - waterzuivering en dat er 
rioleringsprojecten gepland zijn t.h.v. Bistweg, Oelegemsesteenweg en Bergsehoven.  
 
Momenteel wordt bij Bossenstein Golf & Polo Club nv het afvalwater via een vetafscheider en sterfput 
geloosd in een gracht die in verbinding staat met de Moerbeek (richting VEN-gebied). 
 
Het plangebied bevindt zich niet in een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstroming. 
De zone rond de Tappelbeek wordt aangeduid als effectief overstromingsgevoelig en is tevens recent 
overstroomd, en vormt een risicozone voor overstromingen en van nature overstroombaar vanuit de 
waterloop.  
 
Vanuit het meetpunt 810100 van databank VMM, welke zich bevindt in het Albertkanaal t.h.v. de 
uitmonding van de Moerbeek en Tangebeek blijkt dat:  

- dat de fysicochemische kwaliteit hier te beschouwen is als niet verontreinigd 
- dat de biologische waterkwaliteit te beschouwen is als van matige kwaliteit 
- dat verhoogde waarden totale stikstof worden vastgesteld 

4.5.2 Effectbeschrijving en –beoordeling 

4.5.2.1 Toetsing t.o.v. de juridisch-planologische referentietoestand 

Volgende effecten t.o.v. juridische-planologische referentietoestand kunnen beschreven worden: 
- Ten gevolge van bijkomende verhardingen kan het hemelwater minder vlot infiltreren wat kan 

leiden tot wateroverlast. Afwaarts in en van het plangebied is een mogelijk 
overstromingsgevoelige zone aanwezig. (effect: -1) 

- De bemesting van een ecogolfterrein en gebruik van pesticiden zal significant lager liggen dan 
de bemesting van een landbouwgebied, waardoor de afvoer van de meststoffen en pesticiden 
(via drainage en afspoelen) naar oppervlaktewater minder zal zijn (effect: +1). 

- Lozing van huishoudelijk afvalwater via een vetafscheider en sterfput in een gracht die in 
verbinding staat met de Moerbeek (effect: -2) 

4.5.2.2 Toetsing t.o.v. de bestaande referentietoestand 

Inzake de toetsing t.o.v. het bestaande golfterrein kunnen volgende effecten worden beschreven: 
- Drainage ter hoogte van de tees en de greens is noodzakelijk om de betreedbaarheid van de 

zones te kunnen verzekeren. Echter, aangezien er drainagegrachten op het golfterrein 
aanwezig zijn en afgeleid worden naar de waterpartijen in het plangebied, blijft het water binnen 
het plangebied en blijft de invloedstraal van drainage beperkt. (effect: -1) Buiten het plangebied 
worden geen nadelige effecten ten gevolge van drainage verwacht. (effect: 0)  

- Ten gevolge van bijkomende verharding kan wateroverlast optreden, gezien bijkomende 
verharding een impact heeft op de infiltratie van hemelwater. (effect: -1)  

- Inzake het hemelwater dient voldaan te worden aan het principe ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ 
uit het decreet integraal waterbeleid. Prioriteit dient hierbij uit te gaan naar hergebruik van 
hemelwater, vervolgens naar infiltratie en daarna buffering met vertraagde afvoer. Momenteel 
wordt geen hemelwater opgevangen en/of hergebruikt. Afhankelijk vanuit welke grondwaterlaag 
grondwater wordt opgepompt, zal het gebruik van grondwater voor de irrigatie én het niet 
gebruiken van hemelwater beschouwd worden als negatief (effect: -2) tot aanzienlijk negatief 
(effect: -3) 

- Ten gevolge van bemesting en het toedienen van pesticiden kan via afspoelend neerslagwater 
en instromend drainagewater het oppervlaktewater vervuild worden (effect: -2 / -1). Hierbij 
worden een aantal maatregelen opgelegd, zodanig dat de impact van het bemesten en het 
toedienen van pesticiden tot een minimum wordt beperkt.  

- Lozing van huishoudelijk afvalwater via een vetafscheider en sterfput in een gracht die in 
verbinding staat met de Moerbeek (effect: -2) 
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4.5.2.3 Milderende maatregelen en besluit 

Ermee rekening houdend dat in het GRUP wordt opgenomen dat het golfterrein volgens een 
ecogolfterrein dient beheerd te worden, worden nog volgende milderende maatregelen voorgesteld:  

- Een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA) dient voorzien te worden ter behandeling van 
het afvalwater.  

- Bij (her)aanleg van de parkeerterreinen en/of andere verharde oppervlakken dienen deze 
uitgevoerd te worden in waterdoorlatend materiaal, waardoor er ter hoogte van deze parkings 
en verharde oppervlakken infiltratie mogelijk is.  

In het eigenlijke MER worden naast deze milderende maatregelen op planniveau in bijlage 2 
aandachtspunten op projectniveau meegegeven. Eveneens wordt meegegeven dat de woningen, welke 
stroomopwaarts van het plangebied gelegen zijn, dienen voorzien te worden van een rioleringsstelsel 
t.b.v. de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Moerbeek en de Stouwbeek.  

4.6  Discipline biodiversiteit 

4.6.1 Beschrijving bestaande toestand 

Een gedeelte van het plangebied overlapt in het noorden met het VEN-gebied ‘Bos van Ranst’, 
namelijk deelgebied ‘Bossenstein en omgeving’ (BVR 18/07/2003) (zie Figuur 2 en   
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Figuur 4). Binnen een straal van 1.200 m rondom het plangebied liggen eveneens de deelgebieden 
‘Tussen Maas en Moor’ en ‘Muizenbos’.  
 
Verder bevindt zich op min. ca. 600 m ten noorden van het plangebied het Habitatrichtlijngebied ‘Bos- 
en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ (BE2100017). Het gebied wordt als speciale 
beschermingszone aangewezen voor de volgende soorten van Bijlage II van het Natuurdecreet: geel 
schorpioenmos, drijvende waterweegbree, beekprik, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, Bechsteins 
vleermuis, ingekorven vleermuis en meervleermuis. Verder bevindt zich op een minimale afstand van 
ca. 1.600 m ten oosten van het plangebied het Habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete 
met brongebieden, moerassen en heiden’ (BE2100026). 
 
Er zijn geen reservaten in het plangebied gelegen. In de nabije omgeving van het plangebied is het 
bosreservaat ‘Muizenbos’ gelegen op ca. 1.050 m ten westen van het plangebied. Dit bosreservaat valt 
gedeeltelijk samen met het erkend reservaat ‘Zevenberg’. Verder bevinden de erkende reservaten 
‘Kleine Netevallei’ en ‘Molenbeek’ zich op resp. 1,8 km ten oosten en 900 m ten zuiden van het 
plangebied.  
 
Volgens de digitale boswijzer van Vlaanderen (2013) zijn delen van het plangebied aangeduid als 
bos (zie onderstaande figuur).  
Figuur 10 Digitale boswijzer van Vlaanderen (2013) t.h.v. het plangebied 

 
 
Het Bos van Ranst vormt samen met het Muizenbos, Zevenbergbos, Hoge Aard en de tussenliggende 
landbouwgebieden en de bossen en graslanden van ‘Tussen Maas en Moor’ een ecologisch zeer 
waardevol landschap met biologisch zeer waardevolle loofboscomplexen. Het geheel wordt doorsneden 
door de autosnelweg, die een zware barrière voor de fauna en flora vormt (uit Milieubeleidsplan – cluster 
natuurlijke entiteiten, gemeente Ranst (2005)). De kasteelparken Bossenstein/Broechemhof maken 
deel uit van een ruimere open ruimte met Zevenbergenbos en Muizenbos en dragen hier bij aan de 
biotopenrijkdom. Ze zijn landschapsecologisch van belang als ‘groene stapstenen’ voor mobiele fauna-
elementen. Volgens de biologische waarderingskaart komen in de ruime omgeving van het 
plangebied volgende entiteiten van waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen voor (zie Figuur 11): 

- Bos van Ranst: zuur beukenbos, zuur eikenbos; 
- Omgeving aansluitingscomplex E313 – E34: gemengd loofhout, soortenrijk permanent 

cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden, hooiland, rietland, verruigd rietland, 
alluviaal elzen-olmenbos, loofhoutaanplant; 

- Rand spaarbekken: natte ruigte met Moerasspirea, dijk, zuur eigenbos; samen met omgeving 
is dit aangeduid als faunistisch belangrijk gebied, omdat er verschillende bedreigde 
dierensoorten voorkomen (zie eigenlijke MER) 

- Omgeving Muizenbos: zuur eikenbos, alluviaal elzen-olmenbos, populieraanplant op vochtige 
grond met elzen- en/of wilgenondergroei en elzenbos met zeggen; 

- Omgeving kasteel Broechemhof: kasteelpark, zuur eikenbos, gemengd loofhout, soortenrijk 
permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden 

Figuur 11 Biologische waarderingskaart in de ruime omgeving van het plangebied (bron: geopunt) 
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Legende: 

 

 
 

Uit de biologische waarderingskaart (zie bovenstaande figuur) kan worden afgeleid dat het plangebied 
zelf een complex vormt van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle 
elementen. De meest westelijke strook in het plangebied (strook ten westen van het VEN-gebied dat 
dient ter compensatie van de inname van VEN-gebied en in het voorgenomen plan de bestemming 
natuurgebied krijgt) bestaat uit een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle 
elementen. Deze zone bestaat uit een zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland (biologisch minder 
waardevol) met een houtkant met gemengd loofhout (biologisch zeer waardevol) en recent gegraven of 
vergraven eutroof water dat biologisch waardevol is (= aanwezige vijver). De strook die ter compensatie 
van inname van VEN-gebied wordt aangeduid en onmiddellijk aan het VEN-gebied grenst, bevat 
biologisch zeer waardevol zuur eikenbos en struisgasvegetatie. 
In het Bos van Ranst, de omgevende bosgebieden en kleinschalige landbouw komen vele dierensoorten 
voor, variërend van vogels, tot amfibieën, reptielen, vleermuizen, vlinders, wezel en vos. Voor een 
detailbeschijving verwijzen we naar het eigenlijke MER. 

4.6.2 Effectbeschrijving en –beoordeling 

4.6.2.1 Toetsing t.o.v. juridisch-planologische toestand 

Volgende effecten t.o.v. juridische-planologische referentietoestand kunnen beschreven worden: 
- Door de verhouding gebouwen en verhardingen t.o.v. mogelijke ontwikkeling van semi-roughs, 

roughs, struweel en waterrijke gebieden is zodanig dat deze t.o.v. het huidig agrarisch gebied 
bevorderend werkt voor mogelijke dier- en plantensoorten (effect: +1) 

- T.g.v. de compensatie van het ingenomen VEN-gedeelte worden in dit compensatiegebied de 
diverse natuurwaarden hersteld en/of verder ontwikkeld (effect: +1) 

- De versnippering van de natuurwaarden t.g.v. de soortenarme landbouwpercelen wordt 
weggenomen door het beheer van een ecogolfterrein (effect: +2) 

Omgeving 
Muizenbos 

Aansluitingscomplex 
E313 – E34 

Rand 
Spaarbekken 

Bos van 
Ranst 
 

Omgeving kasteel 
Broechemhof 
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- Alhoewel de bemesting en gebruik van pesticiden bij een golfterrein minder is dan bij landbouw, 
blijft vanuit natuuroogpunt ook deze vorm van bemesting en gebruik van pesticiden negatief 
(effect: -2) voor de plant- en diergemeenschap.  

4.6.2.2 Toetsing t.o.v. bestaande referentietoestand 

Inzake de toetsing t.o.v. het bestaande golfterrein kunnen volgende effecten worden beschreven: 
- Door de verhouding gebouwen en verhardingen t.o.v. mogelijke ontwikkeling van semi-roughs, 

roughs, struweel en waterrijke gebieden is zodanig dat deze t.o.v. het huidig agrarisch gebied 
bevorderend werkt voor mogelijke dier- en plantensoorten (effect: +1) 

- In de zone voor gemengd open ruimte gebied wordt door de overdruk natuurverweving 
voorkomen dat enerzijds wagens mogen parkeren onder de bomen van de dreef zelf, gezien 
dit tot aantasting en mogelijks sterfte van de bomen kan leiden en dat anderzijds verlichting zou 
aangebracht worden, welke verstoring van biotopen met zich mee kan brengen. (effect: +1)  

- Een deel van het VEN-gebied krijgt in het grafisch plan de bestemming ‘zone voor golfterrein 
met overdruk natuurverweving’. Dit kan impliceren dat deze biologisch zeer waardevolle natuur 
verloren kan gaan (-2). 

- Op het golfterrein en omgeving vormen het systeem van oppervlaktewateren (vijvers, grachten, 
Moerbeek en hun randbegroeiing) evenals de beboste delen belangrijke elementen voor de 
verspreiding van typische soorten in dit gebied. (effect: +1) 

- De oppervlaktewateren vormen in hun huidige toestand een hindernis t.b.v. verbinding van de 
diverse natuurwaarden t.g.v. enerzijds de kwaliteit van de wateren zelf en anderzijds t.g.v. de 
grootte van de oeverstrook (effect: -2 / -1). 

- Door bemesting en gebruik van pesticiden neemt de soortenrijkdom van de planten af, evenals 
deze van de insecten (effect: -2). Door het gebruik van meststoffen en pesticiden daalt 
eveneens de kwaliteit van de oppervlaktewateren. 

4.6.2.3 Milderende maatregelen en besluit  

Ermee rekening houdend dat in het GRUP wordt opgenomen dat het golfterrein volgens een 
ecogolfterrein dient beheerd te worden, worden nog volgende milderende maatregelen voorgesteld:  

- Hoewel het toegelaten is bijkomende oppervlakte voor natuurontwikkeling binnen het 
plangebied te voorzien, dient hierbij tevens opgenomen te worden dat er 18 ha (semi)roughs in 
deze zone dient aanwezig te zijn. 

- Ook de kleine landschapselementen zoals poelen, hagen, knotbomen, bomenrij langs oude 
dreef, … zorgen voor een goede natuurverbinding en mogen niet verwijderd worden, maar 
integendeel dienen deze versterkt te worden. 

 
In deze discipline werd een verscherpte natuurtoets en een voortoets passende beoordeling uitgevoerd 
waarbij enerzijds besloten werd dat: 

- het gedeelte dat uit het VEN-gebied gelicht wordt, dient beheerd te worden als ecogolfterrein; 
- het compenserende VEN-gedeelte een gepast natuurbeheer dient te krijgen en niet meer als 

golfterrein kan fungeren 
- er geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de speciale 

beschermingszone (habitatrichtlijngebied) te verwachten valt.  

4.7 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

4.7.1 Beschrijving bestaande toestand 

Het studiegebied op macroschaal behoort volgens de Traditionele landschappen tot de Zuiderkempen 
en meer bepaald het land van Kontich - Ranst. Het is een hoofdzakelijk vlak en zandig gebied. Het werd 
oorspronkelijk gekenmerkt door grote kern- en neveldorpen en gehuchten. Momenteel is er een sterke 
verstedelijking door lintbebouwing. Het is een bosrijk gebied. De buitenste fortengordel van Antwerpen 
komt er voor. 
 
De historische ontwikkeling van het gebied hangt nauw samen met de geschiedenis van het kasteel 
Bossenstein. De recente vondst van een elitair Merovingisch grafveld uit de 7de eeuw toont aan dat 
Broechem al vrij vroeg in de geschiedenis een belangrijke nederzetting vormde. Van de 12de tot de 18de 
eeuw oefende de abdij van Tongerlo er de geestelijke macht uit. De wereldlijke macht lag in diezelfde 
periode afwisselend in de handen van meerdere families waarvan de namen terug te vinden zijn onder 
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de eigenaars van Broechemhof en Bossenstein, twee prachtige kastelen. Op het terrein werd tot slot 
eind jaren ’80 van vorige eeuw rond het kasteel van Bossenstein een golfbaan met 27 holes (18 + 9) 
aangelegd, samen met een bijhorend club house en een parking. De kasteeldreef loopt tot in de 
dorpskern van Broechem. Voor een detailbeschrijving verwijzen we naar het eigenlijke MER. 
 
In 1914 werd ten westen van het kasteeldomein de spoorlijn Lier-Broechem aangelegd. Deze 70 km 
lange spoorlijn zou, volgens de plannen, Lillo met Boom verbinden via Brasschaat, Lier en Duffel. Na 
de Eerste Wereldoorlog bleven het traject Duffel - Lier (opgebroken in 1937) en de industrielijn 205 Lier 
- Oelegem over. Het baanvak Klaplaar - Oelegem werd opgeheven in 1978, het baanvak Lier - Klaplaar 
in 1988. 
Figuur 12 Tracé spoorlijn 205 Lier – Oelegem (bron: Wikipedia) 

 

De snelweg naar Turnhout is in 1971 nog in aanleg.  
 
Het plangebied wordt vandaag overwegend gebruikt als golfterrein rondom het kasteelgebouw. Ten 
noorden van het golfterrein schermt een dicht bos het gebied af van de autosnelweg E313. Ten 
zuiden/zuidoosten van het terrein bevinden zich een aantal grote serres afgewisseld met akkers en 
boomgaarden. Op een iets grotere afstand gaat het landbouwgebied over in verspreide bebouwing aan 
de rand van de kern van Broechem. Aan de westzijde van het plangebied wordt het landschap eveneens 
gekenmerkt door het agrarisch gebruik en komt bebouwing eerder verspreid voor. 
 
In het plangebied is het kasteel Bossenstein (MB 5/03/1958) (OA000493), omwille van zijn historische 
en artistieke waarde, als monument beschermd, het domein Bossenstein (MB 28/05/1962) omwille van 
zijn esthetische waarde, als landschap. Er zijn geen beschermde dorps- of stadsgezichten aanwezig 
binnen het plangebied. Ten noordoosten van Bossenstein Golf & Polo Club nv wordt het ‘domein 
Broechemhof en omgeving’ (OA000124) aangeduid als beschermd dorpsgezicht. 
 
Naast het beschermd kasteel zijn ook een aantal panden met cultuurhistorische waarde gelegen in het 
beschermd landschap, zoals beschreven in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, laatst 
vastgesteld op 28/11/2014 door de administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed: 

- woonstalhuis, ten westen van kasteel (R 13887 - Moorstraat 10) 
- hoeve, ten zuidoosten van kasteel (R 13888 - Moorstraat ZN) 
- hoeve, Oelegemsesteenweg 37 (net buiten het plangebied) 

 
Binnen of in de omgeving van het plangebied is geen ankerplaats afgebakend. De volgende lijn- en 
puntrelicten en relictzone zijn aanwezig: 

- Lijnrelict: Oude Spoorweg Lier – Antwerpen (L10082) 
- Puntrelict: Kasteel Bossenstein (P10634) 
- Relictzone: Kasteeldomeinen Z-ZO Antwerpen en randgemeenten (R10082) 

 
De Centrale Archeologische Inventaris voor Vlaanderen geeft voor enkele periodes een aantal gekende 
archeologische sites op het grondgebied van de gemeente Ranst aan. Binnen het plangebied is het 
kasteel aangeduid als archeologische site (kasteelburcht uit de late middeleeuwen). Verder zijn de 
vondsten te vermelden langsheen de Bistweg. Het betreft losse vondsten vanuit de IJzertijd, de 
Romeinse tijd en de Middeleeuwen. 
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Het huidig golfterrein ligt vandaag sterk verscholen en is nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg, 
behalve een stukje langs de Oelegemsesteenweg en de Bistweg. Lineair hoogstammig groen 
langsheen deze straten zorgt verder voor een sterke visuele afscherming. De dreef naar de dorpskern 
van Broechem is ter hoogte van de Bistweg, maar ook op het einde in de Kapelstraat (waar ze quasi 
samenvalt met een insteekweg van de Kapelstraat) prominent aanwezig, terwijl de voormalige spoorlijn 
nog nauwelijks zichtbaar is in het landschap. Het is nu één van de vele, lineaire groenstroken binnen 
het golfterrein. Ten zuiden van de Bistweg werd de spoorlijn omgevormd tot een wandel- en fietspad. 
Ten noorden van de Bistweg werd zelfs een huis op het voormalig tracé gebouwd. 
 
Op het kasteeldomein zelf domineert het majestueuze kasteelgebouw de ganse omgeving. 

4.7.2 Effectenbeschrijving en -beoordeling 

4.7.2.1 Beschrijving en beoordeling 

De bestendiging van het bestaande golfterrein binnen het bestaand kasteeldomein Bossenstein zal 

geen landschappelijk effect veroorzaken. Er worden, behoudens de oprichting van twee kleine 

gebouwen, geen landschappelijke ingrepen voorzien. De monumentale dreef die tot in de dorpskern 

van Broechem loopt, blijft behouden en wordt bevestigd in het voorgenomen plan en krijgt voor het deel 

vanaf de Bistweg weer een toegangsfunctie tot het kasteel als seminarieruimte en de conciërgewoning 

als 4 wooneenheden ovv studio’s / appartementen. 

De aanleg van het golfterrein in 1987 was principieel wel in strijd met het beschermingsbesluit uit 1962, 

maar door de bevoegde minister werd wel een afwijking toegestaan. Bovendien kunnen we stellen dat 

het kasteelparkkarakter bewaard is gebleven en zelfs versterkt door de kleine landschapselementen, 

welke het uitbaten van een golf met zich meebrengt. 

4.7.2.2 Milderende maatregelen en besluit 

Gezien er geen aanzienlijke negatieve effecten worden verwacht ten aanzien van de discipline 

landschap, bouwkundig erfgoed, en archeologie worden geen milderende maatregelen voorgesteld. 

Wel kan volgende aanbeveling geformuleerd worden die de beperkt negatieve effecten kan matigen of 

positieve effecten versterken: 

- Behoud van het parkachtig landschap van het golfterrein door het behoud en eventueel 
versterken van de aanwezige kleine landschapselementen, zoals lineaire groenstroken (bv. 
voormalige spoorlijn), oude dreef, bomenrijen, kleine bosjes,… 

 
In het MER wordt naast deze milderende maatregelen op planniveau meegegeven dat inzake het 
kasteelpark best een beheersplan wordt opgemaakt als beschermd landschap.  

4.8 Discipline mens, deeldomeinen mobiliteit en ruimtelijke 
aspecten 

4.8.1 Beschrijving bestaande toestand 

Een belangrijk element binnen de ruimtelijke context van het golfterrein is de aanwezigheid van de E313 
ten noorden van het plangebied. De volledige noordzijde van het terrein Bossenstein Golf & Polo Club 
nv  en de ruimte ten noorden van Bossenstein zijn dicht bebost. Dit gebied wordt enkel doorsneden door 
deze autosnelweg. 
 
Ten zuiden/zuidoosten van het terrein bevinden zich een aantal percelen met grote serres afgewisseld 
met akkers en boomgaarden van fruitteeltbedrijven. Op een iets grotere afstand gaat het 
landbouwgebied over in verspreide bebouwing aan de rand van de deelgemeente Broechem. Aan de 
westzijde van het plangebied worden eveneens gekenmerkt door het agrarisch gebruik en komt 
bebouwing eerder verspreid voor. De verspreide bebouwing betreft daarbij niet enkel louter 
woonfuncties of agrarische bedrijvigheid maar ook horeca en zelfs kleinhandel langsheen de Bistweg. 
 
Op het kasteeldomein Bossenstein staan naast het kasteel enkele gebouwen en constructies in functie 
van de golfactiviteiten: 



Plan-MER Bossenstein Broechem 24/03/2017 blz. 37 van 46 

 

- het clubhuis met een shop voor golfmateriaal, een bar en een restaurant op het gelijkvloers en 

hotel (16 kamers) op de bovenverdieping 

- een parkeerterrein voor ca. 80 wagens 

- een loods voor het onderhoudsmateriaal (vroegere manege) 

Daarnaast bevindt er zich op het terrein eveneens een leegstaande oude hoeve (ten noordwesten van 
het kasteel), enkel bereikbaar via voetweg 20 vanaf de Bistweg (zie verder) of via het kasteeldomein. 
 
De ontsluiting van het golfterrein (en dus ook van het kasteeldomein) gebeurt vandaag via de 
Oelegemsesteenweg. Via het oude tracé van de Oelegemsteenweg, naast de brug over de E313, thans 
Maas en Moor genaamd, kan de onverharde toegangsweg worden bereikt naar het club house en de 
bijhorende parking. De Oelegemsesteenweg is een klassieke verbindingsweg tussen Oelegem en 
Broechem met aan beide zijden een smal, aanliggend enkelrichtingsfietspaden. Zowel via de kern van 
Oelegem als de kern van Broechem kan het hoofdwegennet worden bereikt (resp. de E34 en de E313).  
In het kader van een verkeersstudie betreffende het centrum van Broechem (Vectris. 2014) werd een 
kruispunttelling gehouden op het kruispunt Oelegemsesteenweg-Bistweg. Hieruit blijkt dat de 
Oelegemsesteenweg op de avondspits ca. 800 pae verwerkt (beide richtingen samen). Voor de Bistweg 
bedragen de intensiteiten slechts een honderdtal pae (kant golfterrein). In beide gevallen zitten de 
intensiteiten ver onder het verzadigingspunt.  
 
De Oelegemsesteenweg behoort ook tot het bovenlokaal fietsroutenetwerk, de Bistweg tot het recreatief 
netwerk, net als de oude spoorwegbedding ten zuiden van de Bistweg en de Moorstraat. In het 
gemeentelijk mobiliteitsplan wordt de suggestie gedaan om de route langs de oude spoorwegbedding 
in noordelijke richting door te trekken over het knooppunt van de E313 en de E34 richting Oelegem. 
Deze suggestie is reeds overgenomen in het provinciaal fietsroutenetwerk, waar het eerder principieel 
dwars doorheen het golfterrein is getekend (zie onderstaande figuur). Er zijn concreet twee tracés 
mogelijk: 

- op de oude spoorwegbedding 
- via de Moorstraat  

Het gemeentelijk mobiliteitsplan doet ook de suggestie om een recreatieve route te ontwikkelen tussen 
de Oelegemsesteenweg en de Moorstraat. In principe is dat al mogelijk via de onverharde straat Maas 
en Moor langsheen de E313.  
 

  



Plan-MER Bossenstein Broechem 24/03/2017 blz. 38 van 46 

 

Figuur 13 Bovenlokaal fietsroutenetwerk in de omgeving van het plangebied (bron: provincie 

Antwerpen) 

 
 

Er loopt ook een Grote Routepad (zie onderstaande figuur) dwars doorheen het kasteeldomein (GR 12 
Amsterdam – Parijs). Dit pad maakt ook onderdeel uit van een gemeentelijke wandelroute en volgt het 
tracé van één van de voetwegen doorheen het plangebied volgens de Atlas van de Buurtwegen, en met 
name voetweg nr. 20. Het is niet gekend of al deze voetwegen juridisch nog bestaan.  
Figuur 14 Tracé Grote Routepad 12 

 
 
Langsheen de Oelegemsesteenweg rijden vandaag ook twee buslijnen (424 en 425), met een halte ter 
hoogte van de Bistweg. Beide buslijnen zijn slechts schoolbussen met een zeer beperkte frequentie. 
Het gemeentelijk mobiliteitsplan pleit wel voor een volwaardige buslijn tussen Broechem en Oelegem. 



Plan-MER Bossenstein Broechem 24/03/2017 blz. 39 van 46 

 

4.8.2 Effectbeschrijving en -beoordeling 

4.8.2.1 Beschrijving en beoordeling 

Juridische-planologisch spreekt men van een bijkomend ruimtebeslag. (effect: -2) Het deel van het 
golfterrein ten zuiden van de Bistweg behoort via de ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos 
(AGNAS) voor de regio Antwerpse Gordel – Klein-Brabant tot het zgn. herbevestigd agrarisch gebied 
(BVR 27/3/2009). Zie onderstaande figuur, voor meer uitleg verwijzen we naar de ruimtelijke afweging 
van het eigenlijke MER. 
Figuur 15 Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Antwerpse Gordel-Klein-Brabant t.h.v. 

plangebied – operationeel uitvoeringsprogramma 

 
 
Volgens de omzendbrief RO/2010/01 aangaande het ruimtelijk beleid binnen de agrarische gebieden 
waarvoor de bestaande plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn, dient, 
waar mogelijk, het planologisch evenwicht te worden hersteld en de herbestemming van dit gedeelte 
naar een niet-agrarische functie te worden gecompenseerd.  
 
Voor de andere effecten t.o.v. de juridisch-planologische referentietoestand i.k.v. mobiliteit en ruimtelijke 
aspecten zijn deze gelijkaardig aan deze t.o.v. de bestaande referentietoestand. Deze effecten kunnen 
als volgt beschreven worden: 

- De functiewijziging van het kasteel en bijgebouw zal het in- en uitgaand verkeer vaak vrij 
geconcentreerd in- of uitrijden, in een korte periode. (effect: -1)  

- T.g.v. de functiewijziging van het kasteel en bijgebouw is er een grotere behoefte aan parkeren. 
(effect: -1)  

- T.g.v. de functiewijziging van het kasteel en bijgebouw en het beheer van het golfterrein als een 
ecogolfterrein versterken het recreatief medegebruik van het terrein (effect: +2) 

- T.g.v. het openstellen van het kasteelgebouw voor laagdynamische activiteiten zorgt voor een 
grotere belevingswaarde van het kasteel en van het plangebied (effect: +2) 

- De bestendiging van het golfterrein komt tegemoet aan de stijgende golfactiviteit in Vlaanderen. 
Hierdoor is een continue vraag naar bijkomende golfterreinen vast te stellen, ook in de 
omgeving van Antwerpen. Ook wordt hiermee de juridische onzekerheid weggenomen omtrent 
het voortbestaan van dit golfterrein. (effect: +3) 
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4.8.2.2 Milderende maatregelen en besluit 

Gezien er geen aanzienlijke negatieve effecten worden verwacht ten aanzien van de discipline mens 
ruimtelijke aspecten en mobiliteit, worden geen milderende maatregelen voorgesteld. Wel wordt 
volgende aanbeveling geformuleerd die de beperkt negatieve effecten kan matigen of positieve effecten 
versterken:  

- Vanuit het voorstel van het gemeentelijk mobiliteitsplan en het provinciaal fietsroutenetwerk om 
het fietspad op de oude spoorlijn in noordelijke richting door te trekken, is het aangewezen om 
in de stedenbouwkundige voorschriften voor de oude spoorwegbedding de aanleg van een fiets- 
en wandelroute toe te laten 

Hiernaast wordt in het eigenlijke MER in bijlage 2 nog een aandachtspunt weergegeven op 
projectniveau.  
 
Ten zuiden van de Bistweg wordt door de herinrichting van het plangebied een stuk herbevestigd 
agrarisch gebied ingenomen. Gezien dit stuk reeds 30 jaar geen functioneel gebruik als landbouwgebied 
meer heeft, dient door het beleid nagegaan te worden of deze inname al dan niet dient gecompenseerd 
te worden en indien wel, dient er nagekeken te worden waar bestaand agrarisch gebied zal herbevestigd 
worden ter compensatie van dit verlies aan herbevestigd agrarisch gebied.  
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5 MONITORING EN POSTEVALUATIE 
 
Het golfterrein moet beheerd worden als een ecogolfterrein conform het Vlaams Golfmemorandum dd. 
23/06/2003 (zie hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Met andere woorden dient op het 
olfterrein van Bossenstein Golf & Polo Club nv speciale aandacht te worden geschonken aan het eco-
convenant dat werd opgesteld in kader van “ecogolfterreinen”, waarvan voorliggend plan deel uit maakt. 
In dit convenant worden verplichte voorwaarden opgelegd voor golfterreinen in kwetsbare gebieden. 
 
Hierbij dient het golfterrein eveneens te streven naar een golfinfrastructuur waarbij deze 
golfinfrastructuur een meerwaarde naar natuur en landschap toe biedt. Hierbij dient het open-ruimte 
element en verbindingsgebied bekeken te worden. Er dient gestreefd te worden naar het instandhouden, 
herstellen en/of ontwikkelen van diverse natuurwaarden en kleine landschapselementen op het terrein. 
Er dient daarom ook een milieubeheersplan opgesteld te worden. 
 
In dit milieubeheersplan dient rekening gehouden te worden met o.a. : 

- het instandhouden, herstellen en/of ontwikkelen van diverse natuurwaarden 
- behoud en eventueel versterken van de kleine landschapselementen  
- gebruik van pesticiden en bemesting, waarbij een afstand van 2m vanaf de oevers van de 

Moerbeek in acht genomen dient te worden 
- gebruik van grondwater / hergebruik van regenwater inzake beregening golfterrein 
- parkeerbeleid op het golfterrein 
- het aan te leggen en het ingenomen VEN-gebied  

 
6 LEEMTES IN KENNIS 

Aangezien het hier een plan-MER betreft heeft dit tot gevolg dat het niet mogelijk is (ook niet opportuun 
binnen een plan-MER) om alle milieueffecten in detail te kunnen beoordelen. Het ontbreekt dikwijls aan 
specifieke kwantitatieve gegevens en er dient te worden uitgegaan van ‘aannames’ die het worst-case 
scenario benaderen. 
 
Volgende leemtes in kennis kunnen hier reeds worden aangehaald, doch dienen meer in detail bekeken 
te worden: 

- Ontbreken van de eigenschappen van de grondwaterwinning, zoals diepte, filtergegevens, … 
- Ontbreken van grondanalyses i.k.v. de bemesting en gebruik van pesticiden 

- Ontbreken van wateranalyses (Moerbeek / vijvers/…) om de impact van de lozing van de 
woningen en van Bossenstein Golf & Polo Club nv in de Moerbeek en vervolgens ook op het 
VEN-gebied na te kunnen gaan 

 
Deze leemten in de kennis beletten echter niet om een goede beoordeling te maken op planniveau.  
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7 INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE 
Vanuit de in de discipline voorgestelde uitvoering van milderende maatregelen en rekening houdende 
met het feit dat enerzijds het golfterrein beheerd wordt als ecogolfterrein en dat anderzijds het 
ingenomen VEN-gebied gecompenseerd zal worden, dienen de volgende zaken best geïntegreerd 
worden in het GRUP opdat het effect van bestemmingswijziging zo klein mogelijk wordt gehouden op 
planniveau: 
 
dwingende maatregelen: 

- Een individuele waterzuivering (IBA) dient voorzien te worden. 
- Behoud van het parkachtig landschap van het golfterrein door het behoud en eventueel 

versterken van de aanwezige kleine landschapselementen 
 
Aanbevelingen: 

- Bij (her)aanleg van parkeerterreinen en/of andere verharde oppervlakken dienen deze 
uitgevoerd te worden in semi-verharding (waterdoorlatend) zodat infiltratie mogelijk is. 

- In de zone met overdruk natuurverweving dient toegestaan te worden om bijkomende 
oppervlaktes voor natuurontwikkeling te voorzien, doch dient er 18ha (semi)roughs in deze zone 
aanwezig te blijven. 

- Toelaten van aanleg fiets- en wandelroute op de oude spoorlijn 
 
Hiernaast dient opgemerkt te worden dat ten zuiden van de Bistweg door de herinrichting van het 
plangebied een stuk herbevestigd agrarisch gebied ingenomen wordt. Gezien dit stuk reeds 30 jaar 
geen functioneel gebruik als landbouwgebied meer heeft, dient door het beleid nagegaan te worden of 
deze inname al dan niet dient gecompenseerd te worden en indien wel, dient er nagekeken te worden 
waar bestaand agrarisch gebied zal herbevestigd worden ter compensatie van dit verlies aan 
herbevestigd agrarisch gebied. 
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Natuurbehoud 23, Brussel 
 
VMM – 2008 - Grondwater in Vlaanderen: het Centraal Kempisch Systeem. 
 
VMM - november 2012 - Irrigatie op golfbanen: Tips en advies voor duurzame golfbanen 
 
VVG – 2009 en 2014 – GOSTA Vlaanderen 
 
VVG – 2013 – milieuwegwijs golf 
 
WES – 2004 - Behoefteonderzoek Golfsport in Vlaanderen 
 
WES – 12/2006 – Milieubeheerplan voor de Bossenstein Golf & Polo Club nv te Broechem – 
ontwerpversie 
 
Bronnen m.b.t. effecten van bemesting en pesticiden op grond- en oppervlaktewater: 
 
Baird – 1998 – Reducing pesticide and nutrient runoff using buffers – Golf course management 
september 1998 
 
Bigelow, Casel, Bowman – 1999 – Soil Amendments, Reduces Nitrate Leachting – Turfgrass Trends 
sept 99 
 
Cohen, Svjcek, Durborow, Barnes – 1999 – Water quality impacts by golf courses – J. of Environmental 
Quality Vol 28 no 3 may-june 1999 
 
Deubert – 1990 – Environmental Fate of common turf pesticides, factors leading to leaching – USGA 
green section record 1990 Vol 28(4): 5 – 8  
 
GCSAA – 1997 – GCSAA’s Golf Course Water Quality Study – Golf Course Superintendents 
Association of America 
 
Hardt – 1994 – Einflub von stikstoff-düngerform und N-aufwand auf den N-umsatz in Pflanze und Boden 
sowie auf die Narbenqualität eines Golfgrüns – Dissertation University Hohenheim 
 
Kenna – 1995 – What happens to Pesticides Applied to Golfcourses ? – USGA Green Section Record 
jan/feb 1995 
 
Lawson & Colclough – 1989 – Fertilizer Nitrogen Phosphorus and potassium leaching from fine turf 
growing on three different rootzone material – J. Sport Turf Res. Inst. Vol 67 
 
Ryaks, Genter, Leidy – 1998 – Assessment of surface water quality on three eastern North carolina Golf 
Courses – Environment Toxicology and Chemistry Vol. 17 No 10 pp 1934-1942 
 
Schulz & Hardt – 1999 – Golf + Naturschutz – Flora und Fauna auf golfplätzen – DGV  
 
Shuman – 1998 – Nitrogen and Phosphorus leaching and runoff from golf greens and fairways – 
University of Georgia – Online USGA information 
 
Snow – 1998 – Loss of nitrogen and pesticides from turf via leaching and runoff – USGA green section 
online information  
 
USGA – 1998 – Golf Courses Benefit Wildlife and People – online usga green section information 
 
Websites: 
 
dov.Vlaanderen.be/ 
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GOSTA Vlaanderen (Golf Statistieken Vlaanderen) 
 
id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13889 
 
users.telenet.be/natuurpuntzevenbergenbos 
 
www.geopunt.be 
 
www.golfvlaanderen.be (website van de Vlaamse Vereniging voor Golf vzw) 
 
www.google.be 
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http://www.geopunt.be/
http://www.lne.be/milieueffectrapportage
http://www.vlaanderen.be/agnas
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9 BIJLAGEN 
Bijlage 1 Toestemming overname plan-m.e.r.-plicht 
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