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Uittreksel 
College van burgemeester en schepenen 

26 april 2021 
 

Aanwezig: Joris Geens, voor de Burgemeester - Voorzitter 
Van Staeyen Steven, Lauwereys Jelle, Willems Rudolf, 

Maes Mieke, Schepen 

Annick Smeets, Algemeen directeur 
 

Verontschuldigd: 

 

Luc Van Hove, Burgemeester 

 

ADVIES OVER DE STARTNOTA VAN HET GEWESTELIJK RUIMTELIJK 

UITVOERINGSPLAN LEIDINGSTRAAT ANTWERPEN  - RUHR (GELEEN) 

 

Het college van burgemeester en schepenen,  

Gelet op artikel 2.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de procedure 
voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bepaald. 

Gelet op de adviesvraag van de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door het 

departement Omgeving, via het DSI platform, over de startnota van het gewestelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingsstraat Antwerpen – Ruhr (Geleen). 

Overwegende dat er drie mogelijke tracés worden voorgesteld.  

Overwegende dat de gemeente Zandhoven binnen het plangebied is gelegen en het 

centraal en zuidelijk tracé door het grondgebied van Zandhoven gaat. 

Overwegende dat het noordelijk tracé niet door het grondgebied van Zandhoven 

gaat.  

Gelet op de publieke raadpleging van de startnota van 2 maart 2021 tot en met 30 
april 2021: -dat het college van burgemeester en schepenen binnen deze periode 

een advies kan uitbrengen over de startnota. 

Overwegende dat er gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid en het college 
van burgemeester en schepenen een ongunstig advies uitbrengt over de startnota, in 

het bijzonder over het centraal en zuidelijk tracé, en dat dit wordt gemotiveerd in 

een nota die als bijlage bij deze beslissing wordt gevoegd.  

Gelet op de nota ‘opmerkingen bij de startnota voor het GRUP Leidingstraat 

Antwerpen – Ruhr (Geleen) / ongunstig advies centraal en zuidelijk tracé’  en deze 

als bijlage bij deze beslissing wordt gevoegd.  

BESLUIT 

Artikel 1.  

Aan de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat 

Antwerpen – Ruhr (Geleen), in het bijzonder het centraal en zuidelijk tracé, wordt 
een ongunstig advies gegeven. 

Artikel 2. 

De nota ‘opmerkingen bij de startnota voor het GRUP Leidingstraat Antwerpen – 
Ruhr (Geleen) / ongunstig advies centraal en zuidelijk tracé’  wordt goedgekeurd. 
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Artikel 3. 

Een afschrift van deze beslissing en de nota ‘opmerkingen bij de startnota voor het 

GRUP Leidingstraat Antwerpen – Ruhr (Geleen) / ongunstig advies centraal en 

zuidelijk tracé’ wordt overgemaakt aan de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door 
het departement Omgeving, via het DSI platform.  

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 
Annick Smeets 

Algemeen directeur 

Joris Geens 

voor de Burgemeester - Voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel, 

Zandhoven, 26 april 2021. 

 
Annick Smeets  Joris Geens 

Algemeen directeur 

 
 

 

            voor de Burgemeester -              

Voorzitter 
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BIJLAGE 

  

 

OPMERKINGEN BIJ DE STARTNOTA VOOR HET 

GRUP LEIDINGSTRAAT ANTWERPEN-RUHR 

(GELEEN) / ONGUNSTIG ADVIES 

CENTRAAL EN ZUIDELIJK TRACÉ 

 

NAMENS: 

De gemeente ZANDHOVEN, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester 

en schepenen, met zetel te Liersebaan 12, 2240 Zandhoven; 

 

I. CONTEXT 

 

1. Van 2 maart 2021 tot en met 30 april 2021 organiseert de Vlaamse overheid een publieke raadpleging 

over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) “Leidingstraat Antwerpen-

Ruhr (Geleen)”. Tot die einddatum kan iedereen die wil een de startnota inkijken en een 

inspraakreactie indienen. Aangezien twee van de drie voorziene tracés het grondgebied van de 

gemeente Zandhoven doorsnijden, is het voor de gemeente cruciaal om ook in dit stadium reeds enkele 

fundamentele bezwaren kenbaar te maken. 

 

2. Het GRUP gaat over het afbakenen van de reservatiestrook, niet over de effectieve aanleg van de 

leidingen. Hier zal in een latere fase een omgevingsvergunning voor moeten worden aangevraagd.  

 

3. De beoogde pijpleiding zou de Antwerpse haven verbinden met het Ruhrgebied in Duitsland, en het 

transport van chemische grondstoffen alsook waterstof en CO2 verzorgen tussen de belangrijke 

petrochemische knooppunten gelegen in België, Nederland en Duitsland. 
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4. Hiervoor zullen leidingen worden aangelegd (ondergronds) in een “leidingstraat”, waarvan de breedte 

indicatief bepaald werd op 45 meter1 en waarin 5 à 8 pijpleidingen gebundeld kunnen worden: de 

pijpleiding is bedoeld voor het transport van verschillende stoffen en producten over lange afstand. 

Hoe meer transport er via de pijpleiding wordt voorzien, hoe groter de vermindering van transport op 

autowegen. De zekerheid van levering is ook meer gegarandeerd.  

 

5. Het doel is om waar mogelijk de bestemming en het bestaande ruimtegebruik boven de grond te 

behouden. Maar boven de leidingstraat zijn bebouwing, bomen of diep gewortelde planten verboden. 

 

6. Er worden drie tracés uitgetekend en overwogen, maar er werd nog niet bepaald welk tracé men 

effectief zal uitvoeren. Het betreft een noordelijk tracé, een zuidelijk tracé en een (gecombineerd) 

centraal tracé: 

 

 

 

7. De centrale en zuidelijke tracés zouden beide dwars door de gemeente Zandhoven lopen. Ten aanzien 

van deze tracés wenst de gemeente dan ook uitdrukkelijk een negatief advies te formuleren en dit 

wegens onderstaande redenen. 

 

 

 

                                                 
1 Zie startnota p. 35. 
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II. BEZWAREN TEGEN HET CENTRALE EN ZUIDELIJKE TRACÉ 

 

 

A. HET NOORDELIJKE TRACÉ IS HET ENIGE REDELIJKE ALTERNATIEF 

 

8. Vooreerst blijkt uit de startnota zelf reeds dat het noordelijke tracé veel geschikter is dan de beide 

andere tracés: 

 

 

Tabel met de bestemmingen van de percelen die doorkruist worden door de leidingstraat, met eigen 

aanduidingen 

 

9. Uit bovenstaande tabel, opgenomen in de startnota2, blijkt dat het noordelijke tracé op vlak van natuur 

en mens duidelijk beter scoort dan de twee andere tracés.  

 

10. Zo worden aanzienlijk minder natuur- en reservaatsbestemmingen doorkruist, (17 % voor tracé 

noord tegenover 22% voor tracé centraal en 25% voor tracé zuid) evenals overig groen (2% voor tracé 

noord tegenover 7% voor tracé centraal en 6% voor tracé zuid) en bos (6% voor tracé noord tegenover 

8% voor tracé centraal en 9% voor tracé zuid). 

 

11. Ook wat betreft het doorkruiste woongebied scoort tracé noord beter (1% tegenover 2% voor 

beide andere tracés). Bij tracé noord wordt meer landbouwgebied aangesneden, wat evident minder 

                                                 
2 Zie startnota p. 38. 
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verregaande gevolgen heeft dan dat men aan natuurgebieden raakt of mensen uit hun bestaande woning 

moet zetten via onteigening, dan wel hun eigendomsrecht verregaand uithollen door het vestigen van 

een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid. 

 

12. In de startnota wordt de invloed van de tracés op natuur en bos als volgt samengevat:   

 

“De verschillende tracés kruisen nogal wat beschermde natuurgebieden. Het gaat om Vlaamse en 

erkende natuurreservaten, habitat- en vogelrichtlijngebieden, bosreservaten, VEN-gebieden en 

historisch permanent grasland. De mogelijke impact op deze gebieden - die zal samenhangen met de 

omkeerbaarheid van de ingreep – zal verder onderzocht worden in de bijhorende MER.  

  

Wat betreft het kruisen van erkende natuurreservaten scoort het noordelijke tracé een stuk beter, 

dan het centrale en uiteindelijk als slechtste het zuidelijke tracé. Wat betreft natura 2000 gebieden 

(habitat- en vogelrichtlijngebieden), is het net omgekeerd en kruist het noordelijke tracé aanzienlijk 

meer gebieden.  

 

Wat betreft de historische permanente graslanden, kruist het noordelijke tracé 88 ha, het centraal 

tracé 63 ha en het zuidelijk tracé 117 ha. Wat betreft de inname van bos doet het noordelijke (189 

Ha) het wat beter dan het centrale tracé (202 Ha).Het zuidelijke tracé (220 Ha) heeft de grootste 

inname.  

 

Ook wat betreft de inname van ‘biologisch zeer waardevol’ gebied, blijkt dat het noordelijke tracé de 

kleinste inname doet (67 Ha). Het zuidelijke (83 Ha) en het centrale tracé (84 Ha) hebben een 

gelijkaardige inname”.3 

 

(eigen nadruk en onderlijning) 

 

Uit deze analyse blijkt meer concreet dat het noordelijk tracé het best scoort qua invloed op 

verschillende categorieën natuur: zowel wat betreft het kruisen van erkende natuurreservaten als 

biologisch zeer waardevol gebied, doet het noordelijk tracé het het beste. Tot slot doorkruist het 

noordelijk tracé ook aanzienlijk minder bos dan de twee andere tracés. Alleen om deze redenen al 

dient het noordelijke tracé weerhouden te worden als enige redelijk alternatief. 

 

13. In de startnota wordt de invloed van de tracés op de bebouwing als volgt samengevat:   

 

“Door de aanduiding van een leidingstraat worden een aantal gebouwen getroffen. Voor het 

noordelijk tracé gaat dit om 37 woningen, 4 bedrijven en 13 ‘andere gebouwen’ (bijv. een loods of 

schuilhok, maar geen hoofdgebouw uit GRB). Het centrale tracé snijdt 136 woningen, 12 bedrijven, 2 

landbouwbedrijven en 31 ‘andere gebouwen’. Het zuidelijke tracé kruist 165 woningen, 10 bedrijven, 

2 landbouwbedrijven en 23 ‘andere gebouwen’. Er worden dus een aantal gebouwen rechtstreeks 

getroffen, het noordelijke tracé scoort opmerkelijk beter wat betreft dit aspect”.4 

 

(eigen nadruk en onderlijning) 

 

                                                 
3 Zie startnota p. 44. 
4 Zie startnota p. 51. 
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14. Aldus blijkt, dat met het noordelijk tracé opvallend minder woningen en bedrijven zouden 

getroffen worden dan door de beide andere tracés. Dit is, zoals de startnota zelf aangeeft, 

inderdaad opmerkelijk. Alleen om deze redenen al dient het noordelijke tracé weerhouden te 

worden als enige redelijk alternatief. Ten aanzien van tracé centraal worden bijna 4 keer minder 

woningen getroffen, en ten aanzien van tracé zuid zelfs bijna 5 keer minder woningen. Ook wat 

bedrijven en “andere gebouwen” betreft, is er een opmerkelijk verschil ten voordele van het 

noordelijke tracé. 

 

15. Ook op het vlak van bodemonderzoeken scoort het noordelijke tracé ontegensprekelijk veel beter dan 

de beide andere tracés5: 

 

- Het gemeenschappelijke deel westelijke deel van het centrale en zuidelijke tracé snijdt een groot 

aantal bodemonderzoeken in de cluster Schoten/Wijnegem/Wommelgem/Ranst. Het gaat zowel 

om het onderzoeksgebied als de leidingenstraat zelf. Ter hoogte van de industriegebieden in meer 

ten oosten langsheen het Albertkanaal wordt voornamelijk het onderzoeksgebied geraakt door 

onderzoeken. 

- Het centrale tracé kruist ter hoogte van Ham en Tessenderlo een groot aantal bodemonderzoeken.  

- Het Zuidelijke tracé dwarst in Diest de Grote Beek, waar een ‘bodemsaneringsproject’ is 

aangeduid.  

- Het noordelijk tracé kruist ter hoogte van KMO-zone Bosduin (Kalmthout) een “eindevaluatie-

onderzoek”. Verder zijn er verschillende kleine oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken 

in de onderzoekzone, slechts een tiental kruist de effectieve leidingenstrook. Een aantal grote 

bodemonderzoeken worden gekruist in Hechtel-Eksel en Leopoldsburg, op het militaire domein 

aldaar. Ook ter hoogte van het voormalige militair domein in Geel wordt een grotere strook 

doorsneden, evenals ter hoogte van Umicore te Geel.  

Aldus blijkt, dat de effectieve leidingenstrook in het noordelijke tracé het kleinste aantal 

bodemonderzoeken doorkruist. De centrale en zuidelijke tracés kruisen veel meer bodemonderzoeken, en 

dit zowel voor de effectieve leidingenstrook van deze tracés betreft als voor de onderzoekszone. Het 

noordelijke tracé is bijgevolg ook veel gunstiger op het vlak van kruising met bodemonderzoeken. 

 

16. In het licht van de planvoornemens die het Vlaams Gewest in voorliggend geval hanteert, kan ook niet 

anders dan besloten worden dat het noordelijke tracé het enige redelijke alternatief uitmaakt: 

- Eventuele negatieve gevolgen voor de omgeving worden waar mogelijk vermeden. Uit 

bovenstaande uiteenzetting bleek reeds, dat het noordelijke tracé duidelijk de minste negatieve 

gevolgen teweegbrengt voor de omgeving, in het geval van de gevolgen voor woningen, bedrijven 

en andere bebouwing zelfs opmerkelijk minder negatieve gevolgen. 

                                                 
5 Startnota p. 47. 
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- Er zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar herstel van de oorspronkelijke bodemtextuur en 

bovengronds landgebruik. Ook hier is het noordelijke tracé manifest geschikter dan de beide 

andere, nu dit tracé het huidige landgebruik beter intact zal laten dan de beide andere tracés. Het 

meest tastbare gevolg van het noordelijke tracé zou zijn dat er in een aantal landbouwgebieden 

voor de aanleg van de pijpleiding een aantal werken zouden moeten uitgevoerd worden, waarna 

de landbouwactiviteiten echter (voor het overgrote deell) kunnen hervat worden op dezelfde 

landbouwgronden. Het landgebruik van het centralen en zuidelijke tracé zou echter veel meer 

blijvend verstoord worden, alsook zouden deze tracés een grotere aantasting van natuurwaarden 

teweegbrengen. 

- Er wordt zoveel als mogelijk getracht om het bestaande bovengronds ruimtegebruik, de geldende 

planologische bestemming en de bestaande eigendomsstructuur te behouden. Ook hier is het 

noordelijke tracé het bij uitstek redelijke alternatief: de centrale en zuidelijke tracés zullen immers 

leiden tot een behoorlijk aantal onteigeningen en/of vestiging van publiekrechtelijke 

erfdienstbaarheden die hoe dan ook voor een zeer sterke uitholling van het eigendomsrecht zouden 

zorgen.. 

 

17. Vanuit de principes die aan de basis liggen van het ruimtelijk uitvoeringsplan, kan niet anders dan 

besloten worden dat het noordelijke tracé de enige logische keuze kan vormen. Het noordelijke tracé 

is immers het enige redelijke alternatief, dat de minste schade toebrengt aan mens en natuur. 

 

18. Aldus blijkt dat op fundamentele vlakken, met diepgaande impact op mens en natuur, het 

noordelijke tracé manifest en ontegensprekelijk beter scoort dan de beide andere tracés. Er kan 

geen twijfel over bestaan dat het noordelijke tracé het enige redelijke alternatief vormt, en 

daarom het enige tracé is dat weerhouden kan worden. 

 

 

 

 

 

B. HET CENTRALE EN ZUIDELIJKE TRACÉ ZOUDEN VOOR DE GEMEENTE ZANDHOVEN EN 

HAAR INWONERS KENNELIJK ONREDELIJKE GEVOLGEN TEWEEGBRENGEN 

 

 

19. Een zorgvuldig plannende overheid dient bij de vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan alle 

belangen maximaal af te wegen in het kader van artikel 1.1.4 VCRO, en een rechtszekere oplossing te 

bieden door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Alle aanwezige behoeften en de daarmee 

gepaard gaande aanspraken op de ruimte dienen tegenover elkaar afgewogen te worden met het oog 

op de toekomst, waarbij niet enkel rekening gehouden wordt met het leefmilieu en de ruimtelijke 
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draagkracht, maar ook de economische, sociale, culturele en esthetische gevolgen, dit alles met het 

oog op een maximale ruimtelijke kwaliteit. Er dient bijgevolg een zorgvuldige en correcte ruimtelijke 

afweging van alle relevante behoeften en planopties te gebeuren Op deze manier wordt gestreefd naar 

ruimtelijke kwaliteit.6 

 

20. In het kader van deze ruimtelijke kwaliteit en duurzame belangenafweging kan, los van de algemene 

voordelen van het noordelijke tracé, niet anders dan besloten worden dan dat de gevolgen van de beide 

andere tracés voor de gemeente Zandhoven en haar inwoners kennelijk onredelijk zouden zijn. Het 

bestaande ruimtelijke beleid van de gemeente zou op onaanvaardbare wijze doorkruist worden, en de 

belangen van de gemeente en haar inwoners op buitensporige wijze geschaad. 

 

21. Ten eerste bevinden er zich minstens 18 woningen in de gevarenzone voor onteigeningen op het 

grondgebied van de gemeente Zandhoven, bij de voorziene strook van 45m breed. Het gaat om: 

 

-  Kanaalstraat 13 (1), Kanaalstraat 15 (2), Kanaalstraat 17 (3), Kanaalstraat 19 (4), Kanaalstraat 26 

(5), Kanaalstraat 26A (6), Kanaalstraat 28-28A (7-8), Kanaalstraat 28B (9) en Kanaalstraat 30 

(10): 

 

 

                                                 
6 Rvs 30 juni 2011, nr. 214.329, Anckaert e.a.  RvS 10 mei 2012, nr. 219.346, Daems; RvS 24 januari 2012, nr. 217.510, 

Janssen e.a.; RvS 30 juni 2015, nr. 231.824; RvS  7 februari 2017, nr. 237.294; RvS 6 oktober 2020, nr. 248.469, 

Costenoble e.a.;  
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- Watersportlaan 36 (11), Watersportlaan 36A (12), Watersportlaan 38 (13), Watersportlaan 57 (14), 

Watersportlaan 59 (15), Watersportlaan 61 (16), Watersportlaan 63 (17), en Venstraat 65 (18): 

 

 

22. Indien men gebruik zou maken van een tunnel, zou dit mogelijk verlaagd kunnen worden tot  7 

woningen, maar het blijft in elk geval een drastische ingreep. Een en ander klemt des te meer, nu een 

aantal van mogelijk te onteigenen woningen pas vrij  recent gebouwd of  verbouwd werden, dan wel 

deel uitmaken van een recent sociaal woningbouwproject.: 

- Kanaalstraat 30: op 7 augustus 2017 nog een vergunning verkregen voor het verbouwen van de 

woning; 

- Watersportlaan 36: woning gebouwd in 2010 (stedenbouwkundige vergunning van 28 juni 2006); 

- Watersportlaan 36A: woning gebouwd in 2013 (stedenbouwkundige vergunning van 5 mei 2010); 

- Watersportlaan 57 – 59 -61 – 63 : sociale woningen die deel uitmaken van sociaal woningbouwproject 

dat in 2015 gebouwd werd (stedenbouwkundige vergunning 27 juli 2011). 

 

23. De gemeente heeft de eigenaars van de getroffen woningen reeds op de hoogte gebracht. Een aantal 

van deze bewoners lieten weten dat zij verbouwingsplannen op korte termijn hadden, en weten nu ook 

niet wat ze hier mee moeten doen, gezien de vooropgestelde timing waarbij de werken aan de 

leidingstraat al in 2023-2024 zouden aanvatten. 

 

24. Ten tweede heeft de gemeente Zandhoven in samenwerking met PIDPA (de rioolbeheerder) een 

rioleringsproject gepland in de Venstraat: 
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 Deze werken houden in dat er nieuwe riolering wordt aangelegd en grachten worden gegraven. Ter 

hoogte van de woning Venstraat 65 zou dit problemen kunnen geven, omdat hier mogelijk geen 

grachten mogen worden aangelegd. Er was gepland om de omgevingsvergunning in 2021 aan te 

vragen, zodat de werken gestart kunnen worden in 2022. Pidpa is hiervan ook op de hoogte gesteld. 

Het centrale en zuidelijke tracé brengen deze voorziene werken ook duidelijk in gevaar. 

 

25. Ten derde zal er onmiskenbaar ook een ecologische impact zijn. De leidingstraat zal natuurgebieden 

in de Kleine Netevallei doorsnijden, minstens zeer dicht bij deze gebieden komen te liggen (zoals 

erkend wordt op p.44 en volgende van de startnota). Achter de Kanaalstraat bevindt zich immers 

habitatrichtlijngebied: 
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En tussen de Watersportlaan en het Netekanaal bevindt zich habitatrichtlijn-/VEN/IVON-gebied: 

 

 

 

 

Wat de impact op de natuur betreft, dient hierbij verwezen te worden naar het strategisch project Kleine 

Nete II, dat een verderzetting van het strategisch project Kleine Nete I betreft, en waarbij er gestreefd 
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wordt naar meer veerkracht in de vallei van de Kleine Nete. Het betreft een strategisch project in 

uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, en waarvan het Vlaams Gewest dus ook 

perfect op de hoogte is. De leidingstraat doorkruist ook het werkingsgebied van dit strategisch project. 

Eén van de cruciale klimaatprogramma’s in het kader van dit strategisch project is extra bebossing: 

 

Deze bebossing zou door de leidingstraat onmogelijk gemaakt worden, hetgeen compleet indruist 

tegen duurzame klimaatdoelstellingen. 

 

Ook vanuit ecologisch oogpunt kan de gemeente Zandhoven de centrale en zuidelijke tracés bijgevolg 

onmogelijk aanvaarden. 

 

26. Ten vierde is de ganse opzet van de leidingstraat nog niet voldoende onderbouwd; diverse 

fundamentele aspecten qua realisatie en qua impact blijven onderbelicht: 

  Zo ontbreken de nodige studies over de impact op de mobiliteit. Zou de leidingstraat werkelijk 

voor minder vrachtwagens zorgen, of is dat slechts “wishful thinking”? In principe zou de 

impact op de mobiliteit “tijdelijk” zijn, tijdens de aanlegfase. Maar aangezien de aanleg in 

verschillende momenten verlopen, waardoor een en ander toch niet zo “tijdelijk” zal zijn als 

vooropgesteld, en waarbij wel degelijk ernstige hinder te verwachten valt.  

 De geluidsimpact van het rooien van bomen langs de E313 is ook nog volstrekt onduidelijk. : 

 De impact van de leidingstraat op een mogelijke verbreding van de E313 is eveneens een 

vraagteken. Een en ander dient veel nauwgezetter in kaart gebracht te worden.  
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 Ook wat de effectieve tracés van de leiding betreft, bestaat er nog grote onzekerheid: er is veel 

meer verduidelijking nodig inzake de uitvoering van de leiding op verschillende plaatsen. 

Minstens denkt de gemeente aan volgende conflictpunten: 

o Kruising N14 + heraanleg N14 fase IIIb; 

o Kruising E313-Venstraat; 

o Kruising Netekanaal. 

 Bovendien zal de gekozen uitvoering hoe dan ook een financiële impact hebben. Deze impact 

zou mogelijk ook een weerslag kunnen hebben op het beschikbare budget voor mogelijke 

onteigeningen. 

27. Ten vijfde dient ook nog meegegeven te worden, dat de leidingstraat zeer dichtbij een vastgestelde 

archeologische zone zal komen (prehistorisch sitecomplex in alluviale context van Nijlen-

Varenheuvel-Abroek): 

 

alsook een vastgesteld landschapsatlasrelict (Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk in 

Nederviersel): 
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28. Zowel het ruimtelijke ordeningsbeleid van de gemeente, als haar beleid inzake openbare werken, 

zou aldus op structurele en verregaande wijze doorkruist worden door het centrale of zuidelijke 

tracé voor de leidingstraat. Bovendien zijn er nog teveel onduidelijkheden in het ganse dossier 

en zal de impact naar de omgeving toe allerminst te verwaarlozen zijn. 

 

29. Maar er is meer. Onder punt A. werd reeds uiteengezet, dat het centrale en zuidelijke tracé opvallend 

meer woningen, bedrijven en gebouwen zouden treffen dan het noordelijke tracé. Een aantal hiervan 

bevinden zich zoals gezegd op het grondgebied van de gemeente Zandhoven. Evenwel is duidelijk 

gebleken dat het noordelijke tracé om meerdere redenen het enige redelijke alternatief uitmaakt. De 

beide andere tracés kunnen geenszins als redelijke alternatieven beschouwd worden, in het kader van 

een afweging van een duurzaam ruimtelijk beleid. Geenszins kan dus ook aanvaard worden, dat het 

eigendomsrecht van de betrokkenen zou afgenomen worden of zelfs fundamenteel aangetast  met het 

oog op tracés die in geen geval als redelijk of noodzakelijk beschouwd kunnen worden. 

 

30. Een onteigening maakt immers een uitdrukkelijke uitzondering uit op het grondwettelijk 

beschermde eigendomsrecht, zodat de onteigeningsvoorwaarden strikt dienen te worden 

geïnterpreteerd en de onteigening moet worden beschouwd als een “ultimum remedium”, een 

oplossing waarnaar slechts wordt gegrepen als alle andere oplossingen, alle verhoudingen en 

omstandigheden, in acht genomen, falen. Aan deze vereiste is in huidig geval niet voldaan. Het 

aantonen van de onteigeningsnoodzaak houdt volgens het Hof van Cassatie het volgende in: 

“De motivering van een onteigeningsbesluit moet vermelden waarom de onteigening noodzakelijk is, 

hetgeen impliceert dat de motivering moet berusten op werkelijke feiten, dat daaruit een redelijk 
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verband tussen de voorgenomen onteigening en het vooropgestelde doel kan afgeleid worden en dat, 

naargelang het geval, daaruit blijkt dat de genomen beleidsopties afgewogen werden.”7  

31. Een en ander impliceert, uit de feiten een redelijk verband tussen de voorgenomen onteigening en het 

vooropgestelde doel moet kunnen afgeleid worden. Gelet op de aangehaalde feiten moet het drastische 

middel van de onteigening in verhouding staan tot het doel dat de overheid wil gerealiseerd zien. Er 

moet bovendien ook blijken de genomen beleidsopties afgewogen werden met het oog op de 

motivering van de onteigening. Uit de motivering van de onteigeningsnoodzaak moet blijken dat het 

onteigeningsdoel niet zonder de voorgenomen onteigening kan worden gerealiseerd. Dit betekent dat 

de overheid slechts tot onteigening zal kunnen overgaan, als blijkt dat zij heeft onderzocht of er 

alternatieven voorhanden zijn om het onteigeningsdoel te realiseren en als de onteigening op grond 

van een kosten-batenanalyse als beste alternatief wordt weerhouden.8 Er kan maar tot onteigening 

worden overgegaan, als blijkt dat het beoogde doel niet door een minder ingrijpende maatregel kan 

worden bereikt en de nadelen van deze maatregel voor de onteigende niet disproportioneel zijn ten 

aanzien van het voordeel voor het algemeen nut.9 Voorts moet worden aangetoond dat de onteigening 

noodzakelijk is gelet op het voorwerp van de onteigening, met name de concrete percelen die worden 

onteigend. De onteigeningsnoodzaak houdt derhalve in dat het voor de realisatie van het algemeen nut 

noodzakelijk is dat de overheid dat specifieke perceel in eigendom verwerft. Er moeten objectieve 

redenen worden aangedragen waarom geen andere gronden of goederen worden onteigend. 

32. Aangezien er echter een redelijk alternatief voorhanden is, namelijk het noordelijke tracé, dat veel 

minder impact heeft op bestaande woningen, bedrijven en gebouwen, kan geenszins verantwoord 

worden dat onteigening als instrument zou gebruikt worden ter realisatie van het centrale of zuidelijke 

tracé. Deze tracés zijn, gezien hun veel verregaandere impact op bestaande woningen, bedrijven of 

gebouwen, immers als kennelijk onredelijk te beschouwen, en kunnen bijgevolg niet weerhouden 

worden. Een kennelijk onredelijk tracé met buitensporige gevolgen voor bestaande woningen, 

bedrijven en gebouwen kan onmogelijk als motivering dienen om tot onteigening in het algemeen 

belang over te gaan. Een kennelijk onredelijk tracé kan immers nooit als in het algemeen belang 

beschouwd worden, wanneer er een aantoonbaar redelijker alternatief voorhanden is.  

33. Deze redenering kan eveneens doorgetrokken worden naar het vestigen van een publiekrechtelijke 

erfdienstbaarheid. Zelfs als niet alle voorziene woningen, bedrijven of gebouwen op de centrale of 

zuidelijke tracés door onteigening getroffen zouden worden, maar een aantal ervan “enkel” getroffen 

zouden worden door de vestiging van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid (waarbij de woningen, 

bedrijven of gebouwen in principe nog wel zouden kunnen blijven bestaan), dan nog valt dergelijke 

                                                 
7 Cass. (1e k.) 11 september 2003, AR C.01.0114.N, TBP 2004, afl. 5, 311; Cass. 3 februari 2000, AR C.96.0380.N, nr. 89. 
8 S. VERBIST, De onteigening ten algemenen nutte als instrument van ruimtelijke ordening, Antwerpen, Intersentia, 2011, 102. 
9 F. KRENC en B. RENAULD, “Les limites du droit de propriété et l’expropriation” in D. RENDERS (ed.), L’expropriation pour 

cause d’utilité publique, Brussel, Bruylant, 2013, 60 en B. ROELANDTS en S. BOULLART, “Het evenredigheidsbeginsel” in B. HUBEAU 

en P. POPELIER (eds.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen - Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de 

stedenbouw, Brugge, die Keure, 2002, 209. 
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aantasting van het eigendomsrecht niet te verantwoorden. In dergelijk geval zou de uitoefening van 

het eigendomsrecht immers volledig uitgehold worden, doordat de betreffende publiekrechtelijke 

erfdienstbaarheid tot een verregaande waardevermindering van de betreffende percelen zou leiden, 

gezien het bouwverbod dat erop zou rusten. Dergelijke aantasting van het eigendomsrecht kan 

evenmin verantwoord worden wanneer er een redelijk alternatief voorhanden is dat veel minder impact 

heeft op het eigendomsrecht van de betrokken percelen. 

34. Samengevat kan dus gesteld worden, dat de centrale en zuidelijke tracés volledig strijdig zijn met een 

goed ruimtelijk beleid en een duurzame ruimtelijke ordening, gezien hun kennelijk buitensporige 

impact op de gemeente Zandhoven en haar inwoners. Het bestaande ruimtelijke beleid wordt 

verregaand doorkruist, het beleid inzake openbare werken wordt deels onmogelijk gemaakt, en het 

eigendomsrecht van een aantal inwoners wordt hetzij afgenomen, hetzij minstens op fundamentele 

wijze uitgehold. 

 

35. Een en ander valt onmogelijk in overeenstemming te brengen met het grondwettelijke 

gelijkheidsbeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de motiveringsplicht, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Een keuze voor 

het centrale of zuidelijke tracé valt immers niet te verantwoorden ten aanzien van de getroffen 

gemeenten en inwoners, die hierdoor in een situatie van ongelijke behandeling zouden geplaatst 

worden, zonder dat voor dit onderscheid een deugdelijke verantwoording voorligt: immers is er een 

alternatief voorhanden dat veel minder schadelijk is. Een keuze voor het centrale of zuidelijke tracé 

kan bovendien nooit op draagkrachtige motieven stoelen, nu de startnota zelf reeds duidelijk aangeeft 

dat het noordelijke tracé te verkiezen is boven de beide andere. Een keuze voor een ander tracé dan 

het noordelijke kan ook nooit als een zorgvuldige belangenafweging beschouwd worden. Dat 

dergelijke keuze kennelijk onredelijk zou zijn voor de betrokken gemeenten en burgers, staat vast. Het 

rechtszekerheidsbeginsel tot slot vereist dat gemeenten en burgers ervan moeten kunnen uitgaan, dat 

een overheid bij haar besluitvorming een consisente lijn hanteert en dus zal kiezen voor de minst 

schadelijke optie. Deze minst schadelijke optie, alles gewikt en gewogen, is zeer duidelijk het 

noordelijke tracé. 

 

 

 

C. BESLUIT: NEGATIEF ADVIES VOOR CENTRALE EN ZUIDELIJKE TRACÉS 

 
36. Op grond van bovenstaande opmerkingen kan alleen maar besloten worden dat de centrale en 

zuidelijke tracés, die door de gemeente Zandhoven zouden lopen, kennelijk onredelijke alternatieven 

zijn, die in het kader van een zorgvuldige belangenafweging en een duurzame ruimtelijke ordening 

niet aanvaard kunnen worden. De gemeente formuleert dan ook uitdrukkelijk een negatief advies 
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ten aanzien van het centrale en zuidelijke tracé, nu het noordelijke tracé als het enige redelijke 

alternatief kan beschouwd worden. 

 

37. De gemeente Zandhoven vraagt het Vlaams Gewest dan ook uitdrukkelijk om de centrale en 

zuidelijke tracés niet verder te weerhouden als alternatief bij de verdere opmaak van het RUP. 

Indien zou blijken dat men één van beide tracés toch weerhoudt in plaats van het enige redelijke 

alternatief (met name het noordelijke tracé), dan maakt de gemeente Zandhoven alle 

voorbehoud om het RUP Leidingstraat in rechte verder te bestrijden.  

 

Zandhoven, 26 april 2021  
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