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1. Inleiding 

1.1. Situering van de opdracht 
Op 07.04.2014 werd Igean Dienstverlening aangesteld als ontwerper van het RUP 
“Bogaerevelden”. 
Doelstelling van dit RUP is een gedeeltelijke herziening van het BPA”Bogaerevelden”. 
Het RUP wordt opgemaakt in functie van woonverdichting en aanpassing van het 
grafisch plan aan de bestaande toestand. 

1.2. Leeswijzer 
Het dossier omvat: 

 de toelichtingsnota; 

 de stedenbouwkundige voorschriften; 

 het plan bestaande en juridische toestand; 

 het grafisch plan met de weergave van de verschillende bestemmingen; 

Inhoud van de memorie van toelichting 

Na dit eerste inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het plangebied gesitueerd in de 
ruimere context. 

In hoofdstuk 3 en 4 worden de relevante beleidsplannen en de juridische context 
toegelicht. Deze vormen immers het kader waarbinnen dit RUP moet worden 
opgemaakt. Daarna wordt in hoofdstuk 5 de bestaande ruimtelijke structuur van het 
plangebied beschreven. 

In hoofdstuk 6 wordt de gewenste ruimtelijke structuur uiteengezet aan de hand van 
een aantal doelstellingen en een visie. Hoofdstuk 7 geeft een motivering van de sociale 
woningbouw. Hoofdstuk 8 toont het grafisch plan van het RUP. 

Zoals in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaald, moet een opgave van de 
voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en opgeheven worden 
eveneens deel uitmaken van het dossier. Deze lijst is te vinden in hoofdstuk 9. 

In het 10de hoofdstuk komt de ruimtebalans aan bod. 

In het 11e hoofdstuk wordt de watertoets gemaakt. Hierin wordt nagegaan of het 
voorliggende plan (en de realisatie ervan) geen schadelijke effecten heeft op de 
waterhuishouding in het gebied. Eventuele maatregelen komen hier eveneens aan bod. 

Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient een ruimtelijk uitvoeringsplan 
tevens een register te bevatten met percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten, kapitaalschade of 
gebruikersschade. Deze opsomming is opgenomen in hoofdstuk 12 van deze 
toelichtingsnota. Het 13de  hoofdstuk omvat het onderzoek naar plan-MER-plicht en het 
14de hoofdstuk het verzoek tot raadpleging 
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2. Situering 

2.1. Situering op macro-niveau 

 

Figuur 1: Situering macro-niveau (1: 20.000) 

bron: AGIV 

De gemeente Zandhoven is een landelijke gemeente aan de rand van de Antwerpse 
agglomeratie, begrensd door de gemeenten Zoersel, Vorselaar, Grobbendonk, Nijlen en 
Ranst. Zandhoven wordt van zuid naar noord doorsneden door de N14, die enerzijds de 
verbinding vormt tussen de ring van Lier en Zoersel en anderzijds de autosnelwegen 
E34 en E313 met elkaar verbindt. Het plangebied is gesitueerd nabij de Oelegembaan 
die Zandhoven met Oelegem verbindt. 
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2.2. Situering op meso-niveau 

 

Figuur 2: Situering meso-niveau (1: 10.000) 

bron: AGIV 

Het plangebied bevindt zich in de wijk Bogaerevelden en is gelegen ten noorden van de 
Ringlaan - N14 en ten westen van de kern van Zandhoven. Ten westen en ten noorden 
van Bogaardenvelden ligt het Begijnenbos. De wijk Bogaardenvelden wordt in het 
noorden begrensd door de Oelegembaan, die de kernen van Zandhoven en Oelegem 
met elkaar verbindt. In het oosten fungeert een gedeelte van het Begijnenbos als een 
groene vinger tussen de wijk Bogaardenvelden en de kern van Zandhoven. 

Het plangebied van dit RUP is volledig begrensd door wegenis: ten noorden door de 
Kersenlaan en de Oelegembaan, ten zuiden door Sint-Jozefstraat en ten westen door 
de Bogaereweg. De oostelijke grens van het plangebied wordt begrensd door een 
onverharde weg die de Sint-Jozefstraat en de Oelegembaan met elkaar verbindt.  
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3. Beleidskader 

3.1.  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd op 23 september 1997 definitief 
vastgesteld door de Vlaamse Regering. 

De gemeente Zandhoven wordt in het RSV geselecteerd als buitengebiedgemeente en 
maakt deel uit van het economische netwerk van het Albertkanaal.  

3.1.1. Buitengebied 

Zandhoven wordt geselecteerd als gemeente in het buitengebied. Voor het 
buitengebied worden volgende doelstellingen geformuleerd: 

 het vrijwaren van het buitengebied voor haar essentiële functies landbouw, natuur, 
bosbouw, wonen en werken op het niveau van het buitengebied; 

 het tegengaan van versnippering van de open ruimte; 

 het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied; 

 het ontwikkelen van landbouw, natuur en bossen in goed gestructureerde gehelen; 

 het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit; 

 het afstemmen van het ruimtelijk beleid en van het milieubeleid op basis van het 
fysisch systeem; 

 het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied. 

3.1.2. Deelstructuren 

Nederzettingsstructuur 
Het wonen en werken is te concentreren in de kernen van het buitengebied. Daarbij 
staan een multifunctionele ontwikkeling en verweving in de kernen centraal. Bijkomende 
ruimtebehoeften voor wonen, gemeenschapsvoorzieningen, diensten, kleinhandel en 
lokale economie dienen aan te sluiten bij de woonkernen. Een verdere groei van linten 
en een toename van de verspreide bebouwing is niet aanvaardbaar. 

3.2. Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen 
(RSPA) 

Het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen is bij ministerieel besluit van 10 
juli 2001 goedgekeurd. 

3.2.1. Hoofd- en deelruimtes 

De gemeente Zandhoven behoort tot de hoofdruimtes “Oostelijke netwerken als 
versterking van de stedelijke en economische structuur” en “het Netegebied, een 
kostbaar gegeven rond ruggen en valleien van beide Netes” en tot de deelruimtes 
“Gebied van de kleine Nete” en “Netwerk Albertkanaal”.  

3.2.2. Deelstructuren 

Nederzettingsstructuur 

Zandhoven wordt door het RSPA geselecteerd als een hoofddorp type III met 
Zandhoven, Pulderbos en Pulle als woonkernen. In een gemeente met een hoofddorp 
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type III kunnen bijkomende woningen slechts worden gerealiseerd in functie van de 
opvang van de natuurlijke aangroei.  

Herziening RSPA (BD. 04.05.2011) 
In het kader van de herziening en actualisatie van het RSPA werd de selectie van 
kernen hernomen. De kernen worden verder onderverdeeld in hoofddorpen, 
woonkernen en kernen in bebouwd perifeer landschap. 
Zandhoven wordt in de herziening gecategoriseerd als een woonkern in het 
buitengebied.  
Woonkernen worden omschreven als buitengebiedkernen waar een beperkte uitrusting 
voor dagelijkse behoeften aanwezig is en waar een zeker draagvlak aanwezig is om 
deze voorziening in stand te houden.  
In de woonkern gebeurt de opvang van de bijkomende woningen in principe binnen het 
bestaande aanbod van gronden gelegen langs uitgeruste weg in woongebied, percelen 
in niet vervallen verkavelingen, gronden met een woonbestemming in goedgekeurde 
BPA’s of RUP’s en gronden in woongebied langs niet uitgeruste weg (binnengebieden). 
Woonuitbreidingsgebieden komen hier in principe niet voor in aanmerking. Dit betekent 
dat, indien het aanbod aan woonmogelijkheden de vraag naar bijkomende woningen 
niet kan dekken, dit verschil in eerste instantie zal moeten worden opgevangen in het 
hoofddorp, met uitzondering voor gemeenten zonder hoofddorp. 

3.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Zandhoven 
Het GRS van de gemeente Zandhoven werd goedgekeurd door de bestendige 
deputatie op 31 augustus 2006. Hiernavolgend worden de voor het RUP relevante 
deelstructuren van de gewenste ruimtelijke structuur besproken. 

3.3.1. Gewenste nederzettingsstructuur 

Kwalitatieve, inbreidingsgerichte projecten bundelen in compacte kernen 

 

Zandhoven wenst in te gaan tegen een verdere versnippering van 
haar grondgebied omdat dit de functies van de dorpskernen 
ondermijnt. Om de levendigheid in de dorpskernen te bevorderen en 
het voorzieningenniveau op peil te houden worden nieuwe 
ontwikkelingen in de kernen gestimuleerd. Hierdoor blijven de centra 
aantrekkelijk voor nieuwe investeringen inzake handel, horeca, 
voorzieningen, wonen… Versterking van de kernen gebeurt door 
nieuwe ontwikkelingen te koppelen aan de kernen. Door 
concentratie van nieuwe ontwikkelingen in de kernen kunnen 
voorzieningen beter bereikbaar worden gemaakt (te voet, met de 
fiets, met openbaar vervoer…) en kan er meer energie gestoken 
worden in het bewaren van de leefkwaliteit in de kernen. Rekening 
houdend met de eigenheid van de verschillende kernen kunnen 
nieuwe ontwikkelingen bestaan uit: 
- het voorzien van sociale huur- en koopwoningen; 
- het voorzien van sociale verkavelingen; 
- het creëren van bouwmogelijkheden voor handel, diensten, 
horeca...; 
- het bevorderen van woonondersteunende functies (vb. buurtgroen, 
recreatie…); 

- het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar domein. 
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4. Bestaande juridische toestand 

4.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In dit hoofdstuk komen juridische plannen aan bod, die ofwel geheel of gedeeltelijk in 
het plangebied liggen ofwel in de nabije omgeving ervan liggen en door hun eigenheid 
van belang kunnen zijn bij de verdere uitwerking van het RUP. 

Eerst wordt een overzichtstabel getoond, waarna er een korte toelichting per relevant 
plan volgt.  

4.2. Synthesetabel bestaande juridische toestand 

Tabel 1: Synthese bestaande juridische toestand 

Plan Kenmerken 

Gewestplan en ontwerp-gewestplan Gewestplan  zie 4.3.1 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen geen 

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen geen 

Algemene plannen van aanleg geen 

Bijzondere plannen van aanleg BPA “nr.4 - Bogaere Velden” (KB. 03.06.1975),  

zie 4.3.2 

Verkavelingsvergunningen zie 4.3.3 

Gewestelijke rooilijnplannen geen 

Provinciale rooilijnplannen geen 

Gemeentelijke rooilijnplannen geen 

Atlas der buurt- en voetwegen zie 4.3.4  

Habitatrichtlijngebieden geen  

Vogelrichtlijngebieden geen  

VEN-gebieden geen  

Erfdienstbaarheden  

Ruilverkavelingen geen  

Gebieden met recht van voorkoop geen 

Natuurreservaten geen  

Erfgoedlandschappen (Landschapsatlas) geen 

Beschermde monumenten geen 

Beschermde landschappen geen 

Beschermde stads- en dorpsgezichten zie 4.3.5 

Centrale archeologische inventaris geen 

Atlas der waterlopen geen 

Beschermingszones grondwaterwinningen geen  

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen  

PV’s van bouwovertredingen  

Stedenbouwkundige vergunningen  

Milieuvergunningen  

bron: GRS Zandhoven, gemeentebestuur Zandhoven en eigen onderzoek 
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4.3. Nadere toelichting per plan 

4.3.1. Gewestplan 

 

Figuur 3: Gewestplan 

Bron: AGIV, eigen bewerking 

Het plangebied van dit RUP bevindt zich voornamelijk in woongebied. Een gedeelte van 
het plangebied is bestemd als een gebied voor dagrecreatie. In het noorden is een deel 
van het plangebied gelegen in natuurgebied en in het oosten is een klein stuk van het 
plangebied gelegen in parkgebied. Deze groengebieden waren reeds in het BPA 
Bogaerevelden opgenomen in het woongebied (zie 4.3.2). 

Het Gewestplan Antwerpen (03.10.1979) dateert van na de goedkeuring van het BPA 
‘Bogaerevelden’ (03.06.1975). De zone voor dagrecreatie werd foutief ingetekend op 
het gewestplan, nl. deels in de stroken voor vrijstaande woningbouw langs de 
Kersenlaan. 
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4.3.2. BPA “nr.4 – Bogaere Velden” 
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Figuur 4: BPA “Bogaerevelden” 

Het BPA “nr.4 – Bogaere Velden” (KB. 03.06.1975) werd opgemaakt in functie van de 
ontwikkeling van het gebied voor vrijstaande, gekoppelde en gegroepeerde woningen. 
Het binnengebied Bogaereweg-Kersenlaan-St.Jozefstraat wordt bestemd als 
recreatiegebied. Langs de Oelegembaan is een groene bufferzone met een breedte van 
20 m ingetekend op het bestemmingsplan. 

4.3.3. Verkavelingsvergunningen 

Nr Datum Ligging 

147/164 3.06.1982 Oelegembaan – Kriekenlaan – Kersenlaan – 
Appellaan – Perenlaan – Sint-Jozefstraat 

871.1/94.05 17.10.1994 Bogaereweg - Kersenlaan 

147/0164 (02) 02.08.2001 Oelegembaan – Kriekenlaan – Kersenlaan – 
Appellaan – Perenlaan – Sint-Jozefstraat 

147/0164 (03) 17.09.2004 Kriekenlaan 

871.2 –2015.9 15.06.2016 Sint Jozefstraat 

De verkaveling 147/0164(02) is vervallen voor de gronden gelegen langs de zandweg 
tussen de Oelegembaan en de St. Jozefstraat, omdat de openbare wegenis niet werd 
aangelegd binnen een periode van 5 jaar na het afleveren van de 
verkavelingsvergunning. 



 

 Gemeente Zandhoven: RUP “Bogaerevelden”– dossier ZAN169 

 toelichtingsnota – oktober 2017 16 

4.3.4. Speciale beschermingszones 

 

Figuur 5: Habitatrichtlijngebied 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het plangebied van dit RUP grenst aan het habitatrichtlijngebied ‘Bos- en 
heidegebieden ten oosten van Antwerpen’. 
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4.3.5. Atlas der buurtwegen 

 

Figuur 6: Atlas der buurtwegen 

Bron: Provincie Antwerpen, eigen bewerking 

Volgende buurt- of voetwegen liggen in of grenzen aan het plangebied: 

- Buurtweg nr. 23: Bogaereweg – (wijziging: verbreding, D.15.09.1994) 

- Buurtweg nr. 22: Bogaereweg – (wijziging: gehele of gedeeltelijke verplaatsing, 
D.20.06.1985) 

- Buurtweg nr. 14: Bogaereweg – (wijziging zuidelijke deel plangebied: 
versmalling, D.15.09.1994; wijziging in het noordelijke deel: voetweg met bocht is 
vervangen door recht stuk voetweg, D. 20.06.1985) 

- Buurtweg nr. 4: Oelegembaan 

- Voetweg nr. 29: Sint-Jozefstraat 
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4.3.6. Onroerend erfgoed 

 

Figuur 7: onroerend erfgoed 

Bron: Onroerend Erfgoed 

Binnen het plangebied is de Bogaerdenhoeve aangeduid als vastgesteld bouwkundig 
relict. Dit relict met een bewaarde status is getypologeerd als ‘boerenwoningen, hoeven, 
schuren en stallen’ en dateert uit het vierde kwart van de 18e eeuw. 

In het noorden grenst het plangebied aan de ankerplaats ‘Kasteeldomeinen in de vallei 
van de Tappelbeek’. Ten oosten van het plangebied is Liersebaan 87: Bergenhof 
(gevormd door woonhuis en omringend park) aangeduid als beschermd dorpsgezicht 
met het Bergenhof als vastgesteld bouwkundig relict. 
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4.3.7. Biologische waarderingskaart 

 

Figuur 8: Biologische waarderingskaart 

Bron: AGIV, eigen bewerking 

Een gedeelte van het noorden van het plangebied is aangeduid als biologisch 
waardevol en als een complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle 
elementen. Beide zones liggen in woongebied volgens het gewestplan en liggen deels 
in een goedgekeurde verkaveling. De aangeduide zones zijn ondertussen reeds voor 
een groot deel verkaveld. 
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5. Bestaande ruimtelijke context 

5.1. Bestaande nederzettingsstructuur 

 

Figuur 9: bestaande nederzettingsstructuur 

Het grootste gedeelte van het plangebied is bebouwd met vrijstaande 
eengezinswoningen en heeft, net zoals zijn omgeving, een residentieel karakter. In het 
westen van het plangebied ligt een onbebouwde zone die gebruikt wordt als weiland. 
Ten noorden van het weiland ligt een boerderij met een schuur, waar enkel in gewoond 
wordt. In het oosten van het plangebied ligt een braakliggend stuk grond. Dit is een nog 
niet volledig ontwikkelde verkaveling.  

5.2. Bestaande functies 
Binnen het plangebied van dit RUP is hoofdzakelijk de woonfunctie aanwezig. Centraal 
ligt een onbebouwde zone die in gebruik is als weiland. In het noordoosten van het 
plangebied liggen gronden braak in afwachting van verkaveling en bebouwing. 
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5.2.1. Bestaande verkeers- en ontsluitingsstructuur 

 

Figuur 10: bestaande verkeers- en ontsluitingsstructuur 

De begrenzing van het RUP wordt voornamelijk gevormd door wegenis: in het noorden 
door de Kersenlaan en Oelegembaan, in het oosten door de Sint Jozefstraat en een 
onverharde weg die aansluit op de Oelegembaan en in het westen en zuiden door de 
Bogaereweg. De Bogaereweg is de voornaamste ontsluiting van het plangebied op het 
bovenlokale wegennet richting de kernen van Zandhoven en Oelegem. De Bogaereweg 
sluit aan op de Oelegembaan in het noorden en op de gewestweg N14 – Liersebaan in 
het zuiden. Er zijn geen verkeers- of mobiliteitsproblemen gekend in of rondom het 
plangebied. De voetwegen binnen het plangebied die op het bestemmingsplan van het 
BPA ‘Bogaerevelden’ zijn aangeduid, zijn niet op het terrein waar te nemen. 
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5.2.2. Bestaande natuurlijke structuur 

 

Figuur 11: bestaande groen- en natuurlijke structuur 

 

Het grootste gedeelte van het plangebied bestaat uit met hagen omzoomde private 
tuinen, die hoofdzakelijk bestaan uit gemaaid gazon, sierbeplanting en enkele bomen. 
De open ruimte in het plangebied bestaat uit een openbaar centraal gelegen weiland 
dat van de Bogaereweg wordt afgeschermd door een bomenrij van jonge populieren. 
Het oostelijke deel van het plangebied is braakliggende grond. Langs de Bogaereweg in 
het westen van het plangebied ligt een openbare grasstrook. De Sint-Jozefstraat en de 
Kersenlaan in het plangebied zijn beplant met bomenrijen. Langs de Sint-Jozefstraat 
liggen nog twee onbebouwde percelen.  

Ten zuiden van het plangebied ligt een openbare groenstrook ingesloten door de 
verharding van Bogaereweg. Ten noorden van het plangebied ligt het Begijnenbos met 
een uitloper ervan ten westen van het plangebied. 
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5.2.3. Foto’s van het plangebied 

 

Figuur 12: overzicht foto’s 

 

Foto 1 

 

Foto 2 
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Foto 3 

 

Foto 4 

 

Foto 5 

 

Foto 6 

 

Foto 7 

 

Foto 8 
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Foto 9 

 
Foto10 

 
Foto 11 

 
Foto 12 

 
Foto 13 

 
Foto 14 
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Foto 15 

 
Foto 16 

 
Foto 17 

 
Foto 18 

 
Foto 19 

 
Foto 20 
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Foto 21 

 
Foto 22 

 
Foto 23 

 
Foto 24 

 
Foto 25 

 
Foto 26 
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Foto 26 

 
Foto 27 

 
Foto 28 

 
Foto 29 

 
Foto 30 

 
Foto 31 
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Foto 32 

 
Foto 33 

 
Foto 34 

 
Foto 35 

 
Foto 36 

 
Foto 37 
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Foto 38 

 
Foto 39 
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6. Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten 

6.1. Visie 
De basis van dit RUP is een gedeeltelijke herziening van het goedgekeurde BPA ‘nr.4 – 
Bogaere Velden (KB. 03.06.1975), waarbij aandacht wordt besteed aan volgende 
ruimtelijke aspecten: 

- Er wordt beoogd om de bestaande ruimte optimaal in te vullen door een 
algemene verdichting voor wonen voorop te stellen en compacter wonen in de 
kern van de gemeente te stimuleren; 

- Een actualisering van de voorschriften en een aanpassing aan de bestaande 
toestand; 

- De visie omtrent de op het geldende BPA ingetekende doorsteken wijzigt als 
gevolg van een andere invulling van het binnengebied Bogaereweg-Kersenlaan-
St.Jozefstraat. 

6.2. Doelstellingen 
De doelstellingen van dit RUP kunnen als volgt worden weergegeven: 

- Actualiseren en moderniseren van de voorschriften van het geldende BPA ‘nr.4 – 
Bogaere Velden’ en het aanpassen van het grafische plan aan de gewijzigde 
bestaande toestand; 

- Dit RUP stelt een algemene verdichting voor wonen voorop; 

- Het geeft een invulling aan het onbebouwde binnengebied; 

- De ingetekende doorsteken worden aangepast in functie van de bestaande en 
toekomstige toestand. 

6.3. Ruimtelijke concepten 

Kernversterking 

De gemeente wenst op twee manieren de kern van de gemeente, waar het plangebied 
van dit RUP toe behoort, te verdichten: 

- door middel van een inbreidingsproject, nl. het onbebouwde binnengebied dat 
bestemd is voor dagrecreatie om te vormen naar een projectzone voor wonen waar 
een woonproject kan gerealiseerd worden met een minimale dichtheid van 15 
won./ha en een maximale dichtheid van 20 won./ha. De achtertuinen van de 
woningen Kersenlaan 6 t.e.m. 16 kunnen ook in deze projectzone worden 
betrokken. 

- Door de nabijheid van bos en open ruimte en de recreatiezone aan de 
Populierenhoeve is er geen nood aan een recreatiezone.  

- Door de nog niet verkavelde gronden in het noordoosten van het plangebied om te 
vormen van een zone voor vrijstaande en gekoppelde bebouwing naar een zone 
voor gegroepeerde bebouwing.  
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Actualisatie 

Dit RUP is een actualisatie van het BPA ‘nr.4 – Bogaere Velden van 1975 waarbij 
verschillende aspecten aangepast worden aan de hedendaagse ruimtelijke situatie. De 
op het geldende BPA ingetekende doorsteken worden in het huidige RUP niet meer 
opgenomen, gezien ze niet gerealiseerd werden en de huidige bebouwing dit niet meer 
toelaat. Door het verkavelen van het binnengebied Bogaereweg-Kersenlaan vervalt de 
noodzaak van de voetwegen naar dit binnengebied. 

6.4. Projectzone voor wonen 
In deze zone kan een wooninbreidingsproject gerealiseerd worden waarbij gestreefd 
wordt naar efficiënt grondgebruik door de realisatie van gegroepeerde bebouwing. 

Ter inspiratie worden enkele voorbeeldprojecten getoond. 
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Rogghemanshof – Dendermonde  
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Woonhof Klimop – Dessel 
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6.5. Sociale woningbouw 
Het RUP voorziet bijkomend woongebied door de omvorming van recreatiegebied 
volgens het gewestplan Antwerpen naar woongebied. Deze omvorming is niet 
opgenomen in het GRS van Zandhoven. Volgens het GRS is er geen behoefte voor de 
ontwikkeling van bijkomend woongebied. De uitbreiding van woongebied kan dus enkel 
in functie van sociale woningbouw, voor het bereiken van het sociaal objectief, in 
afwijking van de bepalingen van het GRS. 

Het gebied voor dagrecreatie, zoals aangeduid op het plan bestaande en juridische 
toestand, is reeds deels verkaveld langs de Kersenlaan, op basis van het BPA nr. 4 
Bogaerevelden. Het niet verkavelde deel van het gebied voor dagrecreatie ligt deels in 
de tuinen van de woningen Kersenlaan 6 t.e.m. 16  (2520 m²) en deels in het 
binnengebied dat nog in gebruik is als weiland (1113 m²). 

De projectzone moet deels ingevuld worden met sociale woningbouw in verhouding tot 
de oppervlakte van het gebied voor dagrecreatie volgens het gewestplan in de 
projectzone.  

De projectzone, met inbegrip van de achtertuinen van de woningen Kersenlaan 6 t.e.m. 
16, heeft een oppervlakte van 10 514 m². Het gebied voor dagrecreatie volgens het 
gewestplan heeft in deze zone een oppervlakte van 3 633 m² ofwel 35% van de 
projectzone. Wanneer deze projectzone wordt ontwikkeld moet minstens 35% van het 
aantal woningen bestaan uit sociale woningen. 

De projectzone, zonder de achtertuinen van de woningen Kersenlaan 6 t.e.m. 16, heeft 
een oppervlakte van 7 817 m². Het gebied voor dagrecreatie volgens het gewestplan 
heeft in deze zone een oppervlakte van 1 113 m² ofwel 15% van de projectzone. 
Wanneer enkel deze projectzone wordt ontwikkeld moet minstens 15% van het aantal 
woningen bestaan uit sociale woningen. 
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7. Motivering sociale woningbouw 

7.1. Juridische en beleidskader 

Omzendbrief 

Het Grondwettelijk Hof heeft op 7.11.2013 de bepalingen van het decreet van 
27.03.2009 betreffende het grond- en pandenbeleid over de normen sociaal 
woonaanbod en de sociale lasten vernietigd. 

De gemeenten dienen echter nog steeds de nodige acties te ondernemen om het 
bindend sociaal objectief te bereiken, aangezien deze decretale verplichting niet werd 
vernietigd. 

Voor de gemeente Zandhoven werd het sociaal objectief als volgt vastgelegd: 
- 77 sociale huurwoningen tegen 2020  
- Extra inspanning van 37 sociale huurwoningen tegen 2025 
- 36 sociale koopwoningen tegen 2020   
- 2 sociale kavels tegen 2020 

De Vlaamse Regering heeft beslist om de gemeentelijke objectieven voor sociale 
koopwoningen en sociale kavels af te schaffen. 

7.2. Motivering site Bogaerevelden 
De Omzendbrief RWO/2014/1 somt de mogelijkheden op om sociaal wonen te kunnen 
verankeren in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze verankering is enkel mogelijk indien 
dit gebiedsspecifiek gebeurt, alsook op een evenredige en rechtszekere manier. 

 

De site Bogaerevelden is ideaal gelegen voor de inplanting van sociale woningen. Het 
is gelegen nabij de dorpskern van Zandhoven (op wandel- en fietsafstand). 

In deze wijk zijn nog geen sociale woningen gesitueerd. Het RUP biedt de opportuniteit 
om een sociale mix te realiseren in dit gebied met een kleinschalige sociaal 
woningbouwproject. 

De betrokken eigenaar is akkoord om een deel van de projectzone in te vullen met 
sociale woningen om deze sociale mix te realiseren. 

 

De stedenbouwkundige voorschriften van de projectzone zijn voldoende éénduidig om 
de sociale woningen te realiseren door één of meerdere eigenaars. De projectzone kan 
maar ontwikkeld worden op basis van een globaal project dat eventueel in fasen 
gerealiseerd wordt. Dit betekent dat alle eigenaars binnen de projectzone, waarin de 
achtertuinen van de woningen Kersenlaan 6 t.e.m. 16 al of niet begrepen zijn, moeten 
samenwerken om een globaal projectvoorstel uit te werken. 

7.3. Overzicht cijfers Bindend Sociaal Objectief –versie 
30.04.2014 

De volgende cijfers werden de gemeente opgelegd door het Grond- en pandendecreet 
(en door de provincie voor de sociale koopwoningen): 

 Bijkomend te realiseren Aantal 

Sociale huurwoningen tegen 2020 77 

Sociale huurwoningen tegen 2025 37 

Sociale koopwoningen tegen 2020 36 
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Sociale kavels tegen 2020 2 

 

De Vlaamse Regering heeft beslist om de gemeentelijke objectieven voor sociale 
koopwoningen en sociale kavels af te schaffen. 

Op datum van 31/12/2007 (nulmeting) beschikt de gemeente Zandhoven over 5 sociale 
woningen. 

Volgens de voortgangstoets 2016 beschikt de gemeente Zandhoven op datum van 
31/12/2015 over 48 sociale huurwoningen. Sinds de nulmeting (sinds 31.12.2007) 
werden 43 sociale huurwoningen gerealiseerd, wat overeenkomt met 37,72% van het 
objectief van 114 sociale huurwoningen tegen 2025. 

Het totaal geplande huuraanbod bedraagt op 31.12.2015 21 sociale woningen  

Het totaal gerealiseerde en geplande huuraanbod bedraagt op 31.12.2015 64 sociale 
woningen, wat overeenkomt met 56,41% van het objectief van 114 sociale 
huurwoningen tegen 2025. 

Op basis van deze meting van de geplande en gerealiseerde huurwoningen werd de 
gemeente Zandhoven gerangschikt onder categorie 1, d.w.z. onder de gemeenten die 
het groeipad volgen om het sociaal objectief tegen 2025 te bereiken. 

De gemeente moet nog bijkomende initiatieven nemen om tegen 2025 50 sociale 
huurwoningen te realiseren. De inplanting van een kleinschalig sociaal bouwproject in 
de wijk Bogaerevelden kan hiertoe een bijdrage leveren. 
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8. Grafisch plan 
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9. Lijst met voorschriften die strijdig zijn en 
opgeheven worden 

9.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In dit hoofdstuk wordt een lijst van voorschriften die strijdig zijn met het 
bestemmingsplan van het RUP en derhalve opgeheven worden, weergegeven. 

9.2. Op te heffen voorschriften 

Tabel 2: Op te heffen voorschriften 

Verordenend plan Voorschrift 

Voorschriften van het gewestplan 
Turnhout 

 1.0. woongebied 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor 
handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze 
taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet 
in een daartoe aangewezen gebied moet worden afgezonderd, 
voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor 
openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, 
voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en 
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze 
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

 4.3.1 natuurgebieden 

De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, 
moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere 
dergelijke gebieden. In deze gebieden mogen jagers- en 
vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen 
gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk. 

 4.4. parkgebieden 

De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn 
bestemd om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet 
verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen. 

 5.1. gebieden voor dagrecreatie 

De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de recreatieve 
en toeristische accommodatie, bij uitsluiting van alle 
verblijfsaccommodatie. 

 

Op te heffen binnen plangebied 
van het RUP: 

Voorschriften van het BPA ‘nr.4 – 
Bogaere Velden’ (zie bijlage) 

 Art.2: plaatsen bestemd voor gekoppelde en vrijstaande 
gebouwen 

 Art.3: plaatsen bestemd voor vrijstaande gebouwen 

 Art.5: plaats bestemd voor recreatie 

 Art.6: plaats bestemd voor aanleg van groene ruimte 

 Art.8: plaats bestemd voor zijbeplanting 
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10. Ruimtebalans 

10.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In functie van de beleidsmatige opvolging van het RSV door het Vlaams gewest wordt 
een ruimteboekhouding bijgehouden.  

Dit betekent dat voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan moet nagegaan worden in welke mate 
bepaalde bestemmingen werden omgezet naar andere bestemmingen. Dit gebeurt aan 
de hand van de oppervlaktes van de verschillende bestemmingszones. 

10.2. Ruimteboekhouding 

Tabel 3: Ruimteboekhouding 

Gewestplan Turnhout Oppervlakte (m²) 

Woongebied 70.103 

Gebied voor dagrecreatie 9.156 

Natuurgebieden 3.603 

Parkgebieden 537 

Totaal 83.402 m² 

  

Nieuwe bestemmingen RUP  Oppervlakte (m²) 

Art. 1: strook voor gekoppelde en/of vrijstaande bebouwing 16.230 

Art. 2: projectzone voor wonen 10513 

Art. 3: strook voor gegroepeerde bebouwing 6.773 

Art. 4: voortuinstrook 11.954 

Art. 5: tuinstrook 21687 

Art. 6: groene ruimte 3.884 

Art. 7: openbare wegenis 12.360 

Totaal 83.402 m² 

Noot: oppervlakten bepaald op basis van kadastrale gegevens 

bron: eigen verwerking  
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11. Watertoets 

11.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 
14 november 2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden 
genoemd. 

Deze watertoets houdt in dat moet nagegaan worden of het voorliggende plan (en de 
realisatie ervan) geen schadelijke effecten heeft op de waterhuishouding in het gebied. 
Indien dit wel het geval is dan moeten deze effecten, indien mogelijk, zoveel mogelijk 
beperkt of gecompenseerd worden. 

11.2. Watertoets 

11.2.1. Overstromingsgevoelige gebieden 

 

Figuur 13: overstromingsgevoelige gebieden 

Bron: Agiv, eigen bewerking 

Het plangebied van dit RUP is in het zuiden gedeeltelijk gelegen in een effectief 
overstromingsgevoelig gebied.  

Deze gronden lagen vroeger in recent overstroomde gebieden. De overstromingen 
waren het gevolg van een technisch probleem met de riolering  dat ondertussen 
opgelost is. 

De overstroming was het gevolg van: 

1. Een te kleine capaciteit van het waterzuiveringsstation van Pulderbos dat 
aanvankelijk enkel berekend was op de gemeente zandhoven, maar ondertussen 
uitgebreid is voor de opvang van het afvalwater van Zoersel. 
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2. Een te kleine diameter van de knijpleiding tussen het afwateringspunt 
(Willeboerebeek) en zuiveringsstation (Blauwhoef). Deze knijpleidng is verbreed. 

3. De bijkomende aansluiting (via een pompstation) van de deelgemeenten Zoersel, 
Halle en St.Antonius op de collector dewelke in de Driehoekstraat afvloeit in 
dezelfde collector waarop eveneens de collector van Massenhoven en 
Zandhoven (deel) is aangesloten. De afvalwaters van Massenhoven zijn 
aangesloten op de collector via een pompstation. De druk langs de ene zijde was 
hoger dan langs de andere zijde, waardoor Massenhoven-Zandhoven een 
opstuw kreeg van de riolering met het gevolg dat lager gelegen gebieden onder 
water kwamen te staan. 

Het technisch probleem werd opgelost met een aantal technische maatregelen: 

1. Een uitbreiding van het waterzuiveringsstation van Pulderbos. 

2. Het verbreden van de knijpleiding tussen het afwateringspunt Willeboerebeek en 
het zuiveringsstation. 

3. Het ombouwen van het gemengd rioleringsstelsel van de N14 naar een 
gescheiden stelsel. 

4. De aanleg van 3 bufferbekkens nl,: 

- Ten oosten van de N14 tegenover de Bruggestraat 

- Ter hoogte van het kruispunt N14-Goormansstraat 

- Ten westen van de Antwerpsebaan 

 

11.2.2. Infiltratiegevoelige gebieden 

 

Figuur 14: infiltratiegevoelige gebieden 

Bron: Agiv, eigen bewerking 

Bijna het volledige plangebied van dit RUP is gelegen in een zone die aangeduid is als 
infiltratiegevoelig. 
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11.2.3. Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

 

Figuur 15: grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

Bron: Agiv, eigen bewerking 

Het RUP is gelegen in een zone die aangeduid is als matig gevoelig voor 
grondwaterstroming. 

11.2.4. Resultaten watertoets 

Het voorliggende ruimtelijk uitvoeringsplan is gelegen in een overstromingsgevoelig 
gebied. Met technische maatregelen werd de overstromingsproblematiek opgelost. 

De realisatie van het project heeft wel een toename van de hoeveelheid verharde 
oppervlakte tot gevolg, waardoor er meer hemelwater versneld zal worden afgevoerd.  

Het plangebied kon volgens het BPA Bogaerevelden volledig bebouwd of verhard 
worden, uitgezonderd de groenbuffer langs de Oelegembaan. Het binnengebied 
Bogaereweg-St.Jozefstraat-Kersenlaan kon volgens het BPA grotendeels verhard 
worden voor recreatieve doeleinden. 

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht. 

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake water te verwachten. 
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12. Register van percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die 
aanleiding kan geven tot een planbatenheffing  

12.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In artikel 2.2.2, §1, eerste lid, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de 
verplichting opgenomen om in ruimtelijke uitvoeringsplannen een register op te nemen 
van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot 
planschade, vermeld in artikel 2.6.1, planbaten, vermeld in artikel 2.6.4, en 
kapitaalschade of gebruikersschade, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet 
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. In dit hoofdstuk wordt een 
opsomming gegeven van de zones waarin door de bestemmingswijzigingen van 
voorliggend RUP mogelijk een dergelijke regeling van toepassing is.  

12.2. Grafisch register van percelen met mogelijk planbaten, 
planschade of bestemmingswijzigingscompensatie 

Planschade 

Een planschadevergoeding is onder andere vereist wanneer door een in werking 
getreden ruimtelijk uitvoeringsplan een perceel niet meer in aanmerking komt voor een 
vergunning om te bouwen. Dit is niet van toepassing in het voorliggende RUP. 

Bestemmingswijzigingscompensatie 

Een bestemmingswijzigingscompensatie is verschuldigd wanneer tengevolge van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan een zone die onder de gebiedsaanduiding ‘landbouw’ valt 
herbestemd wordt naar een zone die onder de gebiedsaanduiding ‘reservaat en natuur’, 
‘bos’ of ‘overig groen’ valt. Dit is niet van toepassing in het voorliggende RUP. 

Planbaten 

Een planbatenheffing is onder andere verschuldigd wanneer een in werking getreden 
ruimtelijk uitvoeringsplan op een perceel een bestemmingswijziging doorvoert van een 
zone die onder de gebiedsaanduiding ‘recreatie’ valt naar een zone die binnen de 
gebiedsaanduiding ‘wonen valt. Dit is van toepassing op het binnengebied Kersenlaan-
Bogaereweg-Sint Jozefstraat, dat volgens het BPA “Bogaerevelden” bestemd is als een 
zone voor recreatie en in het voorliggende RUP een woonbestemming krijgt. 

 

De percelen waarop mogelijk planbaten van toepassing zijn, worden opgenomen in het 
hiernavolgende grafisch register, dat zowel in tabelvorm als op kaart wordt 
weergegeven.  

 

Tabel 4: register van percelen met mogelijk planbaten, planschade of bestemmingswijzigingscompensatie 

Kadastraal 
perceelsnummer 

Gewestplanbestemming / 
Categorie van 
gebiedsaanduiding BPA 

Categorie van 
gebiedsaanduiding RUP 

Bestemmingswijziging 

412G2 recreatie wonen planbaten mogelijk 
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Figuur 16: register van percelen en perceelsgedeelten met mogelijk planbaten 

Bron: AGIV, eigen bewerking 

Tabel 4 en figuur 16 vormen het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die 
aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een 
kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.  

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging 
gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt 
dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. 
Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel 
geval beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die 
voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.  

De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in 
artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De 
regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende 
vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het 
decreet grond- en pandenbeleid kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek 
wetgeving. De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan geraadpleegd worden op 
www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”. 

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te 
vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de 
bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale 
vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden. 
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13. Onderzoek naar de plan-MER-plicht 

13.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de 
milieueffectrapportage over plannen en programma’s voorziet dat een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) onderworpen wordt aan een onderzoek naar de noodzaak tot 
milieueffectrapportage. Zo’n onderzoek, kortweg MER-screening genoemd, analyseert 
en beoordeelt de wijzigingen die het nieuwe RUP toelaat ten opzichte van de actuele 
juridisch-planologische situatie van het plangebied. Het screent en beoordeelt de 
mogelijke en relevante milieueffecten die uitgaan van mogelijke acties, als gevolg van 
de bepalingen van het RUP, in uitvoering van de wetgeving inzake MER-plicht1. 

In dit hoofdstuk worden de wijzigingen en mogelijke acties van het RUP geanalyseerd 
en worden de mogelijke en relevante milieueffecten ervan gescreend en beoordeeld. 

13.2. Plan-MER-plicht van rechtswege? 
De plan-MER-plicht voor plannen of programma’s volgt uit het decreet van 27 april 2007 
houdende de wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (hiernavolgend DABM genoemd). 

Er geldt enkel een plan-MER-plicht voor plannen of programma’s die aanzienlijke 
milieueffecten kunnen hebben. Om al dan niet te kunnen besluiten tot een plan-MER-
plicht moet er aan drie voorwaarden voldaan worden: 

1. In de eerste plaats moet worden nagegaan of het voorgenomen plan of programma 
onder de definitie valt van plan of programma zoals gedefinieerd in het DABM.  

2. Daarna moet worden nagegaan of het betrokken plan of programma onder het 
toepassingsgebied van het DABM valt.  

3. Tenslotte moet worden bepaald of het plan van rechtswege onder de plan-MER-
plicht valt.  

13.2.1. Toetsing aan drie voorwaarden 

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan valt onder de definitie van plan of 
programma zoals gedefinieerd in het DABM en het valt onder het toepassingsgebied 
ervan. Het RUP voldoet dus aan de twee eerste voorwaarden. 

Indien het plan of programma ook aan de derde voorwaarde voldoet, is er geen 
milieuscreening vereist. Er is dan een plan-MER-plicht van rechtswege en er kan 
rechtstreeks gestart worden met de opmaak van een plan-MER. Er worden twee 
groepen van dergelijke plannen of programma’s onderscheiden: 

1. Plannen of programma’s of de wijziging ervan die tegelijkertijd: 

a. een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor projecten die in 
de bijlagen I en II of III van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 
2004 opgesomd worden;  

b. én niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een 
kleine wijziging inhouden; 

                                            
1 Bedoeld wordt: het decreet van 27.04.2007, het zogenaamde plan-MER-decreet.  
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c. én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, 
vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en 
ruimtelijke ordening of grondgebruik. 

2. Plannen of programma’s of de wijziging ervan waarvoor, gelet op de mogelijke 
betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling 
vereist is. 

Er dient derhalve nagegaan te worden of het plan tot één van deze twee groepen 
behoort. 

Toetsing groep 1 

Het RUP vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project 
opgesomd in bijlage I of bijlage II van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004.  

Het RUP vormt mogelijk wel een kader voor de toekenning van een vergunning voor 
een project opgesomd in de bijlage bij Omzendbrief LNE 2011/1 – 22 juli 2011, namelijk 
voor de rubriek 10b “stadsontwikkelingsprojecten”. Het RUP bepaalt echter het gebruik 
van een klein gebied op lokaal niveau en houdt een kleine wijziging in. Het RUP is 
bijgevolg screeningsgerechtigd en behoort niet tot groep 1. 

Toetsing groep 2 

De speciale beschermingszones werden aangeduid in het kader van de EU-Richtlijn 
92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna. Deze richtlijn beoogt het waarborgen van de biologische diversiteit, 
door het instandhouden van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora 
binnen de EU-lidstaten en omvat zowel maatregelen inzake gebiedsbescherming als 
inzake soortbescherming.  
Het plangebied grenst aan een speciale beschermingszone ‘Bos- en heidegebieden ten 
oosten van Antwerpen’ en behoort bijgevolg tot groep 2. 
Conform de omzendbrief LNE/2007 dient voor plannen en programma’s die enkel onder 
groep 2 vallen, voorafgaand aan de eigenlijke plan-MER-procedure, nagegaan te 
worden of een passende beoordeling vereist is. 
Deze voortoets is opgenomen in hoofdstuk 12 “Bijlage: toetsing aan de noodzaak tot 
passende beoordeling”. Uit deze voortoets kan geconcludeerd worden dat er geen 
betekenisvolle effecten op deze speciale beschermingszone zullen zijn en dat er geen 
passende beoordeling vereist is. 

13.2.2. Conclusie 

Het RUP is dus niet plan-MER-plichtig van rechtswege. Het valt echter wel onder het 
toepassingsgebied van het DABM en er moet derhalve onderzocht worden of er geen 
aanzienlijke milieueffecten zijn ten gevolge van het RUP. 

Dit onderzoek (= milieuscreening) is te vinden in de volgende paragrafen. 

13.3. Ingrepen ten gevolge van het grafisch plan 
Volgende ingrepen als gevolg van het grafisch plan worden gescreend naar 
milieueffecten: 

- Woonontwikkeling in het noordoostelijk gedeelte van het plangebied en in het 
binnengebied Bogaereweg-St.Jozefstraat-Kersenlaan 

- Mogelijkheid om het bestaande reeds gerealiseerde woongebied op termijn te 
verdichten met gekoppelde bebouwing. 

- Behoud van de nog aan te leggen groenbuffer langs de Oelegembaan 
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- Opname groene ruimte langs de Bogaereweg in openbare wegenis en in 
tuinzone 

- Schrappen van voetwegen. 

13.4. Beschrijving van de alternatieven 

13.4.1. Redelijke alternatieven 

Er wordt in het RUP beoogd om de bestaande ruimte optimaal in te vullen door een 
algemene verdichting voor wonen voorop te stellen en compacter wonen in de kern van 
de gemeente te stimuleren. Eveneens worden de in het BPA voorziene doorsteken 
afgeschaft wegens het niet haalbaar zijn van de realisatie.  

Gezien de gebiedsspecificiteit van de aanpassingen zijn alternatieven hier niet aan de 
orde. 

13.4.2. Nulalternatief 

Het nulalternatief houdt de mogelijkheid in om geen RUP op te maken, zodat de huidige 
juridisch – planologische situatie gehandhaafd blijft.  

Dit zou betekenen dat de kans om op deze plaats te verdichten niet wordt benut en 
kostbaar woongebied niet optimaal wordt ingevuld. Het RUP zorgt er op deze manier 
voor dat open ruimtes ergens anders in de gemeente gevrijwaard blijven van 
bebouwing.  

Het nulalternatief kan aldus niet als een redelijk alternatief beschouwd worden.  

13.5. Screening van de milieueffecten per discipline 

13.5.1. Te screenen disciplines 

In de hiernavolgende paragrafen worden de effecten van het RUP op de volgende 
disciplines onderzocht:  

1. bodem; 

2. water; 

3. mobiliteit; 

4. geluid; 

5. licht; 

6. luchtkwaliteit, atmosfeer en klimatologische factoren; 

7. biodiversiteit, fauna en flora; 

8. onroerend erfgoed; 

9. ruimtelijke ordening; 

10. energie- en grondstoffenvoorraden; 

11. gezondheid en veiligheid van de mens; 

12. samenhang tussen de genoemde factoren. 
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13.5.2. Werkwijze 

Bij deze screening wordt steeds vergeleken met de referentiesituatie; dit is in principe 
de juridische toestand volgens het geldende gewestplan, zoals beschreven in hoofdstuk 
4. Deze juridische toestand wordt echter aangevuld door de beschrijving van de 
bestaande toestand die eerst in beeld wordt gebracht, voor zover dat nog niet is 
gebeurd in hoofdstuk 5. Indien wel, wordt hierop niet meer teruggekomen, maar wordt 
naar deze paragraaf verwezen. 

Vervolgens worden de ingrepen op deze referentiesituatie besproken, samen met de 
mogelijke effecten ervan. Daarbij wordt niet alleen de aard, maar ook de omvang van 
de ingreep in beschouwing genomen. De mogelijke effecten worden eventueel gevolgd 
door milderende maatregelen. Indien er leemten in de kennis zijn, worden deze 
vermeld.  

Tot slot wordt in dit hoofdstuk ook nagegaan of het voorgenomen plan 
grensoverschrijdende of gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten kan 
hebben. 

13.5.3. Effecten inzake bodem 

Bestaande toestand 
Bodemkaart 

 

Figuur 17: uittreksel uit de Bodemkaart 
van België  

Bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, 
eigen bewerking 

 

Zcp(o)  matig droge zandbodem zonder profiel 

Zbm  droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 

Zbmy  droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 

Zafy  zeer droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont 

Zccy(h)  matig droge zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont 

l-Sdm  matig natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 

l-Sem  natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 

Scm  matig droge lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 

Sdm  matig natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 

Ob  bebouwde zones 

 

De bodem in het plangebied wordt hoofdzakelijk gekarteerd als droge zandbodem met 
dikke antropogene humus A horizont. In het westen bestaat de bodem uit een matig 
droge of natte lemige zandbodem met dikke antropogene humus A horizont.  
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Mogelijke effecten en maatregelen 

Het behoud van de aanwezige bestaande woningen heeft geen effect op de bodem. 

De invulling van de onbebouwde zone in het noordoostelijk gedeelte van het plangebied 
heeft een permanente bodemafdekking tot gevolg met verminderde hemelwaterinfiltratie 
en plaatselijke daling van de grondwatertafel. Ten aanzien van het geldende plan is er 
voor deze zone slechts een zeer bepekt effect; dergelijke verharding/bebouwing was 
reeds mogelijk binnen de huidige bestemming. Omdat hier naast gekoppelde of 
vrijstaande woningen, nu ook gegroepeerde woningbouw met max. 3 gegroepeerde 
woningen mogelijk is, is er een beperkte toename van de bebouwde/verharde 
oppervlakte mogelijk. 

Het omvormen van een zone voor dagrecreatie naar een woonzone zorgt ten aanzien 
van het geldende plan voor een beperkte toename van de permanente afdekking van 
de bodem met verminderde bodeminfiltratie tot gevolg. De zone voor dagrecreatie kan 
volgens het geldende BPA reeds verhard worden in functie van recreatieve activiteiten. 

Het opnemen van de groene ruimte langs de Bogaereweg in openbare wegenis en in 
tuinzone heeft geen of slechts zeer beperkt effect op bijkomende verharding van de 
bodem.  

Het behoud van de groenbuffer langs de Oelegembaan heeft geen effect op de bodem.  

Het niet realiseren van voetwegen heeft geen effecten op de bodem. 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake bodem te verwachten. 

13.5.4. Effecten inzake water 

Bestaande toestand 

Voor de watertoetskaarten wordt verwezen naar hoofdstuk 10. 

Zoneringsplan 

 

Figuur 18: uittreksel zoneringsplan 

Bron: Geoloket zonering - VMM 

Het volledige plangebied is gelegen in 
centraal gebied volgens het 
zoneringsplan, wat inhoudt dat er 
afvalwaterriolering aanwezig is waarop 
aangesloten dient te worden. 

 

Mogelijke effecten  

Bij de hiernavolgende ingrepen is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en hemelwater van toepassing. 
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Deze verordening voorziet in het zoveel mogelijk opvangen, hergebruiken en vertraagd 
afvoeren van het hemelwater dat afkomstig is van de op te richten gebouwen. 

De invulling van de onbebouwde zone in het noordoostelijk gedeelte van het plangebied 
heeft een permanente bodemafdekking tot gevolg met verminderde hemelwaterinfiltratie 
en plaatselijke daling van de grondwatertafel. Ten aanzien van het geldende plan is er 
voor deze zone slechts een zeer bepekt effect; dergelijke verharding/bebouwing was 
reeds mogelijk binnen de huidige bestemming. Omdat hier naast gekoppelde of 
vrijstaande woningen, nu ook gegroepeerde woningbouw met max. 3 gegroepeerde 
woningen mogelijk is, is er een beperkte toename van de bebouwde/verharde 
oppervlakte mogelijk. 

Het omvormen van een zone voor dagrecreatie naar een woonzone zorgt ten aanzien 
van het geldende plan voor een beperkte toename van de permanente afdekking van 
de bodem met verminderde bodeminfiltratie tot gevolg. De zone voor dagrecreatie kan 
volgens het geldende BPA reeds verhard worden in functie van recreatieve activiteiten. 

Het opnemen van de groene ruimte langs de Bogaereweg in openbare wegenis en in 
tuinzone heeft geen of slechts zeer beperkt effect op bijkomende verharding van de 
bodem met verminderde hemelwaterinfiltratie als gevolg..  

Het behoud van de groenbuffer langs de Oelegembaan garandeert het behoud van 
hemelwaterinfiltratie. 

Het niet realiseren van voetwegen heeft geen effect op water. 

Uit de watertoets (paragraaf 10.2.4) blijkt dat het RUP geen significante negatieve 
effecten heeft op het water. 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake water te verwachten naar aanleiding 
van het RUP. 

13.5.5. Effecten inzake verkeer en mobiliteit 

Bestaande toestand 

Voor de bestaande toestand inzake verkeer en mobiliteit wordt verwezen naar 
paragraaf 5.1.3. Er zijn in en rond het plangebied geen knelpunten inzake verkeer en 
mobiliteit gekend. 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 
Verkeerstoename. 

In totaal kunnen max. 20 bijkomende woningen gerealiseerd worden in vergelijking met 
de bouwmogelijkheden volgens het BPA. Als een gemiddelde waarde kan men 2,4 
personen per huishouden nemen in Vlaanderen2. Gerekend aan een gemiddelde van 
twee verplaatsingen per inwoner per dag3 maakt dit een totaal van 96 bijkomende 
verplaatsingen, waarvan 53,7% met de wagen4 ofwel ca. 52 autoverplaatsingen per 
dag. Gerekend naar de spitsuren betekent dit 4 voertuigbewegingen (8%) tijdens de 
ochtendspits en 5 voertuigbewegingen (9%) tijdens het avondspitsuur. Het aandeel 
bijkomende voertuigbewegingen is bijgevolg te verwaarlozen.  

                                            
2 Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, mobiliteitstoets en Mober, Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, oktober 2009 
3 Idem 2 
4 OVG Antwerpen 2000 - verplaatsingen 
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Parkeren 

De parkeerbehoefte van bewoners en bezoekers kan opgevangen worden op de 
bouwpercelen. Door het voorzien in voortuinen kan ook op de oprit geparkeerd worden.  

Voetwegen 

Door het niet realiseren van voetwegen vermindert de doorgankelijkheid van het 
woongebied voor voetgangers en fietsers. De verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid komt echter niet in het gedrang doordat het een zeer rustige 
woonwijk is. 

Conclusie 

Het RUP veroorzaakt ten aanzien van de geldende bestemming en ten aanzien van de 
bestaande toestand slechts een zeer beperkte toename van verkeer, die geen 
significante effecten veroorzaken.  

13.5.6. Effecten inzake geluid 

Bestaande toestand 

 

Figuur 19: geluidsbelastingskaart (Lden) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, eigen bewerking 

 

Bovenstaande geluidskaart geeft de geluidsbelasting afkomstig van wegverkeer weer.  

Beoordeling mogelijke effecten 

De ontwikkeling van het plangebied in functie van wonen zal ten aanzien van de 
bestaande toestand slechts een te verwaarlozen toename van geluid met zich 
meebrengen, dat hoofdzakelijk afkomstig is van gemotoriseerd verkeer. Deze beperkte 
toename is niet storend voor de omgeving van het plangebied.  

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake geluid te verwachten. 
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13.5.7. Effecten inzake licht 

Bestaande toestand 

Er zijn geen knelpunten inzake licht gekend in het plangebied.  

Mogelijke effecten  

Door de aanleg van wegenis en het oprichten van woningen kan zowel de binnen- als 
buitenverlichting in het gebied beperkt toenemen.  

Binnen de huidige bestemmingen van het BPA zou een invulling van het gebied als 
woongebied en recreatiezone gelijkaardige effecten genereren op het vlak van licht. 
Ten aanzien van het geldende plan treedt er bijgevolg geen significant effect op. 

 

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake licht te verwachten naar aanleiding 
van het RUP. 

13.5.8. Effecten inzake luchtkwaliteit 

Bestaande toestand 

 

 

Figuur 20: jaargemiddelde NO2 

Bron: VMM, eigen bewerking 

 

Figuur 21: jaargemiddelde PM10 

Bron: VMM, eigen bewerking 

 

Volgens het geoloket van de VMM zijn er in het gebied geen belangrijke knelpunten 
inzake luchtkwaliteit. Vanaf een jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m³ is de norm 
voor PM10 en NO2 overschreden. Er zijn geen overschrijdingen van de belangrijkste 
parameters voor lucht, nl. PM10 (23 µg/m³)  en NO2 (26 µg/m³). 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP veroorzaakt slechts zeer weinig wegverkeer (zie paragraaf 13.5.5), zodat de 
veroorzaakte verkeersemissies niet aanzienlijk zijn. 

Een bijkomend aantal vervoersbewegingen van 52 motorische voertuigen zorgt volgens 
de berekeningen van CAR-Vlaanderen (Versie 1.0.0) niet voor een overschrijding van 
de belangrijkste parameters voor lucht, nl. PM10 en NO2. 
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Conclusie  

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake luchtkwaliteit te verwachten. 

13.5.9. Effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora 

Bestaande toestand 

Voor de bestaande toestand wordt verwezen naar paragraaf 4.3.4 en 4.3.7. 

Een klein gedeelte van het plangebied van dit RUP is gelegen in biologisch waardevol 
gebied en in een complex van minder waardevolle en zeer waardevolle elementen. Een 
deel van deze gebieden liggen in een goedgekeurde verkaveling, waarvan reeds een 
gedeelte bebouwd is. Het overige gedeelte is in het RUP bestemd als zone voor groene 
ruimte, net zoals in het geldende BPA (zone voor zijbeplanting). Hier is geen bebouwing 
toegelaten. In dit gebied is met uitzondering van enkele hoogstammige bomen, geen 
beplanting meer aanwezig.  

Het plangebied grenst aan het habitatrichtlijngebied Bos- en heidegebieden ten oosten 
van Antwerpen. 

Mogelijke effecten 

Het realiseren van de woonbestemming heeft geen negatief effect op de aanwezige 
fauna en flora 

Uit de toetsing aan de noodzaak tot passende beoordeling (hoofdstuk 13) blijkt dat een 
passende beoordeling niet noodzakelijk is. 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora te 
verwachten naar aanleiding van het RUP. 

13.5.10. Effecten inzake onroerend erfgoed 

Bestaande toestand 

Beschermde monumenten en landschappen 

Voor de bestaande toestand hieromtrent wordt verwezen naar paragraaf 4.3.6. 

Relicten en ankerplaatsen 

Voor de bestaande toestand inzake relicten en ankerplaatsen wordt verwezen naar 
4.3.6. 
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Provinciale landschapskaart 

 

Figuur 22: uittreksel provinciale landschapskaart  

Bron: geoloket landschapskaart – Provincie Antwerpen 

Ten noorden van het plangebied ligt een bosgebied (Begijnenbos) met plaggenbodem.  
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Archeologisch erfgoed 

 

Figuur 23: uittreksel Centrale Archeologische Inventaris 

Bron: CAI 

 

Er bevinden zich geen gekende archeologische sites in of grenzend aan het 
plangebied. Dit wil niet zeggen dat er geen archeologisch erfgoed aanwezig is in de 
bodem, maar enkel dat er nog geen onderzoek naar werd verricht of nog geen 
archeologische vondsten werden gedaan.  

Mogelijke effecten 

Sinds 1 juni 2016 is het Onroerenderfgoeddecreet (2013) volledig in werking getreden. 
In geval van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen of 
verkavelingsvergunningen in het kader van voorliggend RUP moet de aanvrager 
nagaan of er een bekrachtigde archeologienota vereist is voor zijn project.  

Met betrekking tot de discipline archeologie dient vermeld dat het decreet van 30 juni 
1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij decreten 
van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 18 november 
2011, van toepassing is. Bij het aantreffen van archeologisch erfgoed geldt steeds de 
zorg- en vondstmeldingsplicht, zoals beschreven in artikel 4 en artikel 8 van 
bovenvermeld decreet. Bovendien wordt de adviesvraag bij Onroerend Erfgoed en de 
verplichting tot het uitvoeren van een archeologische prospectie bij 
vergunningsaanvragen bepaald via dit archeologiedecreet en via het uitvoeringsbesluit 
van 5 juni 2009 m.b.t. adviesinstanties bij vergunningsaanvragen5. 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake onroerend erfgoed te verwachten 
naar aanleiding van het RUP. 

                                            
5 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een 
vergunningsaanvraag advies verlenen 
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13.5.11. Effecten inzake ruimtelijke ordening 

Bestaande toestand 

De bestaande toestand inzake ruimtelijke ordening wordt gevormd door het geldende 
BPA ‘Bogaere Velden’ (KB. 03.06.1975) zoals beschreven onder paragraaf 4.3.2. 

Mogelijke effecten 

Het RUP zorgt voor een verdichting van de bebouwing in het woongebied. Deze visie 
zorgt voor een efficiënte invulling van het woongebied en een optimale benutting van de 
ruimte, zodat de bestaande open ruimte aan de rand van het woongebied kan 
gevrijwaard blijven.  

Conclusie 

Het RUP veroorzaakt eerder positieve effecten inzake ruimtelijke ordening. 

13.5.12. Effecten inzake energie- en grondstoffenvoorraad 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende energie- en grondstoffenvoorraden in het plangebied. 

Mogelijke effecten 

De uitvoering van het RUP veroorzaakt geen significante aantasting van de energie- en 
grondstoffenvoorraden. 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake energie- en grondstoffenvoorraden te 
verwachten. 

13.5.13. Effecten inzake gezondheid en veiligheid van de mens 

Bestaande toestand 

Er zijn geen knelpunten gekend inzake gezondheid en veiligheid van de mens in het 
plangebied.  

Er bevindt zich geen Seveso-inrichting in het plangebied. De dichtstbijzijnde Seveso-
inrichting is de laagdrempelige Seveso-inrichting Oleon (Ranst) bevindt zich op circa 4 
km van het plangebied.  

Mogelijke effecten 

Er worden geen Seveso-activiteiten toegelaten in het RUP. 

 

Er zijn geen effecten te verwachten inzake gezondheid en veiligheid van de mens. 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake gezondheid en veiligheid van de 
mens te verwachten naar aanleiding van het RUP. 

13.5.14. Effecten door de samenhang tussen de disciplines of door 
interactie met de omgeving 

Hierna wordt onderzocht in hoeverre er cumulatieve effecten optreden door ofwel de 
combinatie van verschillende planonderdelen, ofwel door het samengaan van het RUP 
met andere plannen of ontwikkelingen in de omgeving. Hierbij werden voorgaande 
analyses geëvalueerd, rekening houdend met de eventueel voorgestelde milderende 
maatregelen. 
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ingrepen  1.  

Verdichting en 
inbreiding 

woongebied 

Geheel 

bodem 0 0 

water 0 0 

verkeer en mobiliteit 0 0 

geluid 0 0 

licht 0 0 

luchtkwaliteit, atmosfeer en 
klimatologische factoren 

0 0 

biodiversiteit, fauna en flora 0 0 

onroerend erfgoed 0 0 

ruimtelijke ordening + + 

energie- en 
grondstoffenvoorraden 

0 0 

gezondheid en veiligheid 
van de mens 

0 0 

Samenhang tussen de 
disciplines 

0 0 

 

Legende:  

/ Het plan houdt geen wijziging in t.o.v. het geldend plan en de bestaande toestand 

0 Er is geen effect of een zeer minimaal effect voor deze discipline 

+, ++ Er is een positief of een significant positief effect voor deze discipline 

-, -- Er is een negatief of een significant negatief effect voor deze discipline 

Conclusie 

Op basis van voorgaande screening kan besloten worden dat de ingrepen geen 
cumulatieve negatieve effecten veroorzaken. 

13.6. Besluit 
Vermits:  
a. dit gemeentelijk RUP niet van rechtswege plan-MER-plichtig is volgens het besluit 

van de Vlaamse regering van 10.12.2004;  
b. dit gemeentelijk RUP gelegen is in de nabijheid van een speciale beschermingszone 

en het onderzoek tot de opmaak van een passende beoordeling, overeenkomstig 
art. 4.2.1 van DABM, (zie hoofdstuk 13) aantoont dat er geen significante negatieve 
effecten te verwachten zijn;  

c. er in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat de effecten van het voorliggende 
plan op de verschillende ontvangende milieusystemen en op de gezondheid van de 
mens niet negatief zullen zijn;  

voldoet dit RUP meerdere malen niet aan de voorwaarden voor plan-MER-plicht. 

De opmaak van een plan-MER is dus niet noodzakelijk.  
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14. Verzoek tot raadpleging 

14.1. Inleiding 
Het RUP “Bogaerevelden”, inclusief het onderzoek naar plan-MER plicht, werd voor 
advies bezorgd aan volgende instanties: 
 
Provinciebestuur 
Antwerpen 

Departement 
Ruimtelijke 
Ordening en 
Mobiliteit 

Dienst Ruimtelijke 
Planning 

Desguinlei 100 2018 Antwerpen 

Ruimte Vlaanderen  Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 
111-113 bus 52 

2018 Antwerpen 

Agentschap Wonen 
- Vlaanderen 

Wonen Antwerpen Afdeling wonen  Koning Albert II-
laan 19 bus 40 

1210 Brussel 

ANB Antwerpen   Lange Kievitstraat 
111-113 bus 63 

2018 Antwerpen 

Onroerend erfgoed 
Antwerpen 

  Lange Kievitstraat 
111-113 bus 71 

2018 Antwerpen 

Departement MOW   Koning Albert II-
laan 20 bus 2 

1000 Brussel 

 
De opmerkingen uit de  adviezen worden hiernavolgend besproken en aangevuld met 
verwijzingen naar de aanpassingen in deze nota naar aanleiding van deze adviezen.  
De aanpassingen in deze nota worden gemarkeerd in de kantlijn. Geschrapte passages 
worden als doorgehaalde tekst weergegeven. 

14.2. Adviezen 

Advies Provincie Antwerpen 
De Provincie Antwerpen bracht geen advies uit. 

Advies Ruimte Vlaanderen 
Voor Ruimte Vlaanderen maakt de screeningsnota een voldoende inschatting van de 
milieueffecten voor ruimtelijke ordening.  

Advies Agentschap Wonen - Vlaanderen 
Het Agentschap Wonen heeft geen opmerkingen op de mer-screening. 
Agentschap voor natuur en bos 
Het agentschap bracht geen advies uit. 
Onroerend erfgoed Antwerpen 
Onroerend erfgoed vraagt om voor het luik archeologie het juiste juridisch kader weer te 
geven. Sinds 1 juni 2016 is het onroerenderfgoeddecreet in werking getreden. 
Onroerend erfgoed heeft geen opmerkingen voor de discipline landschappen. 
Departement MOW 
Het departement heeft geen opmerkingen op de screening. Het departement vraagt 
enkel om bepaalde voetwegen toch te realiseren, wanneer er zich kansen voordoen. 
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14.15. Bijlage 1: toetsing aan de noodzaak tot 
passende beoordeling 

14.1.15.1. Bedoeling en inhoud van deze bijlage 
Volgens de omzendbrief LNE/2007 moet voor plannen die gelegen zijn in een speciale 
beschermingszone of er invloed op kunnen uitoefenen voorafgaand aan de screening 
van de milieueffecten onderzocht worden of een passende beoordeling vereist is. Het 
plangebied van voorliggend RUP grenst aan de speciale beschermingszone ‘Bos- en 
heidegebieden ten oosten van Antwerpen’. In deze bijlage wordt het plan getoetst aan 
de mogelijke effecten op het betreffende habitatrichtlijngebied. 

Aangezien het plangebied grenst aan het habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden 
ten oosten van Antwerpen’ is deze toetsing relevant. 

Eerst wordt een korte omschrijving gegeven van de kenmerken en soorten binnen het 
habitatrichtlijngebied waarna op basis van de methodiek, omschreven in de 
omzendbrief LNE/2007, het onderzoek naar de noodzaak tot passende beoordeling 
wordt neergeschreven.  

14.2.15.2. Omschrijving van de soorten en kenmerken in het 
habitatrichtlijngebied 

14.2.1.15.2.1. Wettelijk kader 

In 1992 werd een Europese richtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992) met 
betrekking tot natuurbehoud uitgevaardigd. Deze richtlijn is gericht op het waarborgen 
van de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese 
Unie. Aan de lidstaten wordt opgelegd om speciale beschermingszones aan te duiden 
voor bepaalde habitats en soorten van communautair belang, die worden opgesomd in 
de Bijlagen I en II van de richtlijn. Deze zones worden Habitatrichtlijngebieden genoemd 
of, met een afkorting SBZ-H (speciale beschermingszones in het kader van de 
Habitatrichtlijn).  

14.2.2.15.2.2. Soorten 
SBZ-H  BE2100017: Bos-en heidegebieden ten oosten van Antwerpen 

Provincie  Antwerpen 

Gemeenten  Beerse, Boechout, Brasschaat, Hove, Kasterlee, Lier, Lille, Lint, Malle, Oud-
Turnhout, Ranst, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Zandhoven 
en Zoersel 

 

Habitattypes  

Bijlage I 

2310   Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

2330   Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landuinen 

3130  Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de 
Littorelletalia uniflorae en/of de Isoeto-Nanojuncetea 

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

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

http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Themas/Soortenbescherming/Wetgeving/Habitatrichtlijn%20tekst.doc
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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  Grasland 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 in de 
ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 

9160  Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaag-
beukbossen behorend tot het Carpinion-betuli 

9190   Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten 

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

Alnion incanae, Salicion albae) * 

 

Soorten 

Bijlage II 

Geel schorpioenmos – Mamatocaulis vernicosus 

Drijvende waterweegbree - Luronium natans 

Kleine modderkruiper - Cobitis taenia 

Rivierdonderpad - Cottus gobio 

Beekprik - Lampetra planeri 

Bechsteins vleermuis - Myotis bechsteinii 

Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus 

Meervleermuis - Myotis dasycneme 

 

Soorten 

Bijlage III 

Heikikker - Rana arvalis 

Poelkikker - Rana lessonae 

Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis - Myotis brandtii/Myotis mystacinus 

Franjestaart - Myotis nattereri 

Gewone grootoorvleermuis/Grijze grootoorvleermuis - Plecotus auritus/austriacus 

Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus 

Laatvlieger - Eptesicus serotinus 

Meervleermuis - Myotis dasycneme 

Ruige dwergvleermuis / Gewone dwergvleermuis / Kleine dwergvleermuis – Pipistrellus species 

Bechsteins vleermuis - Myotis bechsteinii 

Watervleermuis - Myotis daubentonii 

Rosse vleermuis - Nyctalus noctula 
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14.3.15.3. Onderzoek naar de noodzaak tot passende 
beoordeling 

In deze paragraaf wordt de screening naar de eventuele betekenisvolle effecten op het 
habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ gevoerd. Dit 
onderzoek dient te gebeuren voor de habitats en de soorten waarvoor de speciale 
beschermingszone werd afgebakend. 

Het onderzoek naar de al of niet vereiste opmaak van een passende beoordeling omvat 
vijf hoofdvragen, met name; 

1. Heeft het plan een potentiële impact op de habitats (natuurlijke habitats en 
habitats van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en 
kwaliteit? 

2. Heeft het plan een potentiële impact op het evenwicht tussen de verspreiding en 
densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel? 

3. Heeft het plan een potentiële impact op de vitale factoren hoe de SBZ 
functioneert als ecosysteem? 

4. Heeft het plan een potentiële impact op de abiotische relaties die de structuur en 
functie van de SBZ bepalen? 

5. Heeft het plan een potentiële impact op het bereiken van een gunstige staat van 
instandhouding voor de betreffende SBZ? 

Om op deze vragen te beantwoorden dient een analyse te gebeuren van de relevante 
effectgroepen per vraag. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de 
effectgroepen en de mogelijke verstoringsfactoren die kunnen optreden naar aanleiding 
van het plan. 

 

Effectgroep Verstoringsfactoren 

1. Oppervlakte gebonden 

1a. Fysisch ruimtebeslag (oppervlaktegebonden 
wijzigingen) 

 wijziging van de oppervlakte van een habitat; 

 wijziging van het voorkomen van de soort of 
verlies aan leefgebied van een soort. 

Het plangebied ligt niet in de speciale 
beschermingszone, maar grenst eraan.  

De toegelaten activiteiten naar aanleiding van het 
RUP zorgen niet voor een wijziging van de 
oppervlakte van een habitat of de wijziging van het 
voorkomen van een soort. De bestemming van het 
gedeelte van het RUP dat grenst aan het 
habitatrichtlijngebied blijft ten opzichte van het 
geldende BPA ongewijzigd. Het in het vorige 
hoofdstuk gescreende planonderdeel, waar 
bijkomende woningen worden voorzien, bevindt 
zich op 200m van het habitatrichtlijngebied.  

Er treedt aldus geen oppervlaktegebonden 
verstoring van het habitatrichtlijngebied op. 

1b. Verandering in de kwaliteit van een habitat 
door fysische processen 

 verstoring/vernietiging van habitat ten gevolge 
van mechanische effecten, vergraving, 
bodemverstoring…; 

 wijziging substraten (door aanbrengen nieuwe 
substraten); 

 wijzigen van dynamiek (verstuiving, 
zandafzetting, erosie); 

 wijziging leefgebied van de soorten tengevolge 
van fysische processen. 

Het RUP heeft geen fysische processen tot gevolg 
die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het 
habitatrichtlijngebied. 
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1c. Verandering in de kwaliteit van een habitat of 
het leefgebied van een soort door wijziging in het 
landgebruik, het beheer of de functie 

Ten aanzien van de geldende bestemming wordt 
een verschil in landgebruik toegelaten, maar dit 
heeft geen invloed op de kwaliteit van het 
habitatrichtlijngebied of het leefgebied van de 
soorten in de SBZ. 

2. Verandering in kwaliteit van een habitat: grondwaterrelaties 

2a. Verdroging/vernatting via grondwaterrelaties, 
inclusief wijziging kwelgebieden en impact op 
grondwaterkwaliteit door wijziging hoeveelheden 
grondwater/oppervlaktewater 

De toename van verharding die door het RUP 
mogelijk wordt, kan een zeer geringe invloed 
uitoefenen op de grondwatertafel in het plangebied 
van het RUP. Er worden geen effecten verwacht 
voor het habitatrichtlijngebied. 2b. verandering van het leefgebied van de soort 

ten gevolge van wijziging leefgebied door 
verdroging/vernatting 

3. Verandering in kwaliteit van een habitat: oppervlaktewaterrelaties 

3a. Verandering in oppervlaktewaterpeilen De toename van verharding die door het RUP 
mogelijk wordt, kan een zeer geringe invloed 
uitoefenen op de hemelwaterinfiltratie. Er worden 
geen effecten verwacht voor het 
habitatrichtlijngebied.  

3b. Verandering in overstromingsfrequentie, 
dynamiek, stroomsnelheden 

Het plangebied van het RUP is gedeeltelijk 
gelegen in overstromingsgevoelig gebied, maar dit 
heeft geen invloed op het habitatrichtlijngebied. De 
ligging in effectief overstromingsgevoelig gebied 
was eerder het gevolg van een technisch 
probleem, waaraan door de gemeente verholpen 
is. 

3c. Verandering van de structuur van waterlopen, 
wijzigingen in morfologische processen van erosie 
en sedimentatie 

Er bevinden zich geen waterlopen in of in de 
omgeving van het plangebied van het RUP. 

Het RUP heeft geen invloed op de structuur van de 
waterlopen of morfologische processen van erosie 
en sedimentatie. 

4. Veranderingen in ruimtelijke relaties, netwerken en processen 

4a. Verandering in de barrièrewerking 
(infrastructuur op wegen, waterlopen, toename 
bebouwde oppervlakte,…) 

De wijziging van het landgebruik in een gedeelte 
van het RUP betreft een door bebouwing 
geïsoleerd stuk weiland dat geen biologische 
waarde heeft. Deze wijziging, op 200m van het 
habitatrichtlijngebied, zorgt niet voor effecten die 
het habitatrichtlijngebied kunnen verstoren of het 
leefgebied versnipperen. 

4b. Versnippering (uiteenvallen van een leefgebied 
in kleinere gescheiden leefgebieden) 

5. Verstoring 

5a. Verstoring van soorten (door geluid, licht, 
trillingen, geur) – kwaliteitsverlies 

De toegelaten activiteiten genereren geen 
noemenswaardige hinder inzake geluid, licht, 
trillingen, geur, beweging,… 5b. Verstoring van soorten door beweging 

(machines, mensen, golfslag,…) 

5c. Verandering in de mortaliteit (luchtwervelingen, 
verkeersslachtoffers, slachtoffers van 
waterturbines…) 

Er treden geen effecten op inzake mortaliteit naar 
aanleiding van het RUP. 

6. Verandering in de kwaliteit van een habitat: chemische processen 

6a. Toevoer van voedingsstoffen/toxische stoffen 
via luchtrelaties, stof en depositie (atmosferische 
depositie) 

Niet van toepassing op het RUP. 

7. Verandering in kwaliteit van een habitat door fysicochemische wijzigingen in waterrelaties 

7a. Toevoer van nutriënten etc. via emissies in 
oppervlaktewater/grondwater 

Niet van toepassing op het RUP. 

7b. Toevoer van toxische stoffen (zware 
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metalen…) in oppervlaktewater/grondwater 

7c. Ecotoxicologische effecten soorten 

 

Uit bovenstaande ingreep-effectenanalyse kan geconcludeerd worden dat op de vijf 
onderzoeksvragen een negatief antwoord kan gegeven worden.  

1. Het plan heeft geen potentiële impact op de habitats (natuurlijke habitats en 
habitats van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit. 

2. Het plan heeft geen potentiële impact op het evenwicht tussen de verspreiding en 
densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel. 

3. Het plan heeft geen impact op de vitale factoren die het functioneren van het 
habitatrichtlijngebied als ecosysteem beïnvloeden. 

4. Het plan heeft geen potentiële impact op de abiotische relaties die de structuur en 
functie van het habitatrichtlijngebied bepalen. 

5. Het plan heeft geen potentiële impact op het bereiken van een gunstige staat van 
instandhouding van het betreffende habitatlrichtlijngebied. 

 

Bijgevolg is de opmaak van een passende beoordeling niet noodzakelijk. 



 

 Gemeente Zandhoven: RUP “Bogaerevelden”– dossier ZAN169 

 toelichtingsnota – oktober 2017 67 

15.16. Bijlage 2: Op te heffen voorschriften BPA 
Bogaerevelden 

 

 



























 

 

 

Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van …………………… 

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De voorzitter van de 

         gemeenteraad 

 

 

 

Annick Smeets       Richard Bastanie 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan ten  

gemeentehuize werd neergelegd ter inzage van het publiek tijdens het openbaar  

onderzoek van …………… tot …………. 

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De Burgemeester 

 

 

 

 

Annick Smeets       Luc Van Hove 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van …………………… 

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De voorzitter van de 

         gemeenteraad 

 

 

  

Annick Smeets       Richard Bastanie 
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