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Inleiding

Algemene beschriiving van natuurwoarden en bedreigingen binnen het gewestplon Mechelen

Binnen het gewestplan Mechelen vinden we volgende fysisch-geografische streken terug: Zandig
Binnen Vlaanderen in het zuidwesten, de Zuiderkempen in het oosten en noordenoosten met in
het uiterste noorden de overgang naar de Middenkempen en langsheen de rivieren de
rivieralluvia. 

..-

Za,ndig Binnen Vlaanderen (op dit gewestplan in Klein Brabant (gemeenten Bornem, Puurs,
Sint-Amands en Willebroek) en het Zenne-Dijle-interfluvium (Mechelen-Muizen)) wordt
gekenmerkt door een vlak tot licht golvend reliëf met plaatselijk hogere, reliëfrijke
stuifzandgebieden. De bodem bestaat vnl. uit licht-zandleem en lemig zand en plaatselijk uit
zand (stuifzandgebied) en is vnl. matig droog tot matig nat. Het is een agrarisch gebied met een
kleinschalig bomen- en houtwallenrijk landschap met een aantal valleien, natte depressies en een
stuifduin.
De belangrijkste natuurwaarden in Klein Brabant zijn terug te vinden in de vochtige depressies
(het Moer te Bornem, het Moer te Kalfort, het Breeven, ...) en valleien (Lippelose beek en
Molenbeek). De stuifzandrug is plaatselijk bebost, maar grotendeels bebouwd. Voor het overige
bestaat Klein Brabant voornamelijk uit landbouwgebied, met plaatselijk hoge dichtheden aan
kleine landschapselementen. In het Zenne-Dijle-interfluvium is de Baarbeekmonding ecologisch
waardevol.
Bedreigingen bestaan uit ophogingen en storten in valleigebieden en depressies, verontreiniging
van het oppervlaktewater (bv. Lippelose beek en Molenbeek), wildgroei van weekendhuisjes en
overrecreatie in gevoelige gebieden. Vooral de valleien van de verschillende beken lijken
kwetsbaar omdat ze grotendeels een agrarische bestemming hebben. De afsluiting van de Vliet,
waardoor getijdewerking onmogelijk werd, heeft vooral in de benedenloop een
waterpeilverlaging tot gevolg gehad. Hierdoor is de waterhuishouding in aanpalende gebieden
(o.a. het Moer te Bornem) verstoord.

Het deel van de Zuiderkempen op dit gewestplan kan opgesplitst worden in de Kempen van
Waver en Heist (Lier, Berlaar, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden, Putte, Heist-op-den-Berg) en
het Nete-interfluvium §ijlen). Het reliëf van de Kempen van Waver en Heist is overwegend
vlak met plaatselijk getuigeheuvels en grote rivierduincomplexen. De bodem bestaat vnl. uit
lemige zanden (met een gradiënt van lemig zand in het noorden naar zandleem in het zuiden) rnet
frjnzandige vlekken en wordt gekenmerkt door grote complexen van plaggenbodems.
Het grootste deel van de Kempen van Waver en Heist op dit kaartblad bestaat uit land- en
tuinbouwgronden. Belangrijke natuurwaarden zijn nog te vinden in de aanwezige bossen o.a.
Peultebossen, Peulisbossen, ...). In het zuiden langsheen de Dijlevallei bevindt zich een
stuifzandrug (Bonheiden). Deze is grotendeels bebouwd. De onbebouwde delen herbergen nog
heiderelicten. Verdere intensifiëring van land- en tuinbouw, toenemende versnippering (o.a. door
de aanleg van nieuwe wegen) en toenemende verstedelijking en vertuining bedreigen de
resterende natuurwaarden. Voor het behoud de natuurwaarden in de aanwezige versnipperde
bossen is bosuitbreiding wenselijk. Hiertoe is het herbestemmen van een aantal agrarisch

I Biologische Waarderingskaart van België, verklarende tekst bij kaartblad 16, Paelinckx, D., Kuiken, E.
enn Verheyen R.F., IN & Coördinatiecentrum van de biologische waarderingskaart; BWK, verklarende
tekst bij kaartblad 23, Heirman, J., Paelinckx, M. en Blokken, M., IN & Coördinatiecentrum van de
biologische waarderingskaart, BWK, verklarende tekst bij kaartblad 24, Paelinckx, D., Heirman, J., Van
Hove, M., Kuijken, E. en Verheyen R.F., IN & Coördinatiecentrum van de biologische waarderingskaart.
over de begrenzingen van de Kempen bestaat in de literatuur geen eensgezindheid.
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gebieden naar bosgebied en bosuitbreidingsgebied nodig. Om migratie van organismen tussen de
verschillende bossen te verzekeren is het behoud van de nog aanwezige kleine
landschapselementen en minder intensieve graslanden noodzakelijk. Herbestemmen van
agrarisch gebied naar agrarisch gebied met ecologische waarde lijkt hiertoe het meest geschikt
(volledige toepassing van het Vegetatiewijzigingsbesluit). Herbestemmen naar [andschappelijk
waardevol agrarisch gebied is een minder goede optie, aangezien het Vegetatiewijzigingsbesluit
dan enkelvan toepassing is op lijn- en puntvormige elementen.

Het Nete-interfluvium is grotendeels vlak met plaatselijk stuifduinen (Kesselse Hei). De bodem
bestaat bijna voor 100 % uit lemig zand en wordt gekenmerkt door grote complexen van
plaggenbodems afgewisseld met podzolachtige bodems. Het is een open recent ontgonnen
agrarisch gebied met heiderelicten en naaldbos.
Slechts een klein deelvan deze frsisch-geogrfische streek bevindt zich op dit gewestplan. De
belangrijkste natuurwaarden zijn terug te vinden in het stuifzandgebied van de Kesselse hei. De
meeste gebieden hebben hier reeds een groene gewestplanbestemming. De overgang van
Kesselse hei naar de vallei van de Kleine Nete is groengebied met overdruk renovatiezone. Deze
bestemming heeft de natuurwaarden in het verleden niet voldoende beschermd. Op de
overgangszone meer naar het westen bevinden zich totnogtoe niet gerealiseerde
recreatiegebieden. De aanwezige natuurwaarden en potenties rechwaardigen een groene(re)
bestemming.

De rivieralluvia zijn zeer verscheiden. Ze bevinden zich langsheen de Schelde, Rupel, Zenne,
Dijle, Beneden, Grote en Kleine Nete. Ter hoogte van de benedenlopen vorïnen ze brede vlakke
valleien, vaak begrensd door een steilrand. Op veel plaatsen kan men onderscheid maken tussen
komgronden en oeverwallen. De meest uitgestrekte polders bevinden zich langsheen de Schelde
en aan de samenvloeiing van Beneden Nete, Dijle enZenne, wat bijna kan worden beschouwd als
een 'binnenlandse delta'. In de Polders langsheen de Dijle, Zenne, Rupel en Schelde overheersen
profielloze sterk gleyige kleigronden. Er komen ook zandleem- en leemgronden voor (op donken
en oeverwallen). Er bevinden zich voornamelijk profielloze bodems die zich doorgaans onder
invloed bevinden (bevonden) van een permanent hoge watertafel. De meest stroomopwaartse
delen van de valleien van de Grote en Kleine Nete bestaan uit sterk gleyige profielloze lemig
zand. Stroomafivaarts kan men min of meer een gradiënt herkennen over licht zandleem,
zandleem tot lichte en zware klei. Langsheen de rivieren bevinden zich regelmatig veensubstraten
en veenbodems.
Al deze rivieren zijn onderhevig aan getijdewerking. Buitendijkse getijdengebieden vinden we
voornamelijk langsheen de Schelde en in veel mindere mate langs de Rupel.
De polders worden ontwaterd door talrijke sloten en grachten en via sluizen en pompgemalen.
Door de hoge waterstand zijn deze gebieden veelal gevrijwaard gebleven van bebouwing en
(intensieve) landbouw. Hoewel de soortenrijke valleivegetaties in vergelijking met enkele
decenia geleden sterk zijn terug gedrongen, zijn deze alluviale gebieden toch nog rijk aan
biologisch interessante elementen: elzenbossen, vochtige hooi- en graasweiden, open water,
laagveenvegetaties, rietlanden dijkvegetaties en buitendijkse slikken en schorren.
Het plassengebied rond Mechelen, bestaande uit Broek De Nayer, Blaasveldbroek, vele
ontginningsputten (Broekhoven, Grote en Kleine Put van Walem, Heffen, Mechels Broek) en
verder naar Lier toe de voorbezinkingsbekkens van de Antwerpse Waterwerken zijn van belang
voor overwinterende en doortrekkende watervogels. Tijdens strenge winters wordt hier
regelmatig de 1%-norm overschreden (d.w.z. dat op een bepaald moment meer dan I %o van de
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totale populatie van één soort hier aanwezig is). In de winter van 1995196 was dit bijvoorbeeld
liet geval voor de Tafeleend2.
Verdroging voÍïnt in de meeste valleien (Dijle, Zenne, Grote en Kleine Nete) een ernstige
bedreiging voor de nog aanwezige natuurwaarden. Bij de uitvoering van het Sigmaplaan werd de
ontwatering aanzienlrjk verbeterd door het aanbrengen van afuoerbuizen met een terugslagklep.
Hierdoor wordt water afgevoerd tijdens laag tij, terwijl bij hoog tij geen water terug kan vloeien.
De relatie rivier - alluviale vlakte is dus verbroken. Hierdoor treedt een waterpeilverlaging op
die de waterhuishouding grondig verstoord. Naast directe effecten van verdroging treden ook
indirecte effecten op. De gronden worden geschikter voor intensieve landbouw. Op vele plaatsen
worden historische graslanden omgezet in (maïs)akkers, die zich soms tot tegen de rivierdijk
uitstrekken. Een ander indirect effect is verzuring door een verhoogde invloed van regenwater.
Tenslotte treedt ook een versnelde mineralisatie van veen op door de verhoogde invloed van
zuurstof wat leidt tot een verhoging van de voedselrijkdom. Indien men de natuurwaarden in de
valleien wil beschermen en de potenties ontwikkelen, zal in de toekomst een ecologisch
verantwoorde waterhuishouding noodzakelijk zijn. Daarom is het van belang dat de valleien
kunnen opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk, waardoor volgens het Decreet
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu de waterhuishouding moet worden
afgestemd op de ecologische kwaliteit.
Een sterk verhoogde recreatiedruk vormt eveneens een bedreiging. Hierbij wordt o.m. gedacht
aan (illegale) visvijvers en wekendhuisjes, vertuining, etc.
Grote delen van de riviervalleien kennen momenteel een agrarische bestemming (valleien van de
Grote Nete, Kleine Nete, Dijle en Zenne). Het toekennen van een VEN-waardige bestemming (in
dit geval N-, R-gebied of agrarisch gebied rnet ecologische waarde) voor de valleien is dan ook
ten zeerste wenselijk.

De voorstellen

De voorgetselde wijzigingen worden hierna per kaartblad OIGI, l/10.000) besproken. De
voorstellen krijgen elk een genummerde code die op de bijgevoegde kaarten wordt weergegeven.
Het geheel moet gezien worden als een uitgebreide visie die zeker niet in een eerste fase van
gewestplanwijzigingen kan worden gerealiseerd. Het moet beschouwd worden als de uitwerking
van een groene structuur (met het oog op het Vlaams Ecologisch Netwerk). Aangezien de
hoogste natuurwaarden en potenties zich in de rivieralluvia bevinden, concentreert de structuur
zich in de riviervalleien. Figuur 1 geeft hiervan een weergave met aanduiding van de bestaande
en voorgestelde groengebieden.

Ruimte balans en prioriteitenstelling

Tabel I geeft een ruimtebalans voor het totaal van de voorstellen. Hieruit blijkt dat de
oppervlakte van de gewenste bijkomende groengebieden om de groene structuur te
verwezenlijken erg hoog is (2076 ha N-gebied en 289 ha R-gebied). Veel hoger dan wat
momenteel kan worden verwezenlijkt. Daarom werd besloten om prioriteiten aan te duiden.
Hiertoe werden volgende criteria gehanteerd:
. De actuele ecologische waarde. De meest waardevolle, planologisch nog niet beschermde

gebieden'krijgen de hoogste prioriteit.

2 Watervogels in Vlaanderentijdens hetwinterhalfiaar 1995-1996, Devos, K., Meire, P., Ysebaert, T. en
Kuijken, E.; rapport IN97/19, Instituut voor Natuurbehoud, september 1997.
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a Gebieden die reeds een groene, VEN-waardige bestemming hebben, maar waarvoor een
andere groene bestemming geschikter zou zijn, krijgen een lagere prioriteit. Indien een
verdere verfijning van de bestemming nodig is, kan dit gebeuren in een volgende fase van
gewestplanherzieningen. Het handelt meestal over bosgebieden die zouden moeten worden
herbestemd tot N- of R-gebied, omdat ze ofuel geen bos zijn ofuel schade ondervinden door
de huidige bosexploitatie. Gezien het meer ecologisch gericht denken en handelen in de
bossector (o.a. Afdeling Bos en Groen, Antwerpen) zijn de aanwezige natuurwaarden in de
huidge bosgebieden waarschijnlijk over het algemeen afdoende beschermd.
Gebieden gelegen in de valleien van de grote rivieren zijn meer prioritair, aangezien deze
valleien de ruggegraat zullen vorÍnen van een toekomstige groene structuur (VEN).
Wetelijke beschermingen zoals Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied, beschermd
landschap, erkend natuurreseryaat.
Aanwezige potenties voor natuurontwikkeling.

a

a

a

Er wordt gewerkt met een driedelige prioriteitenschaal:
1. zeer prioritair (bv. zeer waardevol gebied in de Netevallei)
2. prioritair, maar minder dringend (bv. waardevol moerasgebied met als huidige bestemming

bosgebied)
3. minder prioritair, gebieden met een eerder lokale waarde (bv. klein geïsoleerd waardevol

bosje in agrarisch gebied).

Ta

Uit tabel 2 (gebieden met prioriteit 1) bhjkt dat een aanzienlijk de deel vaan de oppervlakte van
de gewenste bijkomende N- en R-gebieden topprioriteit heeft (ca. 1500 ha). Dit is te wijten aan
twee zeer grote gebieden, nl. de valleivan de Grote Nete in Heist-op-den-Berg en de gebieden
Mechels Broek, Mispeldonk, Cassenbroek en Baarbeekmonding langsheen de Dijle.

Het eerste gebied werd op het gewestplan Mechelen indertijd aangeduid als landschappelijk
waardevol agrarisch gebied wat schril afsteekt tegen de bos-, N- en R-gebieden meer
stroomopwaarts op het gewestplan Herentals - Mol. Aangezien ook hier nog belangrijke
natuurwaarden te vinden zijn, wordt voorgesteld om de ganse winterbedding van de rivier te
herbestemmen tot N-gebied, waardoor in de toekomst de waterhuishouding op de natuurkwaliteit
kan worden gericht. Dit komt neer op ca. 450 ha.

In het Mechels Broek heeft een groot deel van het erkende natuurreservaat de bestemming
ontginningsgebied met nabestemming gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen en landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Een herbestemming is hier
evident. De Baarbeekmonding is momenteel landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Door
de regelmatige overstromingen is de landbouw er echter zeer extensief en de ecologische waarden
hoog. Meer naar het oosten vinden we de gebieden Mispeldonk en Cassenbroek. Ze hebben op
het huidige gewestplan de bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De
landbouw trekt echter stilltjes aan weg uit het gebied. Op de overgangen tussen de Dijlevallei en
de stuifzandrug bevinden zich belangrijke natuurwaarden en potenties. Daarom wordt
voorgesteld om het gehele gebied (Van Mechels Broek tot Cassenbroek) te herbestemmen tot N-
gebied. Het handelt hier om ca. 550 ha.

Dit verklaarl ook waarom het grootste deel van de voorgestelde oppervlakte aan N- en R-
gebieden afkomstig is van landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De ca. 230 ha
industriegebied die voorgesteld worden als N- en R-gebied bevinden zich bijna geheel in Bornem,
het betreft het Noordelijk en Zuidelijk eiland.

5



'\lrrrber cl irr qcn \,()ot' .qt'()rr'tc gcwc)lpl irn\ri-izi!lirr!ten
( ie u'c:t1;iitn \lcclre len

hrstitrruI r or,.r Nattrrrrbclroud

Opvallend is ook de grote hoeveelheid agrarisch gebied met ecologische waarde die wordt
voorgesteld. Als gebieden met prioriteit 1 noteren we de riviergraslandcomplexen in de Polder
van Heindonk en in de Dijlevallei te Boneheiden. De grootste oppervlakte voorgesteld agrarisch
gebied met ecologische waarde bevindt zich echter in prioriteitsklasse 2. Dit wordt verklaart
doordat het vooral beekvalleien en kleinschalige landbbouwgebieden betreft die buiten de grote
valleien gelegen zijn.

Er dient ook nog opgemerkt te worden dat de voorgestelde groengebieden in de valleien van de
Lippelose beek en de Molenbeek (Puurs, Sint-Amands) 'slechts' prioriteit 2 krijgen doordat ze
geen deel uitmaken van een grote riviervallei. Toch zijn ook hier hoge natuurwaarden aanwezig
en vormen deze twee valleien belangrijke ecologische corridors in een overwegend agrarisch
gebied.

6
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Kaartblad 15/5

1. Graafschap (Bornem)

1.a. Kerngebied

le punt la
Prioriteit: 2
Dit gebied is reeds planologisch beschermd.

bestemming (0.e3 ha)

bestemmin N
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Kaartblad 1516 (Temse)

1. Graafschap en Oude Schelde(Bornem)

1.a. Graafschap
Huidige bestemming bosgebied (77.67 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Dit stuk van de Scheldepolders maakt deel uit van het Vogelrichtlijngebied 'Durme en de
middenloop van de Schelde'. Het is een ecologisch zeer waardevol broekbos. Het herbergt een
kolonie Blauwe reigers en als broedvogel de Klapekster (Rode-lijst soort). In de vegetatie vinden
we plantensoorten als Slangewortel, Moerasvaren (potentieel bedreigde soorten in Vlaanderen).
Het gebied sluit aan bij de beboste steilrand (oeverwal) van de Scheldevallei.
De huidige bosexploitatie (Canadese populier) heeft echter een zeeÍ negatieve invloed op de
natuurwaarden. Daarom is een herbestemming van bosgebied naar N-gebied wenselijk.
Prioriteit: 2
Dit gebied is reeds planologisch beschermd.

1.b. Eendenkooi - Oude Sche/de
Huidige bestemming gebied voor vissport (lb1, 2l.34ha) en bosgebied (1b2,1.65 ha)
Gewenste bestemming N-gebied (22.98ha)
Motivatie:
Het betreft hier de enige nog in werking zijnde eendenkooi in Vlaanderen die bovendien gelegen
is in het Vogelrichtlijngebied 'Durme en de middenloop van de Schelde'. Naast het ecologisch
en cultuurhistorisch belang van de eendenkooi verantwoordt de aanwezigheid van een alluviaal
Essen-olmenbos (het kooibos) een herbestemming tot N-gebied.
Er bevindt zich op dit gedeelte van de Oude Schelde overigens geen vissportinfrastructuur.
Prioriteit: I
Ecologisch zeer waaardevol deel van de Scheldevallei. Ligt in Vogelrichtlijngebied.

1.c. Noordelijk deel Oude Scheíde
Huidige bestemming gebied voor vissport (1c7, 4.46 ha) en bosgebied (1b2,0.47 ha)
Gewenste bestemming R-gebied (4.93 ha)
Motivatie:
De verlandingszone aan het noordelijke uiteinde van de Oude Schelde wordt gekenmerkt door
drijftillen die overgaan in elzenbroek, een zeldzame en ecologischzeer waardevolle situatie in
Vlaanderen, wat wordt bevestigd door de aanwezigheid van plantensoorten als Poelruit, Zwarte
bes en Pluimzegge.
In tegenstelling tot het meer zuidelijke deel van de Oude Schelde liggen hier maar enkele
vissershudes en steigers. Uitbreiding van de infrastructuur voor de vissport bedreigt de
aanwezige natuurwaarden. De bestemming R-gebied is bijgevolg wenselijk.
Prioriteit: 1

Deel van de Scheldevallei. Hoge ecologische waarde.

Huidige bestemming agrarisch gebied
bestemmi Ied met ecologische waarde (a.30 ha)

1.d. LandbouwenclaveRijkenhoek
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Dit landbouwgebied sluit aan op bestaand bosgebied (in werkelijkheid is het een kleinschalig
agrarisch gebied). Het behoud van de open ruimte is hier primordiaal. Wijziging van de
bestemming tot agrarisch gebied met ecologische waarde (eventueel landschappelijk waardevol
agrarisch gebied) is dus wenselijk
Prioriteit: 3
Klein, min of meer geïsoleerd gebiedje.

2. Groot Schoor en aanpalende gebieden in de Scheldepolder (Bomem)

2.a. Groot Schoor
Huidige bestemming landschappelij k waardevol agrarisch gebied
Gewenste bestemming N-gebied (23.45 ha)
Motivatie
De huidige ecologische waarde van het gebied is beperkt tot de graslanden op de dijken. Het is
een potentieel overstromingsgebied (getijdegebied) waardoor hoge natuurwaarden op zeer korte
termijn kunnen worden ontwikkeld. In dit kader werd het ook opgenomen in het
Vogelrichtlijngebied (Durme en middenloop van de Schelde) en Habitatrichtlijngebied (Schelde
en Durme-estuarium). Als overstromingsgebied zou het de internationale waarde van de
zoetwatergetijdegebieden van het Schelde- en Durme-estuarium ondersteunen en verstevigen.
Prioriteit: 2
Deel van de Scheldevallei. Ligt in Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied. De actuele
ecologische waarde is echter niet bijzonder hoog.

2.b. Kragenwiel

Deze wiel is op het huidige gewestplan deels N-gebied en deels gebied voor vissport. Als
buffering en uitbreiding van het bestaande N-gebied is het wenselijk dat het gebied voor vissport
herbestemd wordt tot N-gebied
Prioriteit: I
Deel van de Scheldevallei.

2.c. Landbouwgebieden in de Scheldepolder

tivatie
Deze gebieden dienen als buffer tussen de natuurgebieden langsheen de Schelde en de woon- en
industriegebieden in en rond Bornem. Ze bestaan uit graslanden en akkers met vele kleine
landschapselementen (knotwilgen-, populierenrijen, kleine populierenaanplanten, grachten en
grachtkanten, ...). In principe volstaat de huidige bestemming om de open ruimte te bewaren.
Een herbestemming tot agrarisch gebied met ecologische waarde impliceert een volledige
toepassing van het Vegetatiewijzigingsbesluit en iets strengere mestnormen, waardoor de
bufferende werking wordt versterkt.
Prioriteit: 3
Open ruimte is reeds beschermd door de overdruk 'landschappelijke waarde'.

Huidige bestemming gebied voor vissport (2.34 ha)
Gewenste bestemming N-gebied

Huidige bestemming landsch. waardevol agrarisch gebied (2c1:24.72 ha en 2c2: 42.12 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde

13
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Huidige bestemming bosgebied (3a, 5.28 ha) en gebied voor vissport (3b,2.1 6 ha)
Gewenste bestemming N-gebied Q.aa ha)

3. Groene wiel (Bornem)

tivatie
Deze wiel is een ecologisch belangrijke waterpartij met een vrij intacte oeverstructuur en een
waardevolle vegetatie (Zwanebloem, Kikkerbeet, Poelruit, alle zeldzame tot bedreigde
plantensooften) en bijzondere libellensoorten.
Uitbouw van infrastructuur voor vissport vormt een ernstige bedreiging voor de natuurwaarden
(beschadigen van de oeverstructuur en -vegetatie). Het gebied voor vissport zou zeker
herbestemd moeten worden tot N-gebied. Momenteel bevindt zich een beperkt aantal
weekendhuisjes op het gebied. De vispacht is sinds begin 1997 in handen van de Provinciale
Visserijcomissie, welke in samenwerking met AMINAL, de wiel ecologisch wil beheren.
De bestemming bosgebied biedt in principe voldoende bescherming voor de aanwezige
natuurwaarden. Een herbestemming naar N-gebied kan worden overwogen, maar is niet
noodzakelijk.
Prioriteit: I
Deel van de Scheldevallei. Hoge ecologische waarde.

4. Nattenhaasdonk - Onder Oudbroek (Bornem)

Huidige bestemming recreatiegebied (4a, 59.22 ha) en landschappelijk waardevol agrarisch
gebied (4b, 3.30 ha)

Gewenste bestemming bosgebied (62.52 ha)
Motivatie:
Dit deel van de Scheldevallei is reeds grotendeels bebost (deels populierenaanplanten, deels oud
bos) en sluit aan bij het boscomplex van Hingene en bij het (goedgekeurd) BPA Paddebroek (bos-
en N-gebied). Buiten het beboste deel vinden we ook een ecologisch waardevol kleinschalig
landschap met (natte) hooilanden, hagen en knotwilgenrijen.
Prioriteit: 2
Deel van de Scheldevallei, maar geen alte hoge actuele waarde.

5. Noordelijk Eiland (Bomem)

Huidige bestemming industriegeb ied (12.25 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Bij de aanleg van het nieuwe kanaal en sluizencomplex kwam dit gebied tussen Rupel en kanaal
te liggen. In 1987 werd voor het gebied een BPA opgesteld waarbij het de bestemming N-gebied
kreeg. Dit BPA werd tijdelijk opgeheven om opspuitingen mogelijk te maken, maar is
momenteel terug van kracht. Momenteel loopt er een natuurontwikkelingsproject waarbij
moerasbiotopen gecreëerd worden. Het gebied is nu reeds zeer belangrijk voor tal van
watervogels als hoogwatervluchtplaats, pleisterplaats tijdens de trek en broedgebied voor onder
meer Rode lijst-soorten zoals Geoorde fuut en Zomertaling. Alhoewel niet binnen
Vogelrichtlijngebied gelegen, is het Noordelijk Eiland belangrijk voor de avifaunistische waarde
ervan. Indien de waterkwaliteit van de Rupel in de toekomst sterk verbetert zou het gebied
ingericht kunnen worden als overstromingsgebied (getijdegebied).
Het zuideijk deel van het noordelijk eiland heeft echter nog steeds de bestemming
industriegebied. Het vormt een geïsoleerd industriegebied, zeker indien ook het Zuidelijk eiland
wordt omgezet tot R-gebied (zie punt I kaartblad 15l7) waarvan de ontsluiÍing zeer moeilijk
zoniet onmogelijk zal ztjn. Het zou sterk versnipperend werken op het geheel van
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natuurgebieden langsheen Schelde en Rupel en ongetwijfeld zorgen voor verstoring en mogelijk
ook vervuiling in de nabijgelegen natuurgebieden. Daarom stellen we voor om ook deze zone in
te kleuren als N-gebied.
Prioriteit: I
Verbinding tussen twee uiterst waardevole gebieden.

6. Gebied ten noorden van het natuurgebied 'het Moer' (Bornem)

Rondom het natuurgebied 'het Moer' ligt een ecologisch waardevol gebied bestaande uit bossen
en een kleinschalig landbouwgebied dat schril afsteekt tegen hetzeer open kouterlandschap in het
noorden (zie ook kaartblad 2312). Dit gebied werd deels opgenomen in het Habitatrichtlijngebied
'Schelde- en Durme-estuarium. Nagenoeg het gehele gebied heeft op het huidige gewestplan de
bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied, met uitzondering van 'het Moer' §-
gebied). Een betere planologische bescherming is ten zeerste wenselijk vanwege het ecologisch
belang en als buffer voor 'het Moer'. Hierdoor kaan een groot natuurgebied ontstaan dat de
Eikerheide, de Vlietvallei en het Moer omvat

6.a. Frankrijkbossen i r,ÍA
i bw'' b.()-

Motivatie:
Dit gebiedje valt deels in het Habitatrichtlijngebied en sluit onmiddellijk aan op 'het Moer'. Er
bevinden zich biologisch zeer waardevolle nitrofiel alluviale elzenbossen, en biologisch
waardevolle populierenaanplanten en graslanden met gevarieerde houtkanten. Het gebied is
grotendeels in eigendom van 'de Wielewaal' Een herbestemming tot N-gebied dringt zich op.
Prioriteit: I
Ligt in Habitatrichtlijngebied. Hoge ecologische waarde.

6.b. Eikerheide
Huidige bestemming landsch. waardevol agrarisch gebied (6b1, 6.50 ha) en gebied voor

dagrecreatie (6b2, 3 .40 ha)
Gewenste bestemming N-gebied (9.90 ha)

Motivatie:
De aanwezigheid van nitrofiele alluviale elzenbossen maakt het gebied ecologisch zeer
waardevol. Een bescherming onder de vorm van N-gebied is ten zeerste wenselijk. Zie ook punt
9b kaartblad 23 12.

Prioriteit: I
Vormt geheel met het Moer (Habitatrichtlijngebied). Hoge ecologische waarde.

6.c. Kleinschalig landhouwgebied
Huidige bestemming landsch. waardevol agrarisch gebied (49.07 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde
Motivatie:
Het gebied vertoont een afuisseling van graslanden, houtkanten en vochtige
populierenaanplanten. De aanwezigheid van deze biologisch waardevolle elementen samen met
de naburigheid van de biologisch zeer waardevolle alluviale elzenbossen in het Moer en
Eikerheide maken een verweving van natuur en landbouw wenselijk.
Prioriteit: l
Buffering van Habitatrichtlijngebied. Verbinding tussen twee vorige ecologisch waardevolle
gebieden.

Huidige bestemming u

Gewenste bestemming N-gebied (7.4a ha)
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Kaartbla d l5l7 (Hoboken)

1. Zuidelijk Eiland (Bomem en Puurs)

Huidige bestemming la:21.06 ha, 1

Gewenste bestemming N-gebied (a6.91 ha)
Motivatie
Het gedeelte ten zuiden van de oude sluizen vormt één geheel met het Noordelijk Eiland (zie punt
5 kaartbiad 15/6) en is eveneens opgehoogd.
Het deel tussen de oude sluizen en de Rupel werd nooit opgehoogd. Het oude landbouwgebied
overstroomt regelmatig en is uitermate belangrijk voor de avifauna (o.a. broedpoging van
Lepelaar, een vogelsoort die nergens in Vlaanderen broedt!). Dit gebied maakt deel uit van het
Habitatrichtlijngebied. Recent werd door de Minister van Leefrnilieu de opdracht gegeven de
gronden te onteigenen en in te richten als overstromingsgebied. Het effectief laten overstromen
van het gebied wordt vanuit ecologisch standpunt best uitgesteld tot het Rupelwater een
aanvaardbare kwaliteit heeft.
Prioriteit: I
Deel van de Scheldevallei. Ligt in Habitatrichtlijngebied. Hoge actuele waarde.

2. Engelse Hoek (Puurs)

Deze landbouwgronden liggen erg geïsoleerd tussen het nieuwe kanaal, de dorpskern van
Ruisbroek en groengebieden. In dit natte deel van de Vlietvallei bevinden zich reeds enkele
populierenaanplanten (zie punt 2b). Samen met het Noordelijk en het Zuidelijk Eiland kan hier
een groot natuurontwikkelingsgebied ontstaan. Daarom wordt voorgesteld om de agrarische
gebieden hier te herbestemmen tot bosuitbreidingsgebied (d.w.z. dat de huidige landbouw
activiteit ongestoord verder kan gaan) en de bestaande bossen tot bosgebied.

2.a. Landbouwgronden

Zieboven.
Prioriteit: 2
Deel van de Rupelvallei. Vormt één geheel met voorgaande gebieden en bestaande
groengebieden.

2.b. Bestaande populierenaanplanten
Huidige bestemming
Gewenste bestemming

agrarisch gebied (0
bosgebied

Motivatie:
Zie boven.
Prioriteit: 2
Idem.

Huidige bestemming agrarisch gebied (l 1.61 ha)
ewenste bestem
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Kaartblad 15/8 (Kontich)

1. Vallei van de Beneden Nete

1.a. Overstromingsgebied(Lier, Duffel)

Motivatie:
Deze motivatie geldt voor alle langsheen de Beneden, Grote en Kleine Nete gelegen gebieden
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen met overdruk
overstromingsgebied.
De overstromingsfunctie van deze gebieden is door de ophoging van de dijken tot op
sigmahoogte op de meeste plaatsen weggevallen.
De ecologische waarden in deze gebieden zijn onder meer als gevolg de regelmatige
overstromingen in het verleden veelal hoog tot zeer hoog. Ze worden momenteel op vele plaatsen
ernstig bedreigd. Bij de aanleg van de nieuwe dijken werden de afivatering verbeterd door het
aanbrengen van afuoerbuizen met terugslagklep, waardoor water afuloeit bij laag tij, maar geen
water terugvloeit bij hoog tij. Gevolg hiervan is een verminderde frequentie van winterse
overstromingen en een algemene verdroging. Tegevolge van verdroging treden een aantal
negatieve secundaire effecten op: mineralisatie van veen (toename voedselrijkdom), verzuring
(verminderde invloed van grondwater ten opzichte van regenwater) en intensievere landbouw op
de voorheen te natte gronden. Omzettingen tot akker zijn momenteel mogelijk en worden veel
uitgevoerd. Hierdoor gaan veel historisch permanente riviergraslanden definitief verloren.
De aanleg van illegale weekendhuisjes en visvijvers vorÍnen een andere bedreiging.

Onder de huidige bestemming komen deze gebieden volgens het nieuwe 'Decreet betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu' in aanmerking om opgenomen te worden in het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN) als Grote Eenheid Natuur (GEN) of Grote Eenheid Natuur in
Ontwikkeling (GENO).
Daarom opteren we, niettegenstaande de actuele bedreigingen, om de bestemming van deze
gebieden te behouden (en dus niet om Íe zetten tot N-gebied). De overdruk overstromingsgebied
moet worden behouden aangezien in het kader van integraal waterbeheer en bij de uitwerking van
het VEN en de in de toekomst op te stellen natuurrichtplannen voor GEN's en GENO's deze
optie (overstromingsgebied) open moet blijven.

Het is evident dat een omzetting van deze overstromingsgebieden naar een andere bestemming
vanuit natuurbehoudsstandpunt onaanvaardbaar is.

1.b. Polder van Lier (Lier)

Huidige bestemming gebied voor ambachtelijke bedrijven of kmo's (renovatiegebied) (1.97
ha)

Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
De langsheen de Nete gelegen gronden vorÍnen momenteel een belangrijk overstromingsgebied
Met het oog op het creëren van een aaneengesloten natuurgebied langsheen deze rivier, die één
van de basisstructuren zal worden in het Vlaams Ecologisch Netwerk, wordt voorgesteld om dit

Huidige bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen met overdruk
overstromingsgebied (7.00 ha)

Gewenste bestemming gebied voor gem en openb. nutsvoorzieningen met overdruk
overstromingsgebied

18
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nog intacte gebied om te zetten tot N-gebied. Het bestaat uit biologisch zeer waardevolle eutrofe
plas, rietland en spontane houtige opslag. Indien hier ter plaatse nodig kan als compensatie een
gelijkaardige oppervlakte aanpalend bosgebied omgezet worden tot gebied voor ambachtelijke
bedrijven en kmo's (zie punt 1, kaartblad 16/5).
Prioriteit: I
Deel van de Netevallei. Hoge actuele waarde.

1.c. voorbezínkingsputten van de Antwerpse waterwerken (Lier, Duffel)

Motivatie
Een groot deel van de Netevallei tussen Lier en Duffel wordt ingenomen door
voorbezinkingsbekkens van de Antwerpse Waterwerken. Hierdoor ging in het verleden een grote
oppervlakte ecologisch zeer waardevolle valleigronden verloren. De nieuwe situatie met de grote
waterplassen is echter niet geheel verstoken van natuurwaarden. De aanwezieheid van grote
oppervlakten niet verstoord (ontoegankelijk) open water doet dienst als rustgebied voor
(pleisterende en overwinterende) watervogels. De aanwezige grasbermen bevatten interessante
vegetaties doordat in het verleden soortenrijk hooi (met zaden) afkomstig uit enkele (nu
verdwenen) broekweiden werd uitgelegd. Zo groeit er o.a. veel Grote ratelaar, een plantensoort
die het in Vlaanderen niet zo goed doet.
Om de resterende natuurwaarden te beschermen wordt voorgesteld om boven de oorspronkelijk
bestemming een overdruk 'met ecologische waarde' aan te brengen. Het nieuwe
stedenbouwkundige voorschrift zou enkele beperkingen moeten opleggen, bijvoorbeeld:
o Vegetatiewijzigingsbesluit is van toepassing
. blj wijzigingen aan de infrastructuur en andere ingrijpende werkzaamheden zou (eventueel

bindend) advies moeten gevraagd worden aan AMINAL, Afdeling Natuur of het Instituut
voor Natuurbehoud

. blj een eventuele uit gebruikname van de voorbezinkingsputten dienen de terreinen een
groene bestemming te krijgen (ecologisch beheer van de aanwezige puffen, herstel van de
oorspronkelijke situatie, ...).

Prioriteit: I
Deel van de Netevallei. Internationaal belang avifauna.

Huidige bestemming
Gewenste bestemming

gebied voor gem en nutsvoorzieningen (49.43 hu)
nutsvoorzieningen met ecologische
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Huidige bestemming gebied voor ambachtelijke bedrijven of kmo's (renovatiegebied) (7.24
ha)

Gewenste bestemming N-gebied

Kaartbla d 1615 (Lier)

1. Vallei van de Beneden Nete

1.a. Polder van Lier (Lier)

tivatie
Zie punt I b, kaartblad 15/8
Prioriteit: I

1.b. Gebied ten oosten van kasteel Ringenhof (Lier)

1.b.1. Compensatiegebied kmo-zone
Huidige bestemming bosgebied (7.30 ha)

Gewenste bestemming gebied voor ambachtelijke bedrijven of kmo's (renovatiegebied)
Motivatie:
Indien de huidige kmo-zone zijn totale oppervlakte dient te behouden kan een gedeelte van dit als
bosgebied bestemde terrein langsheen de weg Lier - Duffel omgezet worden. Indien dit niet
noodzakelijk is wordt best naar andere locaties gezocht voor uitbreiding van kmo-zones.
Prioriteit: 3

1.b.2. Restvan het bosgebied
Huidige bestemming bosgebied (a.49 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Deze tereinen zijn momenteel niet bebost. Hier bevindt zich een kleinschalig agrarisch landschap
met naar de Nete toe biologisch waardevolle vochtige graasweiden. De bestemming bosgebied
biedt voorlopig echter genoeg bescherming.
Prioriteit: 2
Deel van de Netevallei, maar reeds planologische bescherming.

'1.c. Overstromingsgebieden(Lier)

Motivatie:
Zie punt I b, kaartblad 15/8

1.d. Voorbezinkingsbekkens AWW(Lier, Duffel)

Huidige bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen (22.48 ha)
Gewenste bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen met ecologische

waarde
Motivatie:
Zie punt 1c, kaartblad 15/8
Prioriteit: I

Huidige bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen met overdruk
overstromingsgebied (lc1: 23. 17 ha, lcZ: 28.91 ha)

Gewenste bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen met overdruk
overstromingsgebied
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2. Vallei van de Itterbeek

2.a. Buffering van huidig R-gebied (Lier)
uidige bestemming

Gewenste bestemming
agrarisch gebied (26.13 ha)

Motivatie:
Ten noorden van het huidige R-gebied bevindt zich een kleinschalig landschap met een
afwisseling van weiden, akkers en bomenrijen (Zomereik en wilg). Als buffer voor het reseryaat
wordt een verweving van landbouw en natuur voor gesteld onder vorm van agrarisch gebied met
ecologische waarde.
Prioriteit: 2
Buffering van bestaand reservaat; verbinding met de Netevallei.

2.b. Bovenloop ltterheek en Haagbeekvallei(Lier, Duffel)
Huidige bestemming agrarisch gebied (2b1: 90.13 ha,2b3:8.75 ha) en recreatiegebied (0.65

ha)

Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologiscl
Motivatie:
De voorgestelde verweving van landbouw en natuur (agrarisch gebied met ecologische waarde)
rust op verschillende argumenten (zie ook kaartblad24ll).
Er komen nog tamelijk veel minder intensieve graslanden met schralere vegetaties en (relicten
van) kleine landschapselementen voor. Het uitdovend karakter van de plaatselijke landbouw (met
uitzondering van de glasteelten) vormt een bedreiging voor de natuurwaarden: de
bebouwingsdruk is hoog en de verfuining en hobbylandbouw nemen sterk toe.
De hier aanwezige bossen (Juffrouwenbos op dit kaartblad) herbergen nog populaties van Ree en
Levendbarende hagedis. Om deze populaties en deze van andere soorten levensvatbaar te
houden, moet uitwisseling tussen de verschillende bossen mogelijk blijven. Ecologische
verbindingen (kleine landschapselementen, maar ook extensieve graslanden, ...) zrjn dan ook
hoogst noodzakelijk.
In een eerste fase wordt voorgesteld om de beekvalleien aan te duiden als agrarisch gebied met
ecologische waarde omdat de meeste graslanden en kleine landschapselementen zich hier
bevinden, maar eigenlijk komen ook de hoger gelegen drogere gronden in aanmerking. Hierop
bevinden zich ook nog (droge) graslanden en (relicten van) kleine landschapselementen.
Prioriteit: 2
Niet in riviervallei, maar belangrijk als ecologische verbinding tussen bosgebied Koningshooikt -
S int-Katelijne-Waver en Netevallei.

2.c. Juffrouwenbos (Lier)

Huidige bestemming agrarisch gebied (3.12 ha)
Gewenste bestemming bosgebied
Motivatie:
Deze terreinen zijn reeds bebost en sluiten aan bij het Juffrouwenbos (parkgebied)
Prioriteit: 2
Aanpassing aan huidige situatie
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Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (16.24 ha)
Gewenste bestemming N-gebied

3. Vallei van de MaasfoÉbeek (Lier)

In de vallei bevindt zich alluviaal essen-olmenbos ingeplant met populieren,
populierenaanplanten en kleinschalig landbouwgebied met graslanden en bomenrijen en door de
mens gegraven vijvers. Het gebied sluit aan op de vallei van de Grote Nete, zij het gescheiden
door de spoorweg. Het bos langs de spoorweg is in beheer van de Wielewaal v.z.w.
Prioriteit: 3
Relatief geïsoleerd. Lokaal belang.

4. Vallei van de Grote Nete

De vallei van de Grote Nete kent drie bestemmingen op de huidige gewestplannen: gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen met overdruk overstromingsgebied,
landschappelijk waardevol agrarisch gebied en bosgebied.
Voor de eerste bestemming volgen we dezelfde redenering als bij punt 1b, kaartblad 15/8.
Sommige delen van de winterbedding met hoge ecologische waarde enlof potenties zijn echter
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Mede om in de toekomst tot een ecologisch
verantwoord beheer van de waterhuishouding te komen zouden deze gebieden een bestemming
moeten kijgen die in aanmerking komt voor opname in het Vlaams Ecologisch Netwerk.

4.a. Overstromingsgebied(Lier, Nijlen, Berlaar)

Zie punt 1 c, kaartblad I 5/8.

4.b. Deel van de vallei van de Grote NeÍe (Nijlen)

Op deze smalle strook agrarisch gebied, gelegen tussen bos- en overstromingsgebied, bevindt
zich vochtig meso- tot eutroof wilgenstruweel dat aansluit bU de waardevolle moerasvegetatie in
het overstromingsgebied (natuurreservaat van de Wielewaal v.z.w.). Het oostelijk deel is
momenteel een akker. Aangezien deze hoger gelegen is dan de andere gronden, spoelen
meststoffen en pesticiden af. Om het natuurgebied te bufferen werd het mee in het voorstel
opgenomen.
Prioriteit: l
Vallei van de Grote Nete. Hoge actuele waarde.

4.c. Deel van de vallei van de Grote À/eÍe (Lier, Berlaar)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (17 .26 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Dit gebied vormt één geheel met het overstromin§sgebied en de bestaande bosgebieden. Indien
de Vallei van de Grote Nete in de toekomst in het VEN opgenomen wordt als GEN of GENO,

Huidige bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen met overdruk
overstromingsgebied ( 1 43. 60 ha)

Gewenste bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen met overdruk
overstromingsgebied

Huidige bestemming agrarisch gebied (2.05ha)
bestemming ge
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kunnen deze gronden in het kader van een ecologisch verantwoord water(peil)beheer mee
opgenomen worden. Daarom is herbestemming tot N-gebied wenselijk.
Prioriteit: 2
Vallei van de Grote Nete. Hoge potenties maar lagere actuele waarde.

4.d. Deel van de valleivan de Grote NeÍe (Berlaar)

Dit gebied sluit aan bij bestaand bosgebied en is net langs de rivier gelegen. Het bestaat uit
vochtige graslanden en bezit bijgevolg grote potenties.
Prioriteit: 2
Vallei van de Grote Nete.

4.e. Deelvan de valleivan de Grote lYeÍe (Berlaar)
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (7.85 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Dit kleinschalig agrarisch landschap met enkele populierenaanplanten sluit aan bij het
overstromingsgebied.
Prioriteit: 2
Vallei van de Grote Nete. Hoge potenties maar lagere actuele waarde.

4.f . Vallei van de GesÍe/se óeek (Berlaar)

Huidige bestemming waardevol I I
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde
Motivatie
Kleinschalig agrarisch gebied met graslanden, bomenrijen en houtkanten. Het sluit aan op het
overstromingsgebied.
Prioriteit: 2
Vallei van de Grote Nete. Hoge potenties maar lagere actuele waarde.

4.9. Deel van de valleivan Grote À/eÍe (Lier)

Dit deel van de vallei is actueel gedeeltelijk biologisch waardevol vanwege de aanwezigheid van
rietlanden en vochtige mesotrofe wilgenstruwelen.
Prioriteit: 3
Vallei van de Grote Nete, maar geïsoleerde ligging tussen wegen en spoorweg.

4.h. Deel van de vallei van de Grote NeÍe (Berlaar, Nijlen)
Huidige bestemming
Gewenste bestemming

landschappelijk w gebied (3.45 ha)
agrarisch gebied met ecologische waarde

Motivatie
Hier kent de vallei geen bestemming als overstromingsgebied. Het gebied grenst aan bestaand
park-, bos- en overstromingsgebied. De ecologische waarde is hier lager, omdat de landbouw
intensiever is. Toch vertonen deze laag gelegen gronden steeds hoge ecologisch potenties. Een
herbestemming tot agrarisch gebied met ecologische waarde is gewenst

Huidige bestemming landschappelijk waardevol ge
Gewenste bestemming N-gebied

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied ( t ha)
Gewenste bestemming N-gebied
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Prioriteit: 2
Vallei van de Grote Nete.

5. Bossen ten zuiden van Kessel §ijlen)
Tttssen de Lindekensbeek en de Rotbeek bevinden zich enkele zeer \rr'aardevolle bossen (alluviaal
essen-olmenbos, zuur beukenbos, eiken-haagbeukenbos). Dit gebied komt in aanmerking voor
bosuitbreiding. Langsheen beide beken zijn overigens nog waardevolle vochtige terreinen te
vinden (rietland, vochtige wilgenstruwelen, ...).

5.a. Benenedenloop Lindekensbeek

Dit valleitje wordt gekenmerkt door een afuisseling van graslanden, vochtige ruigten,
populierenaanplanten, rietlanden, akkers, bomenrijen en houtkanten. Er is tamelijk veel
microreliëf doordat het vroeger een kasteelpark was (dit kasteel moest om militair-strategische
redenen afgebroken worden omdat het zich tussen twee forten bevond.).
Prioriteit: 3
Verbinding tussen ecologisch interessant bosgebied en vallei van de Grote Nete.

5.b. Terreinen die in aanmerking komen voor bosuitbreiding
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (5b1: 0.93 ha, 5b2: 8.67

ha en 5b3: 5.33 ha)

Gewenste bestemming bosuitbreidin gs gebied
fu[otivatie:
Deze terreinen sluiten aan bij beide bestaande bosgebieden. Indien ze bebost worden zou worden
de bestaande bossen verbonden en wordt ook een ecologische verbinding naar de vallei van de
Grote Nete gerealiseerd. Momenteel zijn de gronden grotendeels in landbouwgebruik, maar ten
dele reeds bebost (5b2 en 5b4).
Prioriteit: 2
Gedeeltelijk bestaande toestand.

5.c. BebosÍe strook

Deze strook is momenteel reeds bos

Prioriteit: 2
Bestaande toestand.

6. Vallei van de Kleine Nete

Net zoals alle andere grote valleien op het gewestplan neemt de ecologische waarde sinds de

uitvoering van de Sigmawerken gestaag af als gevolg van verdroging. Een aangepast
waterbeheer is erg noodzakelijk. Aangezien de waterkwaliteit van de Kleine Nete, met
uitzondering van accidentele lozingen, uitstekend is, is het herstel van de relatie tussen rivier en

vallei (overstromingen) in theorie reeds op korte termijn mogelijk.

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (5a1, 13.01 ha) en
agrarisch gebied (5a2,3.01 ha)

Gewenste bestemming met sche waarde (16.02ha)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied ( I .3 I ha)
Gewenste bestemming bosgebied
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Een ander probleem waar de meeste valleien mee te kampen hebben, maar dat hier heel sterk
optreedt zijn de illegale visvijvers met bijbehorende infrastructuur. Vele werden reeds lang
geleden aangelegd. sommige zijn privé-vijvers andere in gebruik door visclubs.

6.a. Overstromingsgebied (Nijlen)

Motivatie:
Zíe ptnt 1c, kaartblad 15/8.

6.b. Kloosterheíde(Lier)

Motivatie
Het handelt hier over een kleinschalig landbouwgebied met graslanden en zeer veel kleine
landschapselementen (bomenrijen, houtkanten,...). De vochtigere delen op natte zandgronden en
kleigronden langsheen de rivier zijn biologis ch zeer waardevol (grote zeggenvegetatie, rietland,
mesofiel grasland, moerasspirearuigte, ...). De hoger gelegen zandgronden bezitten relicten van
heide en zure eikenbossen.
Verblijfsrecreatie heeft zich hier blijkbaar niet of in zeer beperkte mate ontwikkeld.
Gezien de ligging in de vallei en het feit dat dit waardevol terrein aansluit bij bestaand R-gebied
is een herbestemming tot N-gebied ten zeerste gewenst. Het gehele gebied is overigens
beschermd als landschap omwille van zijn natuurwetenschappelijke en esthetisch -
landschappelij ke waarden van nationaal belang.
Prioriteit: I
Vallei van de Kleine Nete. Waterpeilbeheer. Hoge aactuele waarde.

6.c. Uitbreidingreseruaatgebied(Nijlen)
Huidige bestemming renovatiegebied (groen) (6c1, 14.25 ha) en recreatiegebied (6ó2: t J7

ha)
Gewenste bestemming R-gebied (15.32 ha)
Motivatie
De huidige natuurwaarden worden bepaald door een bos gelegen op de overgang van de vallei
(natte zandgrond, klei) naar de hogere droge zandgronden welke een overgang vertoont van
alluviaal elzenbos naar zuur eikenbos, kleinschalig landbouwgebied en naar de Kleine Nete toe
rietland en grote zegge vegetaties. Het paalt aan het ecologisch zeer waardevolle en erkende
natuurreservaat'de Steenbeemden' (Wielewaal v.z.w.).
Het recreatiegebied werd totnogtoe niet verwezenlijkt. Het renovatiegebied heeft weI een groene
bestemming, maar het stedenbouwkundig voorschrift is relatief vaag. Het
Vegetatiewijzigingsbesluit is er bovendien niet van toepassing. Het ganse gebied is beschermd
als landschap omwille van zijn natuurwetenschappelijke en esthetisch - landschappelijke waarden
van nationaal belang.
Het is bijgevolg wenselijk om dit gebied te herbestemmen als R-gebied.
De aanwezige bebouwing is een probleem.
Prioriteit: I
Vallei van de Kleine Nete. Waterpeilbeheer.

Huidige bestemming ge voor gem. en openb. nutsvoorzrenrngen met overdruk
overstrom bied (143.60 ha)

Gewenste bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzrenrngen met overdruk
overstromingsgebied

Huidige bestemming landschappelijk agrarisch gebied ( ) en ge
voor verblij fsrecreatie 6b2,27.23 ha)

Gewenste bestemming N-gebied (35.53 ha)

25



\rttt i--lr el i n::cn ! \ )rl. !t l,ii ic il J\r.t\tplilll\\ i.1zígirruerr
,, \t..1,.1.,.

I rtstiiLrur vL;r,r \itlrrr rthclrotrtl

6.d. Gebied Íussen de Kesse/se heide en de Kleine Nete vallei (Nijlen)

Motivatie
Dit gebied vormt een overgang tussen de droge zangronden en stuifduinen van de Kesselse Hei
(huidig N-gebied) en de alluviale kleigronden langsheen de Kleine Nete (huidig
overstromingsgebied). Deze overgang heeft hoge potenties (potentieel kwelgebied), maar kent
momenteel een landbouwgebruik (voornamelijk graslanden) en is bedreigd door toenemende
bebouwing. Om de gehele gradiënt van droge zand gronden naar natte klei(ïge) gronden te
vrijwaren is het aangewezen om de bestemming renovatiegebied om te zeÍtentot N-gebied.
Prioriteit: 2
Huidige bestemming laat opname in VEN toe.

6.e. Deelvan de vallei van de Keine NeÍe (Nijlen)

Dit deel van de vallei ligt op zeer vochtige licht-zandleemgronden en zeer sterk gleyige
zandleemgronden. Het gebied kent momenteel geen of slechts een marginaal landbouwgebruik.
Er bevinden zich moerasvegetaties (rietland, grote zegge vegetaties, vochtige wilgenstruwelen),
vochtige populierenaanplanten en mesofiele hooilanden.
Prioriteit: I
Vallei van de Kleine Nete. Waterpeilbeheer.

6.f. Deelvan de valleivan de Kleine NeÍe (Nijlen)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (33.84 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde
Motivatie:
Hier bestaat de vallei uit lemig-zangronden en zandgronden. De landbouwactiviteit is
intensiever. We vinder er soortenrijke graasweiden met bomenrijen en houtkanten, akkers en af
en toe een populierenaanplant op vochtige bodem.
Prioriteit: 2
Vallei van de Kleine Nete.

6.9. Goorkantloop

In het GNOP van Nijlen werd voor dit gebied voorzien in de uiwoering van een integraal
waterbeheersplan, waarbij de Goorkantloop zou kunnen overstromen.
Prioriteit: 2
Sluit aan op Kesselse hei en overgang naar de Netevallei. Momenteel geringe ecologische
waarde.

bestemminH renovatie bied 102.21
bestemmin N

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (6el: I 1.20 ha, 6e2: 6.55
ha)

Gewenste bestemming N-gebied (17.75 ha)

Huidige bestemming gebied voor verblijfsrecreatie (12.90 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
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Huidige bestemming I waardevol 173.19 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde

Kaartbla d 161 6 (Berlaar)

1. Vallei van de Kleine Nete

Zie punt 6f ,kaartblad 1615

Prioriteit: 2
Vallei van de Kleine Nete.

2. Vallei van de Grote Nete

2.a. Valleivan de Grote NeÍe (Nijlen, Berlaar, Heist-op-den-Berg)

De winterbedding van de Grote Nete bestaat grotendeels uit graslanden. Volgens de BWK
vinden we er soortenrijke graasweiden en slecht ontwikkelde moerasspirearuigten. Naast de
graslanden liggen er verspreid enkele artificiële (illegale) visvijvers. De rand van de vallei, net
buiten de winterbedding is dikwijls begroeid met houtkanten en/of bomenrijen.
De landbouw is hier intensiever dan in de volgende gebieden.
Om de riviergraslanden te beschermen en een aangesloten geheel van VEN-waardige gebieden te
krijgen in de vallei is en herbestemming tot agrarisch gebied met ecologische waarde een
minimumvoorwaarde.
Prioriteit: 2
Vallei van de Grote Nete. Geringere biologische waarde; huidige bestemming laat opname in het
'Integraal verwevings en ondersteunend netwerk' als natuurverwevingsgebied toe (maar het
vegetatiewijzigingsbesluit is niet van toepassing voor vegetaties).

2.b. Vallei van de Grote Nete (Heist-op-den-Berg)
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (zbt : 13 .41 ha@: 58.j 7

ha)
Gewenste bestemming N-gebied (72.98ha)
Motivatie.
De actuele biologische waarde is in dit deel van de vallei hoger dan in het vorige. Er komen veel
verlaten graslanden voor. De nog begraasde of gehooide graslanden kennen veelal een minder
intensief gebruik. De graslanden (mesofiel vochtig hooiland en natte moerasspirearuigte) bezitten
nog een hogere biologisclie waarde. In de vallei zijn er ook vochtige populierenaanplanten met
ondergroei vanZwarte els en een afgesloten meander.
Op de rechteroever is op enkele plaatsen (ter hoogte van het bestaande N-gebied Kruiskensberg,
ten noorden van het kasteel van Herlaar) de overgang van de vallei met vochtige graslanden en
moerasvegetaties naar de hogere zandgronden met heiderelicten, zure eikenbossen en
dennenaanplanten nog min of meer intact. Op de linkeroever vinden we op de rand van de vallei
nog enkele relicten van zure eikenbossen en enkele naaldhoutaanplanten.
Deze hoger ecologische waarde en de potenties van de nog aanwezige gradiënten maken een
herbestemming naar N-gebied ten zeerste wenselijk. Binnen dit gebied zijn een beperkt aantal

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (2al : 1 44.22 2a2:7.38
ha,2a3: 5.49 ha)

Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde (157.29 ha)
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percelen aangekocht door AMINAL, Afdeling Natuur, welke momenteel een begrazingsbeheer
kennen.
Prioriteit: 1 -

Vallei van de Grote Nete. Tamelijk tot zeer hoge actuele waarde, zeer hoge potenties.

2.c. Bosuitbreiding(Nijlen)

Motivatie:
Dit gebiedje is reeds gedeeltelijk begroeid met zuur eikenbos en grenst aan bestaand bosgebied.
Het komt bijgevolg in aanmerking voor bosuitbreiding. Hierdoor kan een meer natuurlijke
overgang ontwikkeld worden tussen vallei en hogere zandgronden.
Prioriteit: I
Overgang vallei van de Grote Nete - hogere zandgronden.

2.d. Valleívan de Grote NeÍe Íe ltegem (Heist-op-den-Berg)

Ook hier bestaat de vallei grotendeels uit moerasvegetaties, riviergraslanden met bomenrijen en
houtkanten afgewisseld met populierenaanplanten op vochtige bodem. Zowel AMINAL,
Afdeling Natuur als De Wielewaal v.z.w. hebben hier enkele percelen in bezit.
Prioriteit: I
Vallei van de Grote Nete. Tamelijk tot zeer hoge actuele waarde, zeer hoge potenties.

2.e. Monding van de Leibeek (Heist-op-den-Berg)

Huidige bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen (2e: 13.09)

Gewenste bestemming bosgebied
Motivatie:
De functie van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen is
ons niet duidelijk. Totnogtoe werden hier geen werken uitgevoerd. Indien de bestemming niet
meer nodig is wordt deze best omgezet tot bosgebied (en gedeeltelijk N-gebied, zie punt 2d),
aangezien het reeds gedeeltelijk bebost is (populierenaanplanten) en aansluit op bestaand
bosgebied op grondgebied Herenthout.
Prioriteit: I
Vallei van de Grote Nete. Hoge actuele waarde.

2.t. lndustriegebied ltegem (Heist-op-den-Berg)

ivatie
Dit deel van het industriegebied werd nog niet uitgebouwd. Ons inziens hoort milieubelastende
industrie niet thuis in het valleigebied. Daarom stellen we voor om het gebied de bestemming te
geven die de actuele toestand het beste benadert, nl. bosgebied.
Prioriteit: l
Vallei van de Grote Nete.

beste waardevol gebied
Gewenste

Huidige bestemming landschappelij k waardevol agrarisch gebied (2dl : 3 5 .3 4 ha, 2d3 : 20.33
ha), gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen(2d2: 10.19)

Gewenste bestemming N-gebied (66.a5 ha)

Industriegebied voor milieubelastende industrie (6.20 ha)Huidige bestemming
Gewenste bestemming bosgebied
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2.9. lndustriegebied ltegem (Heist-op-den-Berg)

Huidige bestemming Industriegebied voor milieubelastende (1.96 ha)
Gewenste bestemming bosgebiec
Motivatie
Dezelfde argumentatie als punt 2f, maar dan bestemming landschappehlk waardevol agrarisch
gebied.
Prioriteit: I
Vallei van de Grote Nete.

2.h. Vallei van de Grote Nete ten zuiden van ltegem - Bernum (Heist-op-
den-Berg)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (2h1: 15.78 ha,2Q.2ll7
ha)

Gewenste bestemming gebied (43.95 ha)
Motivatie
Dit deel van de vallei is grotendeels beschermd als landschap omwille van de historische, de
natuurwetenschappelijke en de esthetische waarde. Er komen waardevolle graslanden (vochtig
mesofiel grasland, natte moerasspirearuigte), verlandingsvegetaties (rietlanden, en grote zegge
vegetaties), fragmenten laagveenmoerassen, vochtige wilgenstruwelen en populierenaanplanten
voor. Het voorkomen van laagveenmoerassen is een zeldzaamheid in Vlaanderen. In het gebied
komen dan ook meerdere zeldzame en bedreigde plantensoorten voor (Veenpluis, Waterdrieblad,
Kleine Ratelaar, ...). Ondanks de bescherming als landschappelijk waardevol agrarisch gebied en
als beschermd landschap worden de aanwezige natuurwaarden bedreigd door bebouwing,
omzetten van grasland tot (maïs)akker en een niet-ecologisch waterbeheer.
We stellen voor om de winterbedding van de rivier te herbestemmen tot N-gebied aangezien hier
de grootste natuurwaarden te vinden zljnen door het zeer vochtige karakter de landbouw het
minst intensief is (was). Voor het beheer van de graslanden blijft extensieve landbouw echter
noodzakelijk (hooi- en graasbeheer). Onder dit beheer en een ecologisch verantwoord
waterbeheer kunnen de potenties van het gebied ontwikkeld worden.
Meerdere percelen zijn in eigendom van AMINAL, Afdeling Natuur en De Wielewaalv.z.w.
Prioriteit: I
Vallei van de Grote Nete. Hoge actuele waarde.

3. r\verechten (Heist-op-den-Berg)

3.a. Broekbos
Huidige bestemming recreatiegebied (0.34 ha)
Gewenste bestemming R-gebied
Motivatie
Dit publiek niet toegankelijke deeI van het provinciaal domein bestaat uit natte broekbossen met
een ondergroei van Dotterbloem, Bosanemoon en Muskuskruid. Een herbestemming tot R-
gebied zoals de rest van het broekbos (zie kaartblad 2412) is wenselijk.
Prioriteit: 2
Hoge actuele waarde. Uitbreiding van groot groengebied (Averechten)

3.b. Gebied voor verblijfsrecreatie
Huidige bestemming
Gewenste bestemming

recreati bied 69
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Motivatie:
Dit gebied voor verblijfsrecreatie werd niet ontwikkeld. Het is momenteel nog steeds in agrarisch
gebruik. Hier bestaat er ruimte voor bosuitbreiding, welke de bosfuncties van het provinciaal
domein zou versterken.
Prioriteit: 2
Behoud van de open ruimte is hier van belang als buffer voor het bosgebied. Agrarisch gebied
met ecologische waarde kan ook in aanmerking komen.

3.c. Gehied ten oosten van Averechten

3.c.1. Huidig bosgebied
Huidige bestemming bosgebied (13.01 ha)

Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Dit gebied is niet bebost. Het bestaat uit vochtige weilanden die belangrijk zijn voor weidevogels
(Kievit, Watersnip). Om beplanting met populieren te voorkomen is een herbestemming tot N-
gebied gewenst.
Prioriteit: 3
Dit gebied is reeds planologisch beschermd.

3.c.2. Agrarisch gebied

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (5.79 ha)

Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Deze terreinen vormen één geheel met de vorige. Ze zrjn dus van belang voor weidevogels. Het
grootste deel van de gronden is in bezit van de gemeente.
Prioriteit: 2
Hoge ectuele waarde. Uitbreiding van groot groengebied richting Grote Netevallei.

4. Vallei van de Gestelbeek

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (92.44 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde
Motivatie:
De vallei kent op de meeste plaatsen een zeer vochtige bodem en regelmatig
winteroverstromingen. Hierdoor bevinden er zich voornamelijk extensieve graslanden met
bomenrijen (te nat voor akkerbouw), populierenaanplanten, alluviale essen-olmenbossen en ook
rietland. In het GNOP van Berlaar wordt de vallei als aandachtsgebied aangeduid. Ter hoogte
van Broekelst heeft de Wielewaalv.z.w. enkele percelen in eigendom.
Priorileil: 3
Geen 'grote' riviervallei, plaatselijk hoge actuele waarden en potenties.
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Kaartbla d 23 I 1 (Dendermonde)

1. Scheldebeemden (Sint-Amands)

1.a. Huidig landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Het gebied bestaat uit een ecologisch waardevol deelvan de Scheldepolders (graasweiden met
bomenrijen, vochtige populierenaanplantingen, gegraven plassen) en een smalle strook schorren
langs de dijk. Langsheen het recreatiegebied (1c) op de rand van de kaart moeten de schorren
zeker N-gebied worden om de bouw van bijkomende aanlegsteigers met (ecologische)
barrièrewerking te voorkomen.
Prioriteit: 2
Scheldevallei, geringere actuele waarde.

1.b. Huidigrecreatiegebied
Huidige bestemming gebied voor dagrecreatie (1.36 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Zie punt 1a.

Prioriteit: 2
Scheldevallei, geringere actuele waarde.

1.c. Schorren

lal:23.70 laZ: 1.19ge
ha

waardevol agrafls

ste bestem N 89 ha)

Huidige bestemming waterweg of gebied voor dagrecreatie?
Gewenste bestemming N-gebied (0.05 ha)
Motivatie:
Zie punt la.
Prioriteit: I
Scheldevallei, voorkomen van barriéres.

,, Kraaienhoek en Scheldepolder tussen Mariekerke en Branst (Bornem)

2.a. Kraaienhoek
Huidige bestemming agrarisch gebied (9.18 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie
Dit gebied ligt in het stuifzandgebied tussen Mariekerke en Bornem. In dit rivierduinlandschap
treffen we nog heiderelicten aan met soorten als Zandblauwtje, Grasklo§e en Buntgras. In dit
gebied (zie ook kaartblad 2312) ligt een natuurreservaat van De Wielewaal v.z.w., waarvan voor
34 ha een aanvraag tot erkenning loopt.
Prioriteit: I
Rivierduinen van de Scheldevallei. Vormt landschapsecologisch een geheel met de vallei.
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2.b. Overgang Scheldepolder - zandrug

Motivatie
Dit is één van de weinige plaatsen tussen Mariekerke en Bornem waar de overgang tussen polder
en zandrug niet volgebouwd is. Het is zeer belangrijk dat de open ruimte hier behouden blijft.
Daarom stellen we voor om het te herbestemmen landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
(Misschien is het veiliger om dit gebied samen met de polder (welke reeds landschappelijk
waardevol agrarisch gebied is) te herbestemmen tot agrarisch gebied met ecologische waarde. In
de 'landschappelijk waardevolle' polder bleek toch nog plaats te zljn voor twee voetbalvelden.)
Prioriteit: I
Overgang rivierduinen - vallei.

3. Graafschap

Zie punt 1a, kaartblad 15/6
Prioriteit: 2

uidi bestemmi 5.18 ha)led
Gewenste waardevol

Huidige bestemming bosgebied (3a:0.74 ha, 3b: 3.83 ha)
Gewenste bestemming N-gebied (5.57 ha)
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Kaartblad 2312 (Puurs)

1. Scheldebeemden (Sint-Amands)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (3.30 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Zie punt la, kaartblad 2311
Prioriteit: 2

2. Kraaienhoek - Planterijen (Bornem)

2.a. Kraaienhoek
Huidige bestemming agrarisch gebied (26.30ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie
Dit gebied ligt in het stuifzandgebied tussen Mariekerke en Bornem. In dit rivierduinlandschap
treffen we nog heiderelicten aan met soorten als Zandblauwtje, Grasklokje en Buntgras. In het
gebied liggen wel akkers. De aanwezigheid van zure struisgrasgraslanden in de buurt en in de
perceelsranden met o.m. voornoemde soorten zorg! echter dat de kansen voor natuurherstel hier
hoog zijn.
In dit gebied (zie ook kaartblad 2312) ligt een natuurreservaat van De Wielewaal v.z.w., waarvan
voor 34 ha een aan.vraag tot erkenning loopt.
Prioriteit: 2
Rivierduinen van de Scheldevallei. Vormt landschapsecologisch een geheelmet de vallei.

2.b. Planterijen

Hier bevindt zich een depressie in het stuifzandgebied met vochtige graslanden waarin onder
meer zeldzame planten als Adderwortel en Schildereprijs groeien. Daarnaast zijn er ook zure
eikenbossen en naaldhout- en populierenaanplanten. De rest bestaat uit soortenarme graslanden
en akkers, waarvan de potentiële ecologische waarde echter hoog moet worden ingeschat (zie
punt 1a).

Ook hier bevinden zich percelen waarvoor De Wielewaal v.z.w. een erkenningsdossier heeft
ingediend. Plaatselijk hoge acruele waarde, voor het overige zeer hoge potenties.
Prioriteit: 2
Rivierduinen van de Scheldevallei. Vormt landschapsecologisch een geheel met de vallei.

2.c. Overgang Sche/depolder - zandrug

Huidige bestemming agrarisch gebied (38.78 ha)
Gewenste bestemming N-gebied

Huidige bestemming agrarisch gebied (4.18 ha)
Gewenste bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Motivatie:
Zie punt 2b kaartblad 23 I 1

Prioriteit: l
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3. Graafschap en overgang polder-zandrug (Bornem)

3.a. Graafschap

Motivatie:
Zie punt la, kaartblad 1516

Prioriteit: 2

3.b. Overgang Scheldepolder - zandrug
Huidige bestemming agrarisch gebied (3bl: 5.16 ha,3b2:9.49ha)
Gewenste bestemming N-gebied (1a.65 ha)
Motivatie:
Hier bevindt zich een van de weinige plaatsen waar de overgang van de polder naar de zandrug
nog niet bebouwd is. Opmerkelijk is een geïsoleerde populatie van Wijngaardslakken. Het betreft
twee geïsoleerde agrarisch gebiedjes. Om de overgang te beschermen en ecologisch te
onfwikkelen is het aangewezen het gebied te herbestemmen tot N-gebied.
Prioriteit: 2
Overgang van de Scheldevallei naar de zandrug. Vormt geheel met bestaande groengebieden.
Actuele ecologische waarde is matig.

4. Hoge Heide (Bomem)

Huidige bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen (4a: 1.02 ha, 4b 2.45
ha)

Gewenste bestemming N-gebied (3.47 ha)
Motivatie:
Hier bevinden zich biologisch zeer waardevolle terreinen aansluitend op bestaand N-gebied. Het
betreft heiderelicten, relicten van schrale graslenden en hakhoutbossen (zure eikenbossen).
Herbestemming tot N-gebied is dus zeer wenselijk.
Het is ons niet bekend of er andere plannen bestaan met dit gebied voor gemeenschaps-
voorzieningen. Op het middelste deel van het gebied is een voetbalveld aangelegd.
Prioriteit: I
Uitbreiding van bestaand N-gebied. Hoge actuele waarde.

Mieghembeemden (Bornem)

5.a. Bestaand bosgebied
Huidige bestemming bosgebied (22.08 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
De Mieghembeemden vormen een kwelrijke depressie aan de rand van de zandrug waar gleyige
zandleemgronden met venig karakter dagzomen. De vegetatie bestaat voornamelijk uit
populierenaanplanten met ondergroei van nitrofiel alluviaal elzenbos, moerasspirearuigte. Hier
en daar bevinden zich tussen de aanplanten ecologisch zeer interessante hooilanden met tal van
bedreigde planten (Breedbladige orchis, Gevlekte orchis, Kleine ratelaar).
De Wielewaalv.z.w. voert hier een actief aankoopbeleid. De percelen die in bezitzrjnvan de
vereniging zijn erkend als natuurreservaat. Het bosgebied valt integraal binnen de perimeter van
het erkende reservaat. Het beheer voorziet in een spontane bosontwikkeling (kappen van
populieren) en het behoud van enkele hooilanden. Een omzetting van bosgebied tot N-gebied kan

5
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overwogen worden, maar de bestemming bosgebied kan behouden worden aangezien het beheer
grotendeels spontane bosontwikkeling als doel stelt.
Prioriteit: 2
Dit gebied heeft reeds een planologische bescherming

5.b. Uithreiding bosgebied
Huidige bestemming ge 5b1: 0.58 5b3: 0.96 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie
De herbestemming van deze gronden langsheen de depressie tot N-gebied is zeer wenselijk om de
bestaande natuurwaarden in de depressie te beschermen tegen te voedselrijk water. De terreinen
5b I zijn overigens biologisch zeer waardevolle vochtige, licht bemeste graslanden.
Prioriteit: I
Buffering van erkend reservaat. Plaarselijk hoge actuele waarde.

6. Breeven (Bornem)

De huidige bestemming (recreatie) is voor dit gedeelte achterhaald. Uitbreiding van het R-gebied
met deze natte hooi- en weilanden is wenselijk.
Prioriteit: 2
Matig hoge actuele waarde.

7. Valleien van de Vliet, Lippelose Beek en Klaverbeek
Deze.beken vormen een groen lint doorheen het landschap en de valleigronden herbergen
dikwijls ecologisch waardevolle situaties. Het vormt zowel een ecologische verbinding als een
leefgebied voor tal van organismen. De waterkwaliteit in de beken is slecht tot zeer slecht, maar
de waterlopen vertonen over een groot deel van hun lengte een nog mooie structuur (meanderend
verloop, niet verstevigde oevers, ...). De valleien zouden, indien de waterkwaliteit verbetert, in
de toekomst in aanmerking kunnen komen als overstromingsgebieden.
De huidige bestemming is voor het grootste deel van de vallei agrarisch gebied zonder meer. Een
aan natuurbehoud en --ontwikkeling aangepaste bestemming is gewenst.
Prioriteit: 2
Deze vallei vormt een belangrijke verbinding tussen een complex van groengebieden ten zuiden
van Lippelo, de Vlietvallei en de Rupelvallei. We opteren om alle voorstellen in deze vallei
prioriteit 2 te geven (met uitzondering van 7 a en 7 j) omdat de gebieden geen deel uitmaken van
een grote riviervallei maar over het algemeen wel een tamelijk hoge actuele waarde bezitten.

7.a. Bosuitbreiding Lippelo(Sint-Amands)
Huidige bestemming agrarisch gebied (7 al : 6.96 ha, J a2: 6.08 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreid i ngsgebied
lu[otivatie
De waardevolle bossen en bosfragmenten kunnen met een geringe oppervlakte
bosuitbreidingsgebied met elkaar verbonden worden. Door bebossing zou de waarde van de
bosfragmenten op termijn sterk kunnen verhogen.
Prioriteit 3:

Huidige bestemming gebied voor dagrecreatie (7.1 t ha)
Gewenste bestemming R-gebied
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Huidige bestemming agrarisch gebied (13.51 ha)
Gervenste bestemming N-gebied

Geringe actuele waarde.

7.b. Bovenloop Lippelose Beek (Sint-Amands)

Het betreffende gebied bestaat uit een kleinschalig landschap met graslanden, akkers en
bomenrijen en enkele biologisch zeer waardevolle bosjes (zuur eikenbos en alluviaal essen-
olmenbos). De weilanden overstromen tijdens natte perioden. Er groeit onder meer het zeldzame
Pijptorkruid.

7.c. Bossen langsheen de Lippelose Beek (Sint-Amands)

'ivatie

Deze grondenzijn momenteel reeds bebost. Er bevindt zich een populierenaanplant op vochtige
bodem met ondergroei van elzenbroekbos.

7.d. Bossen Íussen valleien van Lippelose Beek en Molenbeek (Puurs)

Huidige bestemming agrarisch gebied (20.21 ha)
Gewenste bestemming bosgebied (7 dl , 7 d2, 7 d2: 9 .73 ha) en bosuitbreidingsgebied (7d4,

7 d5, 7 d6: I 10.48 ha)

Motivatie:
In dit gebied is 50 % van de oppervlakte reeds bebost. De beboste gedeelten (vnl.
populierenaanplanten op droge plaatsen) worden voorgesteld als bosgebied. De overige delen
worden voorgesteld als bosuitbreidingsgebied. Door het gebied in de toekomst om te vormen tot
een geheel bosgebied wordt een ecologische verbinding gecreëerd tussen de vallei van de

Lippelose Beek en deze van de Molenbeek.

7 .e. Vallei van de Lippelose Beek (Puurs, SintAmands)
Huidige bestemming agrarisch gebied (a2.08 ha)

Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
De vallei bestaat uit een afwisseling van biologisch waardevolle en zeer waardevolle ecotopen,
zoals vochtig, licht bemest grasland, natte moerasspirearuigte, vochtige wilgenstruwelen,
populierenaanplanten op vochtige bodem, soortenrijke graasweiden met bomenrijen en
graasweiden met veel microreliëf. Het is een natuurlijk overstromingsgebied. In de hooilanden
groeit o.m. Kleine Ratelaar. Onder de broedvogels bevinden zich enkele zeldzame soorten:
Wespendief, Boomvalk, Kleine bonte specht en Wielewaal.
De Wielewaal v .2.w. voert hier een actief aankoopbeleid.

7.f. Vallei van de Klaverbeek (Sint-Amands)

Huidige bestemming agrarisch gebied ( I 1.68 ha)

Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
In deze vallei treffen we vnl. braakliggende gronden aan. De aanwezige vegetaties zijn meestal
waàrdevol (soortenrijke en microreliëfrijke graasweiden, natte moerasspirearuigten,
populierenaanplanten). De ecologisch waarde van het valleigebied kan echter aanzienl.ijk
verhoogd worden door de waterkwaliteit van de beek te verbeteren.

Huidi bestemmin r gebied (i7.51 ha)

beste ;ebied
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Ook hier voert de Wielewaal v.z.w. een actief aankoopbeleid.

7.9. Valleivan de Vliet (Puurs, Sint-Amands)
Huidige bestemming agrarisch gebied (a1.02 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie
Hier bevinden zich rietlanden, nitrofiele elzenbroekbossen, vochtige populierenaanplanten,
vochtige wilgenstruwelen en soorteffijke graasweiden met bomenrijen. De Wielewaal heeft in de
vallei een hooilandreservaat (Koningsbeemd) in beheer. De aanwezigheid van Borstelbies,
Kleine egelskop, Blauwe en Rode waterereprijs wijzen op de ecologische waarde en potenties van
de ganse vallei.
De landbouwactiviteit is hier grotendeels uitbollend; er liggen dan ook veel gronden braak.
Een verbeterde waterkwaliteit zou ook hier de ecologische kwaliteit van de vallei sterk verhogen.
De vallei wordt in de GNOP's van zowel Puurs als Sint-Amands aangeduid als aandachtsgebied.

7.h. Camping Kanadabos(Sint-Amands)

Motivatie
Deze camping is niet meer in gebruik. Er bevinden zich verschillende artificiële vijvers,
graslanden en bomenrijen. Gezien de ligging in de ecologisch waardevolle valei is het wenselijk
het gebied te herbestemmen tot N-gebied. Bij een aangepast beheer kan het gebied dezelfde
ecologische waarde bereiken al de omliggende gronden.

7.i. Tekbroek (Puurs)

Huidige bestemming agrarisch gebied (0.58 ha)
Gewenste bestemming bosgebied
Motivatie
Dit bestaande bosje sluit aan brj het bosgebied Tekbroek, maar is niet alsdusdanig bestemd.

7.j. Vlietvalleiter hoogte van de Zeuthoeye (Puurs, Bornem)

Dit gebied kent geen landbouwgebruik meer. Het bestaat uit braak liggende gronden,
populierenaanplanten en graasweiden met gegraven vijvers. De Wielewaalv.z.w. beheert een
gedeelte van het gebied.
Prioriteit: l

8. Molenbeekvallei
Ook deze vallei vormt een biologisch waardevol lint in het landschap. De waterkwaliteit van de
beek is eveneens zeer slecht, de structuurkenmerken zijn matig tot goed.
Prioriteit: 2
Ook deze vallei vormt een belangrijke verbinding tussen de groengebieden ten zuiden van
Lippelo en de Rupelvallei. We opteren voor prioriteit2 (uitgezonderd 8dl en 8i) omdat de
gebieden geen deel uitmaken van een grote riviervallei, maar toch hoge actuele waarden
herbergen.

Huidige bestemming ge voor ver t7 )
te

beste bied .20
Gewenste ge ied op
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8.a. Bovenloop van de Molenbeek (Puurs)

Huidige bestemming gebied voor verblijfsrecreatie (3.67 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
In dit gebiedje bevinden zich schrale graslanden, graasweiden met bomenrijen en een
populierenaanplant. Verder stroomopwaarts kan aangesloten worden op bestaand bosgebied
Hiertoe dienen ook op het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse wijzigingen aangebracht te worden.

8.b. Hof ter Bollen (Puurs)

Verdere verkavelingen in het valleigebied zijn vanuit ecologisch standpunt ten zeerste ongewenst.
Het resterende kasteelpark wordt dan ook best herbestemd tot parkgebied.

8.c. Aanplanten ten oosÍen van Hof ter Bollen (Puurs)

Op de droge zandleemgronden net buiten de v
populierenaanplanten. Dit gebied komt in aanmerking voor bosuitbreiding en kan dienen als
buffer voor de vallei. Het is wel wenselijk om de bestaande aanplanten en de toekomstige bossen
een natuurlijker karakter te geven dan de huidige.

8.d. Molenbeekvallei ten zuiden van Fort van Liezele (Puurs)

Motivatie:
Dit gebied is een kleinschalig landbouwgebied met weilanden en kleine landschapselementen
(bomenrijen) afgewisseld met populierenaanplanten. We vinden er interessante
dotterbloemgraslanden metzeldzame plantensoorten als Gulden boterbloem, Kleine ratelaar,
Gevleugeld helmkruid, Kleiene watereppe, Waterscheerling, Blaaszegge, Moeraskruiskruid, ... .

Een herbestemming tot N-gebied is bijgevolg zeer wenselijk. In het zuidelijke deel (8d1) bevindt
zich het erkend natuurreservaat'Laenenbeemd' van de Wielewaal v.z.w. Het noordelijk deel
(Liezele Broek, 8d2) vormt een natuurlijk overstromingsgebied. Hier vinden we meer
populierenaanplanten met een natuurlijke ontwikkeling naar alluviaal essen - olmenbos.
Vanwege de slechte bereikbaarheid en de hoge grondwaterstand zijn de gronden weinig
interessant voor de landbouw. Verandering van het grondgebruik vormt dan ook de grootste
bedreiging voor de natuurwaarden.
Prioriteit: 8d1: 1, 8d2: 2
Aangezien in gebied 8d1 het erkend natuurreservaat 'Laenenbeemd' gelegen is, krijgt dit gebied
prioriteit l.

8.e. Recreatiegebieden in de Molenbeekvalleí (Puurs)

Huidige bestemming recreatiegebied (8e 1 : | .J2 ha, 8e2: 1 .28 ha)

Gewenste bestemming N-gebied (3.00 ha)

Motivatie:
Op gebied 8e1 ontwikkelde zich tot op heden geen recreatie. Aangezien het bijna geheel
omsloten ligt door gebied 8dl is het aangewezen om dezelfde bestemming te voorzien. Op
gebied 8e2 werden een aantal voetbalvelden aangelegd. Het deel dat we voorstellen om te

Huidige bestemming woongebied met landelijk karakter (5.31 ha)
Gewenste bestemming P-gebied

Huidi bestemm bied 13. 13 ha

Gewenste bestemming bosgebied (8c 1 : 7.1 5 ha) en bosuitbreidingsgebied (8c2: 5.98 ha)

bestemm 1: 20.38 ha, 8d2: 43.55 ha)
Gewenste bestemming N-gebied (63.93 ha)

38



\ltrthet.:linten \'{)()r' sr'r)cnc gc\\estpl0n\ïiizigingcrl
í i\t\\ a':1pltiil \,lciiiclCn

Í nstitrr Lrr voor \ilttr:trthcltoLrrl

herbestemmen grenst onmiddellijk aan percelen van het erkend natuurreservaat 'Laenenbeemd'
en is reeds in bezit van De Wielewaal y.z.w.

8.f. Zuidelijk deel van het gebied voor verblijfsrecreatie (Puurs)
Huidige bestemming
Gewenste bestemming

gebied voor verblijfsrecreatie (6.a5 ha)

Motivatie
Er wordt voorgesteld om het gebied voor verblijfsrecreatie te beperken tot het bestaande
recreatieterrein. Het aan het voorgestelde N-gebied grenzende deel kan dan best N-gebied
worden (buffer, kleinschalig landbouwgebied met graslanden) en de rest agrarisch gebied
(akkers).

8.9. Fortvan Liezele (Puurs)

Huidige bestemming m in (5.22ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie
Deze gronden zijn historische graslanden die slechts één keer beplant zijn geweest met Canadese
populieren, maar nadien terug werden omgezet tot grasland. Waarschijnlijk hebben de gronden
geen militaire functie meer en kunnen in dat geval best herbestemd worden tot N-gebied.

8.h. Molenbeekvalleiten noorden van Foft Liezele (Puurs)

Motivatie;
Het recreatiegebied werd nog niet gerealiseerd. Deze strook sluit landschappelijk en ecologisch
aan bij het bestaande bosgebied. We vinden er alluviale essen-olmenbossen en soortenrijke
vochtige hooi- en graasweiden met bomenrijen van knotwilg en populier.

f .i. Steenveld (Puurs)

Huidige bestemming agrarisch gebied $3a ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Zeer kleinschalig gebied met een hoge dichtheid aan bomenrijen van (knot)wilg en populier en
mooi ontwikkelde (extensieve) graasweiden.
Prioriteit: 3
Geen verbindingsfunctie.

8j. Molenbeekvallei ter hoogte van de /Ví6 (Puurs)

Dit gebiedje sluit direkt aan op het erkende natuurreservaat'Molenbeekvallei te Kalfort'. Het is
gedeeltelijk eigendom van De Wielewaal v.z.w.. We stellen voor het gebied te bestemmen buffer
tussen de N16 en het reservaat.
Prioriteit: 3
Behoud van open ruimte prioritair (dus eventueel ook als agrarischgebied).

H 5.28 ha) en t.7 t

Huidige bestemming agrarisch gebied Q.aa ha)
Gewenste bestemming buffergebied (foutiefals bosgebied weergegeven op bijgevoegde kaartl ! l)

39

recreatiegebied r

Gewenste bestemming bosgebied (6.99 ha)



. \ ir rrbi:r cl i n gcri \, (r1r' st ()circ ocu es1 pllrir\ri i;íi!1i ngcn
( r.'., J-,ii)lilI r lerl . irn

I nstiIU Lrt r,ooI N irtLrtrrltcltorrtl

9. Het Moer -Eikerheide
Het Moer is opgenomen in het Habitatrichtlijngebied 'schelde- en Durme-estuarium. Het Moer,
en de gebieden9a,9b en 9c (samen met de gebiedsdelen op kaartblad 15/6) vorïnen een
landschapsecologisch geheel. Het geheel zou op de gewestplannen 'groenere' bestemmingen
moeten krijgen.

9.a. Uitbreiding en buffering van Het Moer (Bornem, Puurs)

Motivatie
Het Moer is opgenomen in Habitatrichtlijngebied (zie punt 6 kaartblad l516). Om het gebied
optimaal te behouden en ontwikkelen is uitbreiding en buffering gewenst. Gebied 9a1 ligt tussen
de N16 en Het Moer. Er bevinden zich nog biologisch zeer waardevolle dottergraslanden en
moerasspirearuigten. Verder zljn er ook populierenaanplanten en soortenrijke graasweiden.
Gebied 9a2bestaat grotendeels uit graslanden en akkers, met in het noordelijke deel
populierenaanplant en alluviaal essen-olmenbos. Het moet als buffer dienen tussen Het Moer en
industrie/bewoning.
Prioriteit l:
Hoge actuele waarde. Habitatrichtlijngebied, nabijheid Schelde- en Rupelvallei.

9.b. Eikerheide (Bornem)

Huidige bestemming gebied voor dagrecreatie (1 .37 ha) en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied (29.92 ha)

Gewenste bestemming N-gebied (31.29 ha)
Motivatie:
Dit gebied is voor een groot deel bebost. We vinden er voornamelijk populierenaanplanten, maar
de ondergroei heeft een hoge ecologische waarde (nitrofiele, alluviale elzenbossen,
moerasspirearuigten). Tussenin liggen nog kleinschalige landbouwgronden.
Prioriteit 1:
Hoge actuele waarde. Vormt een geheel met Habitatrichtlijngebied, nabijheid Schelde- en
Rupelvallei.

9.c. Landbouwgebied Íussen Het Moer en Eikerheide (Bornem)

Motivatie:
In dit landbouwgebied bevinden zich nog soortenrijke graasweiden en sporadisch (in de
perceelsranden) moerasspirearuigten. Er bevinden zich ook nog een klein alluviaal essen-
olmenbos en relicten van houtkanten en bomenrijen. Het gebied moet als buffer en verbinding
dienen en behouden blijven tussen de twee N-gebieden (9a en 9b).
Prioriteit I:
Verbinding van beide vorige gebieden, buffering Habitahichtlijngebied.

10. Bosreservaat Coolhem (Puurs)

Huidige bestemming 1:18.47 9a2:4.17ge
ha

k waardevol

)

Huidige bestemming landschappelijk waardevi gebied (51.49 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecolol

10.a. Bestaand N-gehied
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Gewenste bestemming R-gebied
Motivatie
Dit bosreservaat is geheel gerealiseerd. De gronden zijn eigendom van AMINAL, Afdeling Bos
en Groen. Het gebied bestaat uit een afuisseling van nitrofiele, alluviale elzenbossen, vochtige
wilgenstruwelen, rietland, ... . Een herbestemming tot R-gebied is wenselijk.
Prioriteit 1:
Huidige toestand. Hoge actuele waarde.

10.b. Uitbreiding van het reservaat

Deze gronden zijn reeds in eigendom van AMINAL, Afdeling Bos en Groen. Het bestaande bos
ligt gedeeltelijk op deze gronden.
Prioriteit l

11. Bosgebiedje ten oosten van Tip (Puurs)

Motivatie
Aangezien dit bosgebiedje geheel als landbouwgrond gebruikt wordt en het sterk geïsoleerd ligt,
wordt voorgesteld het te herbestemmen tot agrarisch gebied. (Zie ook punt 9, kaartblad2313).
Prioriteit: I

Huidige bestemming agrarisch gebied (10b1: 1.10 ha, 10b2: 5.58 ha)
Gewenste bestemming R-gebied

7

Gewenste ge
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Kaartbla d 2313 (Boom)

1. Bosreservaat Coolhem (Puurs)

1.a. Bestaand N-gebied

Zie punt 10a, kaartblad2312.
Prioriteit 1:
Huidige toestand. Hoge actuele waarde

1.b. Bestaande bosies Íussen Coolhem en het bosgebied 'De Geren'

Hier bevinden zich biologisch zeer waardevolle nitrofiele alluviale elzenbossen. Deze sluiten aan
bij het bosgebied 'De Geren', die uit dezelfde biologisch waardevolle bossen bestaat. Langs hier
kan een verdere verbinding tussen de twee bosgebieden gerealiseerd worden (zie 1c).
Prioriteit I
Uitbreiding en buffering van bestaand bosreservaat.

1.c. Bosuitbreiding en verbinding met bosgebied'De Geren'

Dit gebied komt in aanmerking voor bosuitbreiding. Door de verbinding tussen de twee bossen te
verwezenlijken zal de ecologische waarde van beiden versterkt worden.
Prioriteit 1
Uitbreíding en buffering van bestaand bosreservaat.

2. Engelse Hoek (Puurs)

2.a. Bestaande populíerenaanplanten

Huidige bestemming N-gebied (60.16 ha)
Gewenste bestemming R-gebied

Huidige bestemming agrarisch gebied ( 1b I : 3 .96 ha) en industriegebied ( I b2: 0.77 ha)
Gewenste bestemming bosgebied @.73 ha)

Huidige bestemming agrarisch gebied (12.6a ha)
Gervenste bestemming bosuitbre idings gebied

c 88 ha
Gewenste bestemming bosgebied
Motivatie:
Zie punt 2,kaartblad l5l7
Prioriteit: 2

2.b. Landbouwgronden
Huidige bestemming agrarisch gebied (4b1: 5.35 ha, 4b2: 1.33 ha, 4b3: 1.98 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreidingsl (8.66
lVÍotivatie:
Zie punt 2,kaartblad 1517

Prioriteit: 2
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3. Broek De Nayer (Willebroek)
Het Broek De Nayer is een biologisch zeer waardevol gebied. Alle natuurwaarden aanwezig in
het broek van Blaasveld zijn ook liier terug te vinden. Door het onbeheerd karakter is een
natuurlijkere structuur aanwezig. We vinden er moerassen met open water, rietland, vochtige
wilgenstruwelen, vochtige populierenaanplanten met ondergroei van elzenbroeken. In het
zuidelijk deel liggen vochtige weilanden met bomenrijen van populier en Zwarte els.
Recente broedgevallen van Woudaapje en Kwak (in Vlaanderen bijna uitgestorven
reigerachtigen, rode-lijstsoorten en annex- 1-soorten van de Europese Vogelrichtlijn) bevestigt de
uitzonderlijke waarde van het gebied.
Probleempunt is de sterk vervuilde fabrieksloop. Indien deze gesaneerd wordt zal de waarde van
het gebied nog toenemen.

3.a. Noordelijk deel
Huidige bestemming industriegebied (88.85 ha) en groengebied
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie
Dit gebied maakt deel uit van een goedgekeurd (?) bijzonder plan van aanleg. Het gaat hier dus
enkel om een bevestiging van de reeds gewijzigde bestemming. Een gedeelte van de terreinen is
nog bezet met industriële gebouwen. Na afbraak en herinrichting (afgraven, aanplanten van
bomen, spontane ontwikkeling) kunnen deze gronden een geheel vormen met de omliggende
waardevolle terreinen. De gronden zijn aangekocht door de provincie Antwerpen.
Prioriteit 1:
Rupe lvallei, (inter)nationaal belang av ifauna

3.b. Zuidelijk deel
Huidige bestemming industriegebied (3.6 I ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Dit deel heeft een geringere ecologische waarde dan het noordelijke. We vinden er
populierenaanplanten met ondergroei van ruderaal bos en een ruderale vegetatie. Het sluit aan bij
het vorig gebied en kan mits een aangepast beheer evolueren naar een hogere ecologische
kwaliteit.
Prioriteit: 2
Deel van de Rupelvallei, maar minder waardevol.

4. Kebbingen (Willebroek)

4.a. Gebied Íussen Broek De Nayer en Blaasveldbroek

Motivatie
Tussen het Broek De Nayer en het Broek van Blaasveld bevindt zich een geïsoleerd
landbouwgebied met voornamelijk vrij extensief grasland en daarnaast enkele maïsakkers en
populierenaanplanten. Het gebied is van belang voor amfibieën en gewone weidevogels (o.a.
Kievit). Het vormt voor vele organismen een verbinding tussen de beide broeken.

Huidige bestemming agrarisch gebied (4al: 28.34 ha) en recreatiegebied (4a2:1.10 ha)
bestem
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Het gebied staat onder grote verstedelijkingdruk; vanuit het zuiden rukt de bebouwing op. Om
het als buffer- en verbindingsgebied te behouden is een herbestemming naar agrarisch gebied met
ecologische waarde wenselijk.
Prioriteit: I
Deze enige open ruimte tussen de twee broekgebied wordt bedreigd door uitbreiding van de
bebouwing.

4.b. Uitbreiding Blaasveldbroek
Huidige bestemming agrarisch gebied (3.96 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreidings gebied
Motivatie:
AMINAL, Afdeling Bos en Groen heeft over dit gebied een aankoopdossier lopen. De eigenaar
is evenwel niet akkoord. Voorgesteld wordt om het gebied te herbestemmen tot
bosuitbreidingsgebied, zodathet na een eventueel akkoord kan omgezet worden tot bos.
Prioriteit: I
Uitbreiding van bestaand natuurgebied in Rupelvallei.

5. De oevers van Broekhoven (Willebroek)

Deze vijver is een zeer belangrijke rustzone voor overwinterende eenden. Vooral voor het
Nonnetje is de plas belangrijk. Probleem voor de watervogels is de rustverstoring door
waterrecreanten die hier het ganse jaar aanwezig zijn. Op andere waterpartijen in de buurt
werden tussen natuur- en watersporlverenigingen afspraken gemaakt inzake beperkingen van de
recreatie tijdens het winter hal{aar. Voor deze plas lukt dat niet omdat meerdere
watersportverenigingen er gebruik van maken.
Om verdere uitbouw van recreatieve infrastructuur te voorkomen, wordt voorgesteld om zeker
een gedeelte, en indien mogelijk een groot gedeelte, van de oevers te herbestemmen tot N-gebied.
Deze zones kunnen dan dienst doen als rustgebied. In het ideale geval zou voor de plas een
nieuwe bestemming in de aard van 'natuurgerichte recreatie' moeten voorzien worden, waarbij
beperkingen in zake het winters recreatiegebruik zouden gelden.

5.a. Oevers ter hoogte van Kasteel 'De Bocht'
Huidige bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen (5a1: 7.61 ha) en

gebied voor dagrecreatie (5a2:1.05 ha)
Gewenste bestemming N-gebied (8.66ha)
Motivatie:
Om de waarde als overwinteringsgebied voor watervogels op zijn minst gedeeltelijk veilig te
stellen, moet minstens een deel van de oevers beschermd worden. Dit gebied komt waarschrlnhjk
het meest in aanmerking, omdat het op het huidige gewestplan geen recreatiegebied. Het kasteel
'De Bocht' is overigens een beschermd monument.
Prioriteit: I
Minstens een deel van de oevers zou moeten worden beschermd. Aangezien dit deel voor het
grootste deel geen recreatiegebied is, wordt hier de hoogste prioríteit gelegd. Rupelvallei,
(inter)nationaal belang watervogels.

6. Polder van Heindonk en Heffen
Deze polder is één van de laatste gebieden in Vlaanderen waar een uigestrekt complex van
riviergraslanden voorkomt. De historisch permanente graslanden zijn van uitzonderlijk belang
voor de (avi)fauna, zowel voor broedvogels als voor overwinterende vogels (eenden,

44



. \,utl-..:r ri inlel \ (r()t qlraitc I crrestplirnr.r'i jziui tt gcrr
I JLi,.,. (.t.illilii ). l-.:ltclert

i rtstitLrLrt voor \lrtutrrhelrorrtl

weidevogels). Er komen veel sloten voor met een goede waterkwaliteit die van belang zijn voor
allerhande aquatische en semi-organismen (o.a. amfibieën).
Enkele voorbeelden: Zomertaling, Krakeend, Steenuil, Roodborsttapuit, Blauwborst en IJsvogel
komen er tot broeden. Zomertaling is een rode-lijstsoort, alle andere zijn aandachtssoorten op de
voorlopige rode lijst van broedvogels in Vlaanderen; Blauwborst en IJsvogel zijn bovendien
Annex-I-soorten van de Europese Vogelrichtlijn. Het is tevens het leefgebied van de
Alpenwatersalamander en de zeldzame Kamsalamander. Vroeger kwamen er nog plantensoorten
voor als Krabbescheer en Pijlkruid, wat een aanduiding is voor de hoge potenties van het gebied.
Het gebied is actueel een veeteeltgebied met enkele visputten, vakantiehuisjes en
populierenaanplanten. De intensivering van de landbouw zorgt voor een banalisering van de
natuurwaarden (verdwijnen en/of afnemen van bepaalde plantensoorten, weidevogels komen
moeilijk tot broeden, ...).
De actuele bestemmingen zijn landschappelijk waardevol agrarisch gebied, recreatiegebied,
gebied voor vissport en N-gebied. De recreatiegebieden werden tot op heden niet verwezenlijkt.
Het lijkt ons niet opportuun om in een gebied met dermate hoge natuurwaarden en -potenties
recreatie te ontwikkelen. Er wordt dan ook voorgesteld om bestemming van de recreatiegebieden
te wijzigen. De bestemming agrarisch gebied met landschappelijke waarde is niet stringent
genoeg om de natuurwaarden te vrijwaren (onvolledige toepassing van het
Ve g etatiewij z i g in gsb es luit).
De bedreigingen zijn klassiek: intensivering van de landbouw, toenemende bebouwing, recreatie.
Een strengere bestemming §-gebied of agrarisch gebied met ecologische waarde) is bijgevolg
zeer wenselijk. Het gebied is overigens geheel beschermd als landschap.

6.a. Boven Zanden (Willebroek)

rt bestaat momenteel voornamelijk Het is echter een
overstromingsgebied (potpolder) voor de Rupel. Op termijn zou het gebied kunnen evolueren tot
een waaardevol natuurgebied. De huidige slechte kwaliteit van het Rupelwater beperkt deze
mogelijkheden echter nog.
Prioriteit: 2
Rupel - Dijlevallei, maar geringe actuele waarde.

6.b. Visvijvers(Willebroek)
Huidige bestemming
Gewenste bestemming

bied voor verblijfsrecreatie (7.50 ha)
ge voor vlss

Motivatie
In een deel van dit recreatiegebied werden visvijvers gegraven terwijl het aanpalende gebied voor
vissport voor een groot deel onbenut bleef. Er wordt voorgesteld om een deel van het gebied
voor vissport te herbestemmen tot N-gebied (zie 6c) en een deel van het recreatiegebied waar zich
momenteel de visputten bevinden te herbestemmen tot gebied voor vissport.
Prioriteit:3

6.c. Huidig gebied voor visspoÍ (Willebroek)
Huidige bestemming gebied voor vissport (5.38 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Zie punt 6b.
Prioriteit: 3

Huidige bestemming waardevol agrarisch geb metlandschappe U

overstrom (35.67 ha)
Gewenste bestemming N-gebie
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Huidige bestemming landschappelijk isch gebied (I

Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde

6.d. Riviergraslandgebied(Willebroek, Mechelen)

tivatie
De huidige bestemming is blijkbaar niet geschikt om insluipende bebouwing te vermijden.
Overigens is het Vegetatiewijzigingsbesluit enkel voor lijn- en puntvormige elementen van
toepassing (dus niet voor 'vegetatie' zoals historisch permanent grasland). Om de huidige waarde
van de riviergraslanden te behouden (en te ontwikkelen), is een extensieve begrazing nodig. Met
andere woorden een verweving van natuur en landbouw is wenselijk. Daarom wordt minimaal
een herbestemming tot agrarisch gebied met ecologische waarde verwacht.
(Omzettingen tot bosgebied zoals voorgesteld door AMINAL, Afdeling Natuur lijkt ons niet
geschikt voor dit historisch zeer open landschap).
Prioriteit: I
Dij le- en Zennevallei, zeer belangrijk riviergraslandgebied.

6.e. Huidige recreatiegebieden in het riviergraslandgebied (Willebroek,
Mechelen)

Deze gebieden werden totnogtoe niet ontwikkeld en liggen midden in het ecologisch waardevolle
landbouwgebied. Gezien bijkomende recreatie in het poldergebied niet wenselijk is krijgen ze
best dezelfde bestemming als de omliggende gebieden (agrarisch gebied met ecologische
waarde).
Prioriteit: 1

D ij le- en Zennev allei, zeer belangrij k riviergraslandge b ied.

6.f. Gebiedje ten zuiden van Boven Zanden (Willebroek)

Motivatie:
Voor dit deel van het actuele recreatiegebied stellen we N-gebied voor omdat het ten opzicht van
de andere landbouwgebieden geïsoleerd ligt, maar wel aansluit op N-gebied. Het bestaat uit een
populierenaanplant, graasweide en open water.
Prioriteit: 2
Dijle- en Zennevallei, geringe actuele waarde.

6.9. VossenkoÍ(Willebroek)

Motivatie:
In dit gebied bevindt zich een rivierduin. Op deze droge zandheuvel temidden van de alluviale
gronden bevat zure eikenbossen en heiderelicten. Daarom is het wenselijk dit recreatiegebied te
herbestemmen tot N- geb ied
Prioriteit: I
Dijle- en Zennevallei, belangrijk natuurl-ristorisch relict.

Huidige bestemming gebied voor verblijfsrecreatie (6e1: 10.16 ha) en recreatiegebied (6e2
7 .70 ha,6e3:2.03 ha)

Gewenste bestemming sche waardemet 9

Huidige bestemming gebied voor verblijfsrecreatie (3.79 ha)
Gewenste bestemming N-gebied

Huidige bestemming recreatiegebied (13.23 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
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6.h. Grote Bergen (Willebroek)

Huidige bestemming gebied voor verblijfsrecreatie (6h I : 16.08 ha), gebied voor
dagrecreatie (6h2: 5.7 4 ha)

Gewenste bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (21.82 ha)
Motivatie
Hier is het behoud van de open ruimte prioritair. Aangezien ook hier het huidige landgebruik
agrarisch is wordt voorgesteld om het te herbestemmen tot landschappelijk waardevol agrarisch
gebied (zoals de omliggende landbouwgronden).
Prioriteit: I
Rupel-, en Dijlevallei.

7. Zennevallei(Mechelen)

In de Zennevallei vinden we meerdere belangrijke natuurgebieden: Bleuekens en
Robroek ter hoogte van Stuivenberg, gebieden ronde hetZertnegat ter hoogte van de
monding. Tussen deze gebieden ligt, tussen Battel en Leest, een strook zonder groene
gewestplanbestemmingen. Een gedeelte hiervan bestaat echter uit populierenaanplanten.
Om een verbinding tussen de verschillende natuurgebieden te realiseren lijkt
bosuitbreiding met alluviale bossen aangewezen.

7.a. Gei'soleerdlandbouwgebied

Dit geïsoleerde landbouwgebied grenst aan de natuurgebieden tussen de Zenne en het Kanaal
Het maakt deel uit van het beschermde landschap 'Zennegat- Battenbroek'.
Prioriteit: 2
Zennevallei, geringe actuele waarde.

7.b. Gebied Íussen Zenne en kanaal

Zie punt 2a kaartblad 23 I 4.

Prioriteit: I
Zennevallei, hoge actuele waarde

7.c. Bestaande populierenaanplanten in De Warande
Huidige bestemming agrarisch gebied (13.90 ha)
Gewenste bestemming bosgebied
Motivalie
Deze gebieden zij reeds bebost met populieren. Een ecologisch meer verantwoorde boomkeuze
op deze alluviale gronden zou wenselijk zijn.
Waarschijnlijk zullen deze gronden niet meer opgeëist worden door de landbouw (sterk
geïsoleerd landbouw gebied). We stellen dus voor ze te herbestemmen tot bosgebied.
Priorileit: 2
Zennevallei.

bestemmingHuid bied (3.76
ewenste N

bestemming ied met t.75
bestemm N
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7.d. Landbouwgronden in De Warande
Huidige bestemming ldl:12.26 1 2:8.2 )
Gewenste bestemming bosuitbreid ingsgebied
Motivatie
Dit erg geïsoleerd landbouwgebied zal waarschijnlijk op termijn zijn functie verliezen. Onder de
bestemming bosuitbreiding kan de aanwezige landbouwactiviteit worden verder gezet. Vanaf het
moment dat deze wordt stopgezet wordt de bestemming bosgebied.
Prioriteit: 2
Zennevallei.

7.e. Zennevallei ter hoogte van Leest
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (16.63 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreidingsgebied (7el: 14.47 ha) en bosgebied (7e2: 2.16 ha)
Motivatie:
Om de verbinding tussen de natuurgebieden te bewerkstelligen wordt hier tevens
bosuitbreidingsgebied voorgesteld voor de landbouwgronden en bosgebied voor de reeds beboste
gronden.
Prioriteit: 2
Zennevallei.

8. Vallei van de Aabeek of Molenbeek (Mechelen)

Langsheen deze beek bevinden zich enkele kleine N- en bosgebiedjes. Door het vochtige
karakter van de gronden langs de beek is de landbouwactiviteit er extensief of zijn de gronden
beplant met populieren. Hierdoor zijn natuurwaarden behouden gebleven. Door de laagst
gelegen gronden een bestemming N- of bosgebied te geven wordt een verbinding gemaakt tussen
de bestaande groengebieden en tevens een bufferstrook (voor de waterkwaliteit) voorzien.

8.a. Bestaand N-gebied

Dit N-gebied bestaat grotendeels uit populierenaanplanten met spontane ontwikkeling van
alluviale, nitrofiele elzenbossen. Een herbestemming van N-gebied naar bosgebied is dan ook
Iogisch.
Prioriteit: 3
Deze vallei vormt een verbindingselement tussen kleine groengebieden van lokaal belang. De
voorstellen hebben bijgevolg een lagere prioriteit.

8.b. Rest van de vallei ten westen van Leest

Motivatie:
Ook deze gronden zijn reeds grotendeels bebost (populierenaanplanten met ontwikkeling van
al luviaal, nitrofi el elzenbos).
Prioriteit: 3

Huidige bestemming N-gebied (5.87 ha)
Gewenste bestemming bosgebied

Huidige bestemming agrarisch gebied (8bl: 2.06 ha, 8b2: 0.88 ha)
Gewenste bestemming bosgebied (2.9a ha)

8.c. Vallei ter hoogte van de Renkouter
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Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie
Hier bevinden zich kleinschalige landbouwpercelen met (soms verlaten) graslanden en veel
bomenrijen en houtkanten. Aangezien vochtige hooilanden historisch thuis horen in
valleigebieden wordt voorgesteld hier N-gebied te voorzien.
Prioriteit: 3

8.d. Ten zuiden van de spoonileg

Motivatie
Verder stroomopwaarts worden de akkers tot tegen de beek omgeploegd. Hier bevinden zich nog
langwerpig percelen langsheen de beek die haaks staan op de aanpalende akkerpercelen. Er
wordt voorgesteld het bestaande bosgebied ui te breiden.
Prioriteit: 3

9. Bosgebiedje ten westen van Breendonk (Puurs)

Zie punt I l, kaartblad 23 12

Prioriteit: I

Huidige bestemming agrarisch gebied (1.91 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreid ingsgebied

bosgeHuidige bestemming 26 ha)ied
bestemmi
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Kaartbla d 2314

l. Polder van Heindonk en Heffen (Mechelen)

Huidige bestemming landsclrappelijk waardevol agrarisch gebied (31.74 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde
Motivatie:
Zie punÍ 6 en punt 6d, kaartblad2313
Prioriteit: l

2. De Battelaer enZennegat (Mechelen)

Deze gebieden tussen Zetne en Dijle vormen een groot geheel aan natuurgebieden. Het gehele
gebied is beschermd als landschap onder meer omwille van zijn ecologische en voornamelijk
avifaunistische waarde. Het oude vloeibeemdenlandschap (open graslandgebied met veel sloten)
werd voor'een groot deel beplant met populieren. In het ontginningsgebied werd zand ontgonnen
dat gebruikt werd bij dijkwerken. De hierdoor ontstane waterpartijen ontwikkelden zich tot voor
rvatervo gels belangrij ke plassen.

2.a. Ontginningsgebied
Huidige bestemming ontginningsgebied met nabestemming bosgebied (18.82 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
De zandontginning is afgelopen. Door de ontginning ontstonden twee waterpartijen die van
belang zijn voor watervogels en die bijdragen tot de avifaunistische waarde van het gehele
alluviale gebied ronde de samenvloeiing van Zenne, Dijle en Rupel. In het noordelijk deel werd
geen ontginning uitgevoerd. Hier bevinden zich nog riviergraslanden met veel sloten en poelen
(vloeibeemden). Bosontwikkeling is hier niet gewenst aangezien de huidige ecologische waarde
van het gebied bepaald wordt door open water en open, vochtige graslanden. Daarom stellen we
voor om de nu aan te duiden nabestemming te wijzigen tot N-gebied.
Prioriteit: I
Zenne- en Dijlevallei.

2.b. ZuidelÍjk deelvan De Battelaer

Motivatie:
AMINAL, Afdeling Natuur heeft hier gronden aangekocht en de Wielewaal v.z.w. heeft een

beheerscontrast afgesloten met de Stad Mechelen voor een groot deel van terreinen. Het
gevoerde beheer beoogt het herstel van de vloeibeemden en het opnieuw creëren (uitgraven) van
een oude Dijle-arm. Voor het herstel van de vloeibeemden is het noodzakelijk om de bestaande
populierenaanplanten te rooien zonder terug bomen aan te planten, wat in bosgebied in strijd is
met het Bosdecreet. Daarom wordt het gebied best herbestemd tot N-gebied.
Prioriteit: 2
Het gebied heeft een planologische bescherming.

Huidige bestemming bosgebied (56.32ha)
Gewenste bestemming N-gebied

2.c. Oude Dijle arm
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Gewenste
Motivatie
Op uitzondering van enkele maïsakkers is het gehele gebied bezet met grasland. We vinden er
ook poelen en mooie bomenrijen. Dit graslandgebied is belangrijk voor dooftrekkende en
overwinterende watervogels en steltlopers. Een floristische inventarisatie in de lente van 1997
leverde meer dan 200 soorten op, vooral graslandsoorten en ruderalen. Bebossing zou
belangrijke negatieve gevolgen hebben. Bij een verbeterde waterkwaliteit van de Dijle zou het
gebied als overstromingsgebied in aanmerking komen. Daarom v/ordt voorgesteld het gebied te
herbestemmen tot N-gebied.
Prioriteit: 1

Zenne- en Dijlevallei. Gebied 2c1 heeft wel een planologische bescherming (bosgebied), maar
om een logisch geheel te krijgen en gezien de actuele toestand van het gebied wordt toch
geopteerd om het prioriteit 1 te geven.

2.d. Grote Vijver van Walem (niet aangegeven op kaart)
Het noordelijk deel van de Grote Vijver is momenteel R-gebied en dat moet zo blijven. De
potentiële natuurwaarden zijn zeer hoog. Het vormt momenteel reeds een belangrijk rustgebied
voor watervogels.

3. De Warande (Mechelen)

3.a. Bestaande populierenaanplanten in De Warande
Huidige bestemming agrarisch gebied (3a1: 0.56 ha,3a2'.4.07 ha)
Gewenste bestemming bosgebied
Motivatie:
Zie punt 7c, kaartblad2313
Prioriteit: 2

3.b. Landbouwgronden in De Warande
Huidige bestemming agrarisch gebied (7b: 19.30 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreid ingsgebied
Motivatie:
Zie punt J d, kaartblad 23 13

Prioriteit: 2

4. Bosgebied Battel (Mechelen)

ie

Hier bevindt zich geen bos meer. Het gebied is ingenomen door een waterzuiveringsstation en
wordt best lierbestemd tot gebied voor gemeenschaps voorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen.
Prioriteit: I
Er wordt niet verwacht dat dit gebied in de nabije toekomst terug een groene invulling kan
krijgen.

Huidige bestemming bosgebied (23.10 ha)
Gewenste bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen

5. Blankaertvijver (Mechelen)
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Huidige bestemming bosgebied (12.08 ha)
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Gewenste bestemmin
Motivatie
Dit gebied voÍïnt het grootste rietveld in de regio Mechelen. Naast rietland komen er ook
verruigd nat weiland en een visvijver voor. Het gebied is van belang voor rietvogels. De huidige
besternrning bosgebied is dus niet geschikt om de huidige natuurwaarden te beschermen.
Prioriteit: 2
Het gebeid heeft reeds een planologisch bescherming.

6. Oude spoorwegberm Elzestraat - Kontich.

Motivatie:
Deze spoorwegberm is een belangrijke ecologische corridor langs waar organismen kunnen
migreren en verbreiden naar omliggende (natuur) gebieden. Om de verbindingsfunctie van dit
zeer groot klein landschapselement te vervullen komt een open bos in aanmerking. Alhoewel een
klein landschapselement beter beschermd wordt op plannen met een meer lokaal karakter
(GNOP's, gemeentelijke structuulplannen) nemen we dit voorstel hier toch op, omdat gevreesd
kan worden voor een discontinue bescherming (enkel in bepaalde gemeenten) waardoor de
ecologische functie en waarde grotendeels tenietgedaan wordt.
Prioriteit: 2
Belangrijke verbinding tlrssen tal van groengebieden.

7. Militairdomein(Sint-Katelijne-Waver)

In het militair domein komen zure eikenbossen met overgangen naar alluviaal essen-olmenbos en
schrale droge graslanden voor. Het gebied wordt grotendeels omgeven door bosgebied. Een
herbestemming tot N-gebied is zeer wenselijk.
Prioriteit: 2
Hoge ecologisch waarde. Geheel vormend met omliggende bosgebieden. Veilig stellen 'losse'
ecologische verbinding oostzijde Mechelen.

8. Fort van Walem (Mechelen)

Huidige bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen (20.95 lia)
Gewenste bestemming parkgebied
Motivatie:
Het fort werd gebruikt door de Civiele Bescherming, maar is ondertussen verlaten. We stellen
voor om het te herbestemmen tot parkgebied. Indien mocht blijken dat het fort interessant is of
gemaakt kan worden als overwinteringsplaats voor vleermuizen staat deze bestemming een
aangepaste inrichting niet in de weg.
Prioriteit: 3
Huidige bestemming vervalt. Nieuwe bestemming moet groen karakter verzekeren.

Huidige bestemming variabel (16.27 ha)
Gewenste bestemming bosgebied

lluidige bestemming militair gebied (7 a: 16 .7 5 ha, 7b'. 6.7 5 ha)
Gewenste bestemming N-gebied (23.50 ha)
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9. Fort van Duffel (Duffel, Sint-Katelijne-Waver)
In de omgeving van het fort komen meerdere beboste percelen voor. Dit gebied komt in
aanmerking voor bosuitbreiding, waardoor tevens aansluiting kan gemaakt worden op de natuur
gebieden langsheen de Nete. t'

9.a. Bestaande bossen
Huidige bestemming
Gewenste bestemming

agrarisch gebied (9a1: 14.42 ha, 9a2: 1.66 ha)
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Motivatie:
Deze terreinen zij n reeds bebost (voorname lij k po pu I ierenaanp lanten)
Prioriteit: 3
Geïsoleerd.

9.b. Bosuitbreiding
Huidige bestemming agrarisch gebied (9bl: 3.60 ha,9b2:1.57 ha,9b3 5.87 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreidingsgebied (1 l.1a ha)
Motivatie
Deze gronden grenzen aan de bestaande bossen. Indien ze in de toekomst bebost worden of
verbossen zou een volwaardig bos kunnen ontstaan.
Prioriteit: 3
Idem

10. Voorbezinkingsbekkensvan deAntwerpse'Waterwerken
Huidige bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen (49.43 ha)
Gewenste bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen met ecologische

waarde
Motivatie:
Zie ptnt 1c, kaartblad 15/8.
Prioriteit: I
Valei van de Beneden Nete

11. Bemortelbos

11.a. Bestaande populierenaanplanten

Het bestaande bosgebied kan uitgebreid worden met deze gronden die reeds grotendeels bebost
zrjn.
Prioriteit: 2
Verbetering van bosstructuur bosgordel rond Sint-Katelijne-Waver (zie kaartblad24ll)

11.b. Landbouwgebied
Huidige bestemming
Gewenste bestemming

agrarisch gebied (4.59 ha)

Huidige bestemming agrarisch gebied (a.59 ha)
Gewenste bestemming bosgebied

Motivatie
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Hier bevinden zich schrale vochtige weilanden, enkele akkers en enkele sterke verruigde gronden.
De ondergrond is venig waardoor zeldzame planten als Waterdrieblad en Slangewortel
voorkomen.
Prioriteit: 2
Hoge ecologische waarde. Buffering bos

12. Ontginningsgebied Midzelenhoeve

Motivatie
De kleiputten die ontstonden door de ontginning worden veelal gebruikt als visputten. De
grootste plas echter niet, deze trekt in de winter grote aantallen watervogels aan. Het
herbestemmen van enkele kleiputten tot N-gebied is wenselijk.
Prioriteit: 3

13. Industriegebied Marie Thumas (Sint-Kateiijne-Waver, Mechelen)

De huidige bestemming was bedoeld als uitbreidingsgebied voor de fabriek van Marie Thumas.
Deze is ondeftussen echter failliet. Het handelt over een oud broekgebied (langsheen de
Vrouwenvliet) dat momenteel bestaat uit verwaarloosde en verruigde weilanden met bomenrijen,
waar nogal wat zachte recreatie plaatsvindt (wandelen).
Prioriteit: 3
Buffer tussen woon- en industriegebied. Veilig stellen 'losse' ecologische verbinding oostzijde
Mechelen.

14. Mechels Broek
Het Mechels Broek is een uitgestrekt graslandgebied met vele sloten; ondiepe plassen en
bomkraters.
Er komen tal van graslandtypes voor yan zeer nat tot vrij droge en schraal: grote
zeggenvegetaties, zilverschoongraslanden, dottergraslanden, Kamgrasweiden,
glanshavergraslanden, schrale graslanden. Een dermate grote oppervlakte aan niet of nauwelijks
bemeste graslanden is een grote zeldzaamheid in Vlaanderen.
De aanwezigheid van graslanden en open water maken het gebied interessant voor watervogels.
De Rode lijstsoorten Zomertalitg en Kwartelkoning broeden er. Buiten het broedseizoen is het
gebied belangrijk voor doortrekkende en overwinterende vogels (o.a. Smient, Watersnip, Bokje
en Beflijster).
De uitzonderlijke waarde van het gebied heeft tot een bescherming als landschap en een
erkenning als natuurreservaat geleid. Deze status kan nu best ook in stedenbouwkundige
bestemmingen omgezet worden.
Sinds de uiwoering van het Sigmaplan treedt in de Dijlevallei net als in de valleien van Kleine en
Grote Nete sterke verdroging op. Tijdens het ophogen van de dijken werden tal van afuoerpijpen
rnet terugslagklep voorzien, waardoor bij laag tij het water in de rivier stroomt, maar bij hoog tij
geen rivierlvater landinwaarts stroomt. Door het verbreken van de relatie met de rivier treedt in
het Mechels Broek naaast verdroging ook verzuring op, waardoor bepaalde (water)vegetatietypes
verdwijnen.
Het beheer voorziet in de toekomst dan ook, naast grootschalige begrazing, in het herstel van de
relatie met de rivier door inlaat van Dijle water en eventueel winteroverstromingen.

Hu bestemmin bied met ob 12.09 ha
Gewenste bestemming N-gebied

Huidige bestemming industriegebied (4. 59 ha)

Gewenste bestemming parkgebiec
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Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (14a1: 5 ha, l4a3
3 .82 ha) en woonuitbre idin gs geb ied (l 4 a2: I 8. 60 ha)

Gewenste bestemming R-gebied (71.35 ha)

14.a. Noordelijk deel (Bonheiden, Mechelen)

Motivatie:
GedeeltentenzuidenvandeNl5(14a1 enl4a2)liggengeheelbinnendeperimetervanhet
erkende natuurreseryaat. Alle percelen ten zuiden van de Boeimeerbeek zijn erkend als
natuurreservaat. Het deel ten noorden van de N15 valt buiten de perimeter, maar is belangrijk
voor het gebied. Ten eerst vormde het één geheel voor de weg werd aangelegd en zijn bijgevolg
gelijkaardige biotopen terug te vinden. Ten tweede vormt het een buffer tegen de bebouwing.
Prioriteit l:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk -Cassenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders. Hoge actuele waarde.

14.b. Zuidelijk deel (Mechelen)

ontglnnlngsge met nabestemming gebied voor gemeenschaps
43 ha)

Motivatie:
Ca. 80 oÀ van de percelen is erkend als natuurreservaat en het gehele gebied valt binnen de
perimeter van het erkende reseryaat. Bij een verbeterde waterkwaliteit van de Dijle komt dit
gebied in aanmerking als overstromingsgebied.
Prioriteit 1:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk -Cassenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders. Hoge actuele waarde.

14.c. Buffering en uithreiding naar het oosten (Mechelen)

Dit gebied sluit aan bij het reservaat en bestaat eveneens grotendeels uit riviergraslanden. Het is
zeer wensehlk dat ook dit gebied een groene bestemming knjgt
Prioriteit l:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk {assenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders. Hoge actuele waarde.

15. Monding van de Baarbeek (Mechelen)

15.a. Overstromingsgebied
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (15a1:38.00 ha) en gebied

voor gem. en openb. nutsvoorzieningen (15a2: 1.09 ha)
Gewenste bestemming N-gebie<
Motivotie
Bij periode met sterke neerslag treden langsheen de Baarbeek grote overstromingen op. Hierdoor
is het oude riviergraslandschap nog niet vernietigd (er liggen maar enkele akkerpercelen). BU
sanering van de Baarbeek en het herstellen van de verdroging in het Mechels Broek kan hier een,
voor Vlaanderen uniek, groot broeksysteem gecreëerd worden.

bestemming

beste R-

Huidige bestemming ontginningsgebied met nabestemming gebied voor gemeenschaps
voorzieningen ... (14c1: 6.72ha) en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied (1 4c2: 6.14 ha, l4c3 : 22.81 ha, l4c4 6. I 4 ha)

Gewenste bestemming N-gebied $2.98ha)
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De landbouw is nagenoeg verdwenen uit dit gebied.
Prioriteit 1:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk -Cassenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders. Hoge actuele waarde.

15.b. Dijlevallei
Huidige bestemming waardevo (16.60
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde (25.a9 ha)
Motivatie
In dit gebied vindt men overwegend weilanden een slechts hier en daar een akker. Deze gebieden
zijn belangrijk als verbinding tussen de natuurgebieden langsheen de Dijle. Bebouwing en
omzetten van grasland tot akker moeten vanuit ecologisch standpunt vermeden worden. Daarom
wordt een herbestemming tot agrarisch gebied met ecologische waarde wenselijk geacht.
Prioriteit 1:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk -Cassenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders.

16 Gebieden tussen Mechels Broek en Mispeldonl</Cassenbroek (Mechelen,
Bonheide)

tivatie rj-
Dit gebied vormt de verbindi ng tussen de Mechels Broek, Mispeldonk en
Cassenbroek. Het is een mooi kleinschalig weilandgebied met zeer weinig akkers, zeer veel
houtkanten en bomenrijen (knotwilgen), poelen en greppels. Het landbouwgebruik is vrij
extensief. Het gebied fungeert als foerageergebied voor overwinteraars in het Mechels Broek.
Ook voor zachte recreatie blijkt het gebied aantrekkelijk: er wordt veel gefietst en gewandeld.
Dit gebied valt integraal binnen het beschermd landschap 'Dijlevallei - Mispeldonk'. Langsheen
de Molenbeek bevinden zich delen van het erkende natuurreseryaat Mispeldonk.
Zie ook punt 13a, kaartblad24ll.
Prioriteií 1:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk -Cassenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders.

17. ProvinciaaldomeinPlankendaal(Mechelen)
Huidige bestemming N-gebied (3.0a ha)
Gewenste bestemming parkgebied
Motivatie:
Dit N-gebied wordt grotendeels ingenomen door de zoo van Plankendaal. Alhoewel de
'biodiversiteit' er erg hoog is, ligt de natuurlijkheidsgraad aan de lage kant. Dit gebied heeft de
bestemming N-gebied niet nodig. Let wel, het beboste deel tussen de spoorwegen behoudt best de
bestemrning N-gebied.
Prioriteit 1:
Totaal achterhaalde toestand.

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (l6a:90.93 ha, L6b: 6.05
ha)

Gewenste bestemming agraËi@arde(96.98ha)
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Kaartbla d 2318 (Zemst)

1. Provinciaal domein Plankendaal (Mechelen)

1.a. Zoo en parking
Huidige bestemming N-gebied (46.09 ha)
Gewenste bestemming parkgebied
Motivatie:
Zie pt;nt 17, kaartblad (2314)
Ook hier moet het gebied tussen de spoofwegen N-gebied blijven. Het is een deel van de
Baarbeekvallei. Binnen dit gebied bevindt zich wel een grote seÍre, maar deze werd onwettelijk
(?) in N-gebied gebouwd
Prioriteit l:
Totaal achterhaalde toestand.

1.b. Oostelijk deel van huidig N-gebied
Huidige bestemming N-gebied (9.31 ha)
Gewenste bestemming
Motivatie
Als buffer van het van het voorgestelde N-gebied rond de Baarbeekmonding stellen we voor het
gebied te herbestemmen tot agrarisch gebied met ecologische waarde (landschappelijk waardevol
agrarisch gebied kan ook).
Prioriteit l:
Idem.

2. Monding van de Baarbeek (Mechelen)

2.a. Overstromingsgebied
Huidige bestemming andschappelijk waardevol agrarisch gebied Qa.02ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Zie punt 1 5a, kaartblad 23 I 4
Prioriteit l:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk -Cassenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders. Hoge actuele waarde.
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Kaartbla d 24ll (Putte)

Bossen rond Sint-Katelijne-Waver
Rond het centrum van Sint-Katelijne-Waver bevinden zich een aantal bossen (Luisbos (1), Grote
Brand ( 1c), Brede Zijpe (3), Duivenbos (4), Gasthuisbos (5) Zuurbossen (6), . . .). De meeste
bossen worden gekarakteriseerd als zure eikenbossen. Plaatselijk vindt men langsheen de beken
ook alluviaal essen-olmenbos.
Het handelt over een versnipperd bosgebied. Onderzoek lijkt aan te duiden dat elk bosje apart
een partiële bosflora heeft (sommige typische soorten zijn aanwezig, andere ontbreken), maar dat
het geheel van de bossen een nagenoeg volledige bosflora bezit.
De bossen zijn het leefgebied van voor deze streek zeldzame dieren: Ree, Haas, Levendbarende
hagedis.
Het tussenliggende landschap lijkt op het eerste zicht ecologisch weinig waardevol. De zeer
verspreide bebouwing, de toenemende verstedelijking, de glastuinbouw zorgen voor een niet al te
fraai landschappelijk beeld.
Toch zijn er tamelijke hoge ecologische waarden en potenties aanwezig. De aanwezige
ruimtelijke wanorde zorgde echter ook voor het ontstaan van overhoekjes die geen of een
extensief beheer kennen. We vinden nogal wat relicten van het vroegere dichte net aan
houtkanten en bomenrijen. Vele graslanden kennen een relatief extensief beheer en zijn
soortenrijk. Schrale graslanden met dominantie van Gewoon struisgras (droog) en Gestreepte
witbol (vochtig) komen veel voor.
Het tussenliggend gebied is ook van belang voor de dieren die in de bossen leven. Om gezonde
populaties te behouden moet uiwisseling tussen de verschillende populaties in de bossen mogelijk
blijven. Graslanden en houtkanten vormen voor vele dieren een kleinere barrière dan akkers,
tuinen, serres, ... .

Om de ecologische waarde en potenties van de bossen te behouden en te ontwikkelen is het
gewenst de bossen uit breiden, houtkanten te behouden en eventueel uit te breiden en de
extensieve graslanden te behouden. Daarom wordt voorgesteld bestaande bossen die palen aan
bestaand bosgebied de bestemming bosgebied te geven. Daarnaast wordt bij elk bos eén of
meerdere bosuitbreidingsgebiedjes voorzien (voorstellen 1 t.e.m. 6). Het tussenliggende
landbouwgebied zou de bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde moeten krijgen
(voorstel 7).

1. Luisbos (Lier) .zíu1

1.a. Bosgebied

o
lcx)L H:t

,rlu? '7
4^3 : íz,t/n-

Huidige bestemming agrarisch gebied (lal: 5.14 ha, Ia2: 2.02 ha, la3: 3.22 ha)
Gewenste bestemming bosgebied (10.98 ha)

Motivatie:
Zie boven. Reeds bestaande bossen ofaanplanten
Prioriteit 1:
Bestaande toestand. Versterking bosstructuur.

1.b. Bosuitbreidingsgebied

Zie boven. Versteviging van de bosstructuur
Prioriteit l:

zAt
4-Lt

,.)

{

i

Huidige bestemming agrarisch gebied (ib1: 6.30 ha,1b2:3.25 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreidingsgebied (9.55 ha)
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Versterking bosstructuur.

1.c. Grote Brand
Huidige bestemming agrarisch gebied (3.98 ha)
Gewenste bestemming bosgebie<

Motivatie:
Zie punt 1a.

Prioriteit 1:
Bestaande toestand. Versterking bosstructuur

Bossen en aanplanten ten westen van het Oud Fort (Lier)

2.a. Bosgebied

tivatie
Zie punt 1a.

Prioriteit 1:
Bestaande toestand. Versterking bosstructuur,

2.b. Bosuitbreidingsgebied

ie:
Zie punt lb.
Prioriteit l:
Versterking bosstructuur

3. Brede Zijpe (Lier)
De voorstellen 2 en 3 en het bestaande bos gebied zorgen voor een aaneengesloten bosgebied van
ca. 80 ha. 3nL ;

3.a. Bosgebied

Motivatie:
Zie punt 1a.

Prioriteit 1:
Bestaande toestand. Versterking bosstructuur

3.b. Bosuitbreidingsgebied

I

)

Huidige bestemming agrarisch gebied (2al: 5.17 ha,2a2: 2.32 ha,2a3: 3.5I ha)
Gewenste bestemming bosgebied (1 1.00 ha)

Huidige bestemming agrarisch gebied (2b: 5.47 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreidings gebied

mrnlge
Gewenste bestemming bosgebied (14.53 ha)

Huidige bestemming agrarisch gebied (3bl: 1.60 ha,3b2: 3.31 ha)
ewenste I

Motivatie:
Zie punt 1b.
Prioriteit l:
Bestaande toestand. Versterking bosstructuur
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4. Duivenbos (Sint-Katelijne-Waver)

Motivatie
Door het afschaffen van de oostelijke tangent (van de ring rond Mechelen) moet de grens van het
bosgebied op het gewestplan aangepast worden. Aangezien vlakbij nog een klein bosje ligt werd
het bosgebied lichdes uitgebreid.
Prioriteit l:
Bestaande toestand. Versterking bosstructuur.

5. Gasthuisbos (Sint-Katelijn-Waver)

5.a. Bosgebied

beste 2.32 ha)
Gewenste bestemming bosgebied

Huidige bestemming agrarisch gebied (5a: 1.21 ha)

Gewenste bestemming bosgebied
Motivatie:
Zie punt 1a.

Prioriteit 1:
Bestaande toestand. Versterking bosstrucfuur

5.b. Bosuithreidingsgebied
Huidige bestemming agrarisch gebied (5b: 19.63 ha)

Gewenste bestemming bosuitbre idings gebiec

Motivatie:
Zie punt lb.
Prioriteit l:
Versterking bosstructuur

6. Zuurbossen (Sint-Katelijne-Waver)

6.a. Bosgebied 1{,a3
Huidige bestemming agrarisch gebied (6a1: 2.48 ha, 6a2: 1.24 ha)
Gewenste bestemming bosgebied (3.662 ha)
Motivatie:
Zie ptnt la.
Prioriteit l:
Bestaande toestand. Versterking bosstructuur

6.b. Bosuitbreidingsgebied

Zie punt 1b.

Prioriteit l:
Versterking bosstructuur

Huidige bestemming agrarisch gebied (6b1: 7.05 ha,6b2: 1.13 ha)

Gewenste bestemming bosuitbreidingsgebied
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7. Landbouwgebied tussen de bossen (Lier, Sint-Katelijne-Waver, Putte)

tivatie
De kleine landschapselementen (houtkanten, sloten, bermen), talrijke overhoekjes en schralere
graslanden zijn belangrijke verbindingselementen tussen de bossen. Voor sommige bosdieren
vormen ze ook een voedselgebied.
De natuurwaarden worden hier bedreigd door toenemende verstedelijking en vertuining. Om de
functie van ecologische verbindingszone tussen de bossen veilig te stellen is het ten zeerste
wenselijk dat delen van het agrarisch gebied herbestemd worden tot agrarisch gebied met
ecologische waarde. In de toekomst zou in deze gebieden ook kunnen gedacht worden aan
verdere bosuitbreiding.
Prioriteit 2:
Deze gebieden zijn belangrijk als verbindingsgebieden tussen de bossen.

8. Achterdiedonken(Sint-Katelijne-Waver,Bonheiden)
Huidige bestemming gebied voor verblijfsrecreatie (21.24 ha)
Gewenste bestemming bosgebied
Motivatie:
Dit recreatiegebied werd totnogtoe niet uitgebouwd. Het gebied bestaat uit spontaan verbost
weidelandschap met veel kleine landschapselementen. Aangezien de R6 hier moet aangelegd
worden zalhet gebied niet geschikt zijn voor verblijfsrecreatie. We stellen een herbestemming
tot bosgebied voor.
Prioriteit 2:
Versterking van bosstructuur rond Bonheiden.

Kleinschalig landbouwgebied rond Peultebossen (Sint-Katelijne-Waver,
Bonheide, Putte)

Motivatie
Rondom het ecologiscl't zeer waardevolle 'Peultebossen' ligt een kleinschalig landbouwgebied
met zeer vele kleine landschapselementen. Dit gebied is ecologisch waardevol als buffer voor het
bosgebied. De Ring rond Mechelen zou door dit gebied komen. Een landschappelijke en
ecologische verantwoorde aanleg is ten zeerste wenselijk.
Prioriteit 2:
Ecologische verbinding tussen verschillende bosgebieden.

10. Peulisbossen(Bonheide,Putte)
Langsheen de 'Peulisbossen' ligt de reservatiestrook voor de Nl5. Deze weg werd in het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen niet geselecteerd als hoofdweg of als primaire weg
categorie I. Het is ons niet duidelijk of de plannen om deze weg door te trekken nog bestaan. Het
spreekt voor zich dat vanuit ecologiscl, en landschappelijk standpunt verdere versnippering beter
vermeden wordt.

Huidige bestemming
Gewenste bestemming

;h (3

9

uidi bestemming
beste met 347 .30 ha)

beste 83.90 ha)

met ecologische waarde

10.a. Bosuitbreiding
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Motivatie:
Indien de N 15 niet doorgetrokken wordt is er hier ruimte voor bosuitbreiding. De Peulisbossen
vormen een gevarieerd oud bosgebied. Om een echt bosklimaat te bekomen dient het bos wel
uitgebreid te worden.
Prioriteit l:
Versterking bosstructuur.

10.b. Kleinschalig landbouwgebied
Huidige trestemming agrarisch gebied (10b1: 18.57 ha, í10b2:1 10.50 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde
Motivatie:
In dit gebied bevinden zich voornamelijk melkveehoouderijen. 'Er zijn zeer veel kleine
landschapselementen (houtkanten en bomenrijen) en enkele moerassige stukken.
Prioriteit 2:
Ecologische verbinding tussen verschillende bosgebieden.

11. Ixenheuvel (Putte)

vatie
De Ixenheuvel is het tweede hoogste punt van de gemeente Putte. Nog niet zolang geleden was
dit een bijzonder mooi bosgebied. De top is momenteel ingenomen door recreatiegebied
(sporwelden). De steilste stukken bezitten goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling
(herstel van bos) in deze natuurarme gemeente.
Prioriteit 3:
Geïsoleerd gebied. Eerder lokaal belang. Hoge potenties,maar lage actuele waarde.

12. Bovenloop van de Itterbeek (Lier, Putte)

12.a. ltterbeekvallei

Motivatie:
In dit agrarisch gebied vinden we nog tamelijk veel kleine landschapselementen tussen de soms
soortenrijke weilanden en akkers. Verspreid liggen ook enkele zure eikenbossen en
populierenaanplanten. Om de bestaande ecologische waarden te beschermen en als buffer voor
de Itterbeek stellen we voor om de aan de beek palende percelen te herbestemmen als agrarisch
gebied met ecologische waarde.
Prioriteit 3:
Buffering beekvallei.

12.b. Holbeekvallei

ivatie
Langsheen deze zijbeek van de Itterbeek liggen voornamelijk graslanden met nogal wat
bomenrijen. Ook hier is het wenselijk een buffer te voorzien langsheen de beek.
Prioriteit 2:

Huid bestem ,bied 42.47 ha)
Gewenste N

Huidige bestemming agrarisch gebied (l2al: 3.7}ha, 12a2: 85.95 ha)
bestemming met eco waarde

Huidige bestemming agrarisch gebied (40.29 ha)
Gewenste bestemming agrarisch g m ecoloet i waardescheo
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Idem

13. Dijlevallei - Mispeldonk - Cassenbroek
In de gehele Dijlevallei vanaf het Mechels Broek past in het project'Randstedelijk Groen'. Dit
grote natuurontwikkelingsproject van Natuurreservaten v.z.w. krijgt meer en meer steun, o.a. van
de Stad Mechelen, OCMW's van verschillende gemeenten, AMINAL, Afdeling Natuur, ... . De
Dijlevallei kent actueel nog een hoge ecologische waarde (rivierdalgraslanden, kleinschalige
gebieden, moerassen, intacte overgangen naar de hogere zandgronden, ...). De landbouw verlaat
meer en meer het gebied, zodat over de kansen voor natuurontwikkeling hier, misschien meer dan
elders, een consensus kan ontstaan tussen de landbouw- en natuurbehoudswereld.
De voorgestelde wijzigingen zijn bijgevolg zeer grootschalig. Het probleem dat zich stelt is dat
de grote oppervlakten die hier voorgesteld worden impliceren dat het contingent aan bijkomend
N- en R-gebied hier voor een groot deel opgebruikt zou worden, zodat andere gebieden van het
gewestplan Mechelen en/of andere gewestplannen benadeeld worden.

13.a. Mispeldonk - Cassenbroek (Bonheiden)

Dit gebied.vormt samen met de omliggende bos- en N-gebieden het meest intacte deel van de
'Brabantse Kempen', waar op een betrekkelijk kleine oppervlakte alle 'Kempense' biotopen
aanwezíg zijn: een pleistocene rivierarm van de Demer met veen en trilveen, oude stuifduinen,
droge en natte heide, vennen, ondiepe kwel, schrale graslanden, elzen- en berkenbroekbos en
beekgraslanden. Vanzelfsprekend komen er ook een hele reeks overgangssituaties voor (droog-
nat, voedselarm-voedselnjk, ...).
In dit donkgebied van Mispeldonk bestaan potenties voor de ontwikkeling van droog
schraalgrasland (in de perceelsranden vinden we zelfs typische soorten voor heischraal grasland).
In de beekvallei van de Boeimeerbeek komt ondiepe kwel voor. Het gebied valt geheel binnen de
aankoopperimeter van het erkend natuurreservaat Cassenbroek - Mispeldonk.
In het westelijk deel (Mispeldonk) voorziet het voorgestelde beheer in extensieve begrazing met
als doel een meer gesloten parklandschap met tussen de graslanden veel struweel en wat bos.
Voor het oostelijk deel van het gebied wordt geopteerd voor een plus minus behoud van het
huidige landschapsbeeld. Dit betekent een vrij gesloten landschap binnen de meander (vochtig
deel) en een halfopen landschap op de overgang naar de drogere gronden ('de bergen',
'Huurbossen') en rond de loop van de Boeimeerbeek
Een groot deel van het gebied is beschermd landschap.
Prioriteit 1:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk {assenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders.

1 3.b. Cassenbroek (Bonheiden)

vaÍie
Vormt één geheel met het voorgaande gebied. Er wordt voorgesteld om de nog niet bebouwde
terreinen eveneens om te zetten tot agrarisch gebied met ecologische waarde.
PrioriÍeit 2:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk -Cassenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders.

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (13a1: 6.74hà, 1.3a2
13a3: 56.26 ha l3a4 8.48 ha)121 .6 ha,

Gewenste bestemming N-gebied (199.08 ha)

Huidige bestemming woonr-r itbreidings le (6.85 ha)
Gewenste bestemming sch ,b met sche waarde
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13.c. Vallei van de ZwarTwaterbeek (Bonheiden)

Motivatie
Het gebied voor vissport werd tot op heden niet gerealiseerd. De beekvallei vormt via het
bestaand bosgebied één geheel met de vorige voorstellen en bezit hoge potenties voor
natuurbehoud.
Prioriteit 2:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk -Cassenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders.

13.d. Valleivan de Krekelbeek
Huidige bestemming recreatiegebied (3.96 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
De rechteroever van de beek kent een planologische bescherming onder vorïn van bosgebied. De
linkeroever is echter recreatiegebied, maar momenteel in landbouwgebruik. Aangezien
ontwikkeling van recreatie(infrastructuur) niet gewenst is tot op de oever van de beek wordt
voorgesteld om de potentierijke oeverstrook te herbestemmen tot N-gebied.
Prioriteit 2:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk -Cassenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders.

13.e. Dijlevallei (Bonheiden, Mechelen)

Zie pu^nt 15b, kaartblad 2314. Dit gebied moet in de toekomst de ecologische verbinding blijven
voorzien tussen de aanwezige natuurgebieden (Cassenbroek - Mispeldonk, oude Dijlemeanders
(zie kaartblad24l5), monding van de Baarbeek).
Prioriteit 1:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk -Cassenbroek - Baarbeekmonding -

Oude Dijle meanders.

14. Gebied tussen Cassenbroek en Schransbossen

Het hele gebied tussen de Kalverbeek in het noorden en de Zwarlwaterbeek in het zuiden is voor
de regio dunbevolkt. De landbouw wordt gekenmerkt door (veelal uitbollende) melkveehouders.
Geografisch gezien is het de overgang tussen de groentestreek en de Zuiderkempen.
De ecologische waarde wordt bepaald door de aanwezigheid van vele kleine
landschapselementen (bomenrijen, houtkanten, ...) en kleine bosjes. Er komt een hoge dichtheid
aan reeën voor.
Het gebied fungeert ook als verbindingsbgebied tussen de verschillende natuurgebieden
(Schransbossen en Cassenbroek).
Een herbestemming tot agrarisch gebied met ecologische waarde zou dan ook gewenst zijn. Bij
een logische begrenzing zou het hier echter gaan om een zeer grote oppervlakte (665.2 ha).
Indien dit niet haalbaar is wordt kan worden overwogen om het gehele gebied de overdruk
landschappelijk waardevol toe te kennen (zwarÍ. gearceerd op kaart). Hierdoor wordt het
Vegetatiewijzigingsbesluit van kracht wat betreft lijn- en punWormige elementen (maar niet wat
betreft vegetaties).

uid beste voor v 4.74
Gewenste

bestem agrarisch gebied (3 1.32 ha)
bestemming metge
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Een andere oplossing kan erin bestaan de beekvalleien te herbestemmen tot agrarisch gebied met
ecologische waarde. Deze oplossing is niet ideaal aangezien ook buiten de valleitjes
natuurwaarden te vinden zijn. Een gecombineerde oplossing (agrarisch gebied met ecologische
waarde in de valleitjes en landschappelijk waardevol agrarisch gebied tussen de valleitjes) is '

eveneens mogelijk.

14.a. Vallei van de ZwarÍwaterbeek(Bonheiden)

Motivatie
Tussen de twee bestaande bosgebiedjes bevindt zich een naaldhoutaanplant. Hier kan worden
geopteerd voor bosgebied in plaats van ecologisch waardevol agrarisch gebied.
Prioriteit 2:
Verbinding tussen Cassenbroek en Schransbossen.

14.b. Valleivan de Keine Beek (Bonheiden, Putte)

Motivatie:
Zie boven.
Prioriteit 2:
Verbinding tussen Cassenbroek en Schransbossen.

14.c. Vallei van de Ottersbeek (Bonheiden)

Huidige bestemming agrarisch gebied (37.0a ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde (14c1: 14.87 ha) en

bosgebied (14c2: 0.88 ha, l4c3: 4.11 ha, 4c4: 17.18 ha)
Motivatie
De voorgestelde bosgebieden zijn reeds bebost (populieren- en naaldhoutaanplanten) en sluiten
aan op bestaand bosgebied.
PrioriteiÍ 2:
Verbinding tussen Cassenbroek en Schransbossen.

14.d. Valleivan de Kalverbeek (Putte, Bonheiden)

Motivatie:
Zie boven

f 5. Schransbossen - Kalverheide

15.a. Bosuitbreiding

Huidige bestemming agrarisch gebied (26.37 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde (14a1: 3.41 ha,

ha) en bosgebied (14a3:3.74ha)
a2:19.22

bestemmi 58.06 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde

ied (34.25
Gewenste mtn met ec

16.85

Gewenste bestemming bosgebied (15a1: 2.13 ha, l5a2: 9.22 ha) en bosuitbreidingsgebied
(15a3:3.18 ha)

Motivatie
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De Schransbossen bestaan voornamelijk uit populierenaanplanten met ondergroei van zure
eikenbossen en nitrofiel elzenbroek. Opvallend is de aanwezigheid van een geïsoleerde populatie
Maretakken. Om de bosfunctie te verstevigen stellen we hier bosuitbreiding voor. De als
bosgebied voorgestelde gebieden zijn reeds bebost (15a1) ofhet betreft verwaarloosde
landbouwgronden (15a2). De percelen 15a3 kennen nog een actief Iandbouwgebruik. Daarom
wordt hier bosuitbreidingsgebied voorgesteld.
Prioriteií 1:
Versterking bestaande bosstructuur

15.b. Wolzakken

tivatie;
Zie punt 14. Dit gebied is vergelijkbaar met gebied 14. We stellen ecologisch waardevol
agrarisch gebied voor, als buffer voor het bosgebied en om de bestaande ecologische
verbindingen te beschermen.
Prioriteit 2:
Ecologische verbinding.

Huidige bestemming agrarisch gebied (15b1: 53.38 ha, 15b2:22.69ha,l5b3:2.4 7 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde (76.18 ha)
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Kaartbla d 2412 (Heist-op-den-Berg)

1. Vallei van de Grote Nete

1.a. Vallei Íussen ltegem en Lodijkbrug(Heist-op-den-Berg)
Huidige bestemming lands. waardevol agrarisch gebied (126.4ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Zie punt 2h,kaartblad 1616.

Prioriteit l:
Vallei van de Grote Nete. Hoge actuele waarde.

1.b. ValleiÍussen Lodijkbrug en Hof ter Laken
Huidige bestemming lands. waardevol agrarisch gebied (84.94 ha) en gebied voor gem. en

openb. nutsvoorzieningen (a.3 t ha)
Gewenste bestemming N-gebied (89.25 ha)
Motivatie
Dit gebied is ecologisch even waardevol en potentierijk als het vorige. In de winterbedding
vinden we een afuisseling van vochtige grasland, moerassen en populierenaanplanten. Het is
tevens een belangrijk weidevogelgebied (Watersnip).
Er ztjn weinig wegen en nagenoeg geen bebouwing en er komen in toenemende mate
braakliggende percelen voor.
Meerdere percelen zijn eigendom van de Wielewaal v.z.w.
Prioriteit l:
Vallei van de Grote Nete. Hoge actuele waaarde.

) Averechten (Heist-op-den-B erg)

2.a. Broekbos
Huidige bestemming agrarisch gebied (2al: 0.34 ha,2a2: 3.12)
Gewenste bestemming R-gebiec
Motivatie:
Zie punt 3a, kaartblad 1616

Prioriteit 2:

2.b. Gebiedvoorverblijfsrecreatie

vatie
Zie punt 3b, kaartblad 1616.

Prioriteit 2:
Behoud van de open ruimte is hier van belang als buffer voor het bosgebied. Agrarisch gebied
met ecologische waarde kan ook in aanmerking komen.

Huidige bestemming recreatiegebied (0.3 4 ha)
Gewenste bestemming bosgebied

Huidige bestemming recreatiegebied (2c I : 21.04 ha) en agrarisch gebied (2c2:1.70 ha)
Gewenste bestemming bosgebied

2.c. Bosuithreidingsgebied
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Motivatie:
Het recreatiegebied ten zuiden van het provinciaal domein (2cl) is tot op heden niet ontwikkeld.
De gronden zijn grotendeels bebost e, sluiten aan op bestaande bosgebied. Een herbestemming
tot bosgebied hjkt logisch. Gebied 2c2 zíjn deels beboste landbouwgronden.
Prioriteit 2:

2.d. Gebied ten oosten van Averechten

2.d.1. Huidig bosgebied
H bes bo (10.s 1

nste bestem
Motivatie:
Zie punt 3c1, kaartblad 1616.

Prioriteit 3:

2.d.2. Agrarisch gebied
Huidige bestemming I andschappelij k waardevol agrarisch gebied (1 6.22 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Zie punt3c2, kaartblad 1616.

Prioriteit 2:

3. Gebied ten westen van Averechten (Heist-op-den-Berg)

Ten westen van de Averechten ligt een landschappelijk en ecologisch waardevol gebied gevormd
door verschillende beekvalleien . Deze vochtige gebieden sluiten aan op de groengebieden van de
Averechten verdienen een' groenere' bestemming.

3.a. Centrale deel
Huidige bestemming agrarisch gebied (21.85 ha)

Gewenste bestemming bosgebied (12.27 ha) en bosuitbreidingsgebied (9.58 ha)

Molivatie:
We vinden hier voornamelijk vochtige populierenaanplanten, maar ook alluviaal essen-olmenbos.
De reeds beboste terreinen worden voorgesteld als bosgebied, de tussenliggende percelen als
bosuitbreiding.
Prioriteit 2:
Sluit aan op groot groengebied Averechten.

3.b. Landbouwgebied

ivatie
In het landbouwgebied liggen verspreid enkele kleinere populierenaanplanten. Er zrjn veel kleine
landschapselementen aanwezig. De ecologische kwaliteit wordt aangetoond door broedgevallen
van Watersnip, Roodborsttapuit, Kievit en Graspieper.
Prioriteit 2:
Idem

Huidige bestemming agrarisch gebied (102.6 ha)

Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologische waarde
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4. Beerzelbroek (Putte)

4.a. Brongebied ltterbbeek

Motivatie
In het brongebied van de Itterbeek bevinden zich enkele populierenaanplanten. Om het
brongebied te bufferen tegen bemesting en pesticiden stellen we voor de bestaande aanplanten via
bosuitbreiding tot een bos te groeperen. De bestaande aanplanten worden voorgesteld als
bosgebied de tussenliggende gronden als bosuitbreidingsgebied.
Prioriteit 2:
Buffering beekvallei.

4.b. Beerzelbroek

Dit kleinschalig landbouwgebied wordt gekenmerkt door het voorkomen van veel hagen en
bomenrijen. Omdat deze lijnvormige elementen ook beschermd worden in landschappelijk
waardevol agrarisch gebied kan ook deze bestemming overwogen worden.
Prioriteit 2:

5. Pelgrimhof (Heist-op-den-Berg)

Huidige bestemming agrarisch gebied (12.83 ha)
Gewenste bestemming bosgebied
Motivatie
Langsheen het parkgebied liggen enkele populieren en naaldhoutaanplanten. Op de grens van de
twee bosarme gemeenten Putten en Heist kunnen deze best beschermd worden.
Prioriteit 3:
Geïsoleerd.

6. Hof ter Riemen (Heist-op-den-Berg)

Huidige bestemming agrarisch gebied (12.83 ha)
Gewenste bestemming parkgebiec
Motivatie
In de gemeente Heist is er weinig openbaar groen. Daarom is uitbreiding van bestaande
parkgebieden aan te raden.
Prioriteit 3:
Geïsoleerd.

7. Bufferzoneindustriezone(Heist-op-den-Berg)
Huidige bestemming
Gewenste bestemming

agrarisch gebied (12.83 ha)

Motivatie
De reservatiestrook die voorzien was voor de Ni5 kan gebruikt worden als een bufferstrook
indien deze weg geschrapt wordt. Bij verdere uitbouw van het industriegebied voor
milieubelastende bedrijven is hier echt wel nood aan gezien de nabijheid van de bewoning.

Hui 42
Gewenste ge 5.97 ha) en boSU (16.45 ha)

Huidige bestemming agrarisch gebied (156.8 ha)
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Prioriteit: 3

8. Kalverheide

8.a. Buffering Kalverheide

Zie punt 14d en 15b, kaartblad24ll
Prioritei: 2

8.b. Bosuitbreiding

Huidige bestemming agrarisch gebied (8al: 8.77 ha,8a2:3.30 ha)
bestemm met ecologische

Huidige bestemming agrarisch gebied (8bl: 0.35 ha, 8b2: 0.04 ha)
Gewenste bestemming bosgebied
Motivatie:
Zie ptnt 15a, kaartblad 2411

Prioritei: I

9. Vallei van de Beversluisbeek

Huidige bestemming agrarisch gebied (9a: 25.66 ha) en gebied voor verblijfsrecreatie (9b:
3.16 ha)

Gewenste bestemming bosgebied

Motivatie:
Langsheen de beek werden de laatstejaren veel populierenaanplanten gecreëerd. Verder vinden
we in de valleiweilanden en rietvelden. Een omzetting tot bosgebied is wenselijk, waaarbij dient
gestreefd te worden naar meer natuurlijke alluviale bossen, met open moerasplekken.
Prioriteit: 3
Geïsoleerd gebied, lokaal belang.
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Kaartbla d 2413 (Booischot)

1. Vallei van de Grote Nete (Heist-op-den-Berg)

1.a. Vallei Íussen Lodijkbrug en Hof ter Laken
Huidige bestemming lands. waardevol agrarisch gebied (40.7 6 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Zie punt lb, kaartblad 24 12

Hier sluiten de voorgestelde N-gebieden langsheen de Grote Nete aan op deze van het gewestplan
Herentals-Mol.
Prioriteit l:
Vallei van de Grote Nete. Hoge actuele waarde.

1.b. Einderbeemden

tivatie
Dit is het meest oostelijke deelvan de vallei op het gewestplan Mechelen. Dezelfde argumentatie
geldt als voor de voorgaande delen van de vallei.
Prioriíeit 1:
Vallei van de Grote Nete. Hoge actuele waarde.

Huidige bestemming Iands. waardevol agrarisch gebied (16.33 ha)
Gewenste bestemming N-gebíed

7t
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Kaartbla d 2415 (Haacht)

1. Dijlevallei

1.a. Oude Dijlemeanders Pikhakendonk(Bonheiden)
Huidige bestemming lands. waardevol agrarisch gebied (la1: 11.83 ha, la2:21.39ha,la3

41.17 ha)
Gewenste bestemming. N-gebied (74.39 ha)
Motivatie:
De oude Dijlemeanders sluiten kleinschalige gebieden in met historische houtwallen en heggen.
Hierin komen naast de algemene bomen en struiken ook zeldzame voor (Tweestijlige meidoorn,
Wilde kardinaalsmuts en Rode kornoelje). De vochtige graslanden zijn soortenrijk. Er groeit
soms massaal Grote Pimpernel. Dit is één van de enige groeiplaatsen van deze plant in
Vlaanderen. Daarnaast worden ook andere zeldzame plantensoorten teruggevonden als
Voszegge, Zwarte zegge en Kruisbladwalstro. De oude Dijlearmen hebben een zeer goede
waterkwaliteit en zijn bijgevolg van belang voor tal van waterorganismen.
De gebieden sluiten aan voorgesteld en bestaand N-gebied in Brabant en is beschermd als
landschap(?).
Prioriteit 1:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk {assenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders.

1.b. Overige landbouwgronden in de Dijlevallei

Het betreft hier een kleinschalig landbouwgebied met afwisseling van landbouwgronden,
populierenaanplanten en houtkanten. Er bevinden zich ook een enkele oude Dijlearm (1bl).
Dit gebied vormt samen met de voorgestelde agrarische gebieden met ecologische waarde op
kaartbladen 2314 en24l1 de verbinding tussen verschillende grote natuurgebieden (Mechels
Broek, Mispeldonk Cassenbroek en de Oude Dijlemeanders).
Prioriteit l:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk {assenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders.

1.c. Woonuitbreidingsgebied
Iluidige bestemming lands. waardevol agrarisch gebied (40.16ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Het totnogtoe niet gerealiseerde deel van het woonuitbreidingsgebied vormt één geheel met de
ornliggende, als agrariscli gebied met ecologische waarde voorgestelde, gebieden. Ook hier
vinden we vele kleine landschapselementen.
Prioriteit 1:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk -Cassenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders.

Huidige bestemming lands. waardevol agrarisch gebied (lbl: 4.7 4 ha, 1b2: 70.59 ha, lb3
49.23 ha)

Gewenste bestemming eco waardevol bied 124.56 ha)
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Huidige bestemming lands. waardevol agrarisch geb
Gewenste bestemming N-gebied

2. Vallei van de Baarbeek

tivatie
Zie purft 1 5 a, kaartb la d 231 4 .

Prioriteit l:
Dijlevallei, groot natuurgebied Mechels Broek - Mispeldonk -Cassenbroek - Baarbeekmonding -
Oude Dijle meanders.
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