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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Heihoefseweg’ beoogt het gedeeltelijk vervangen van het 

bestemmingsplan van het BPA nr.8 Groot Molenveld (MB dd. 10 juni 2004). De gewenste 

woonontwikkeling, zoals voorzien in het BPA is nog steeds aan de orde om tegemoet te komen 

aan de woonbehoeften in Edegem, maar een nieuwe configuratie met geactualiseerde ruimtelijke 

randvoorwaarden dient zich aan. 

Een woonproject in het zuidelijk deel van het plangebied, zoals oorspronkelijk werd ingetekend 

op het bestemmingsplan van het BPA nr. 8 Groot Molenveld, is, wegens de grote 

waterproblematiek, op heden niet langer de meest logische locatie voor het realiseren van een 

nieuwe woonstraat. Om die reden is het wenselijk de bouwzone met de parkzone om te wisselen, 

met andere woorden de zuidelijke zone als een onbebouwbare (park)zone in te richten en het 

noordelijk deel voor bebouwing te bestemmen. 

Voorliggend RUP behelst een gedeeltelijke en punctuele herziening van BPA Groot Molenveld. 

1.2. Afbakening van het plangebied 

kaart 1 situering van het plangebied 

Voor de gedeeltelijke wijzigingen doorgevoerd met dit RUP, gebeurt de afbakening van het 

plangebied op perceelsniveau of volgt de bestemmingsafbakening van het BPA Groot Molenveld.  

Het plangebied bevindt zich ten zuiden van Heihoefseweg en grenst aan Terelstraat in het westen 

en het zuiden. Ten oosten grenst het plangebied aan de bestaande percelen langs Heihoefseweg 

en Prins Boudewijnlaan.  
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2. Ruimtelijke planningscontext 

2.1. Relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Edegem 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd bij BD van 8 december 2005. 

Het richtinggevend gedeelte van dit structuurplan geeft aan welke ontwikkelingen wenselijk zijn 

op het gemeentelijk grondgebied. Dit resulteert in een gewenste ruimtelijke structuur. Het 

richtinggevend gedeelte is bindend voor de gemeente en alle instellingen die onder de gemeente 

ressorteren, hiervan kan slechts onder bepaalde voorwaarden en gemotiveerd afgeweken 

worden. Een aantal selecties, taakstellingen en acties die nodig zijn om de gewenste ruimtelijke 

structuur te realiseren, worden aangegeven in de bindende bepalingen van het ruimtelijk 

structuurplan. Van deze bindende bepalingen kan de gemeente (noch instellingen die onder de 

gemeente ressorteren) niet afwijken. 

De beperkte wijziging van het BPA Groot Molenveld is niet in strijd met het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan. 

Het RUP, hoewel niet expliciet aangekondigd in een bindende bepaling, draagt bij tot de realisatie 

van de gewenste structuur van de gemeente, door het voorzien van een betere woonkwaliteit. 

Relevante inhoudelijke aspecten 

Visie en doelstellingen 

Edegem is een woongemeente in de voorstad, met de nadruk op woonkwaliteit, een goed 

uitgeruste lokale kern en gedifferentieerde omliggende woonwijken. Het unieke karakter van de 

gemeente ligt voornamelijk in de aanwezigheid van waardevolle open ruimte gehelen, 

kasteeldomeinen, recreatieve en culturele mogelijkheden, een goed uitgebouwd 

verenigingsleven én de nabijheid van de stad. 

De gemeente wil haar huidig imago als aantrekkelijke woongemeente behouden. Enerzijds door 

het woonaanbod verder te diversifiëren en te concentreren in de inbreidingsgebieden waardoor 

de waardevolle open ruimtegehelen gevrijwaard blijven. Anderzijds door in de kernen en 

woonwijken de publieke ruimte zoals straten en pleintjes kwaliteitsvol herin te richten met behoud 

van de kleine landschapselementen. 

Belangrijke uitdagingen voor de toekomst zijn het verweven van nieuwe, innovatieve 

economische activiteiten in de woonomgeving door het invullen en/of omvormen van bestaande 

leegstaande gebouwen en terreinen en het aanpakken van de verkeersproblematiek. 

In een stedelijke omgeving die steeds in volle evolutie is, moet Edegem in de toekomst een 

actieve en leefbare gemeente blijven waarin ook landbouw, natuur en recreatie belangrijk blijven 

en als troefkaart worden uitgespeeld. Daarom wordt de open ruimte maximaal ingezet op deze 

drie functies. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen worden steeds ingepast, in overeenstemming met 

de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. 

De visie wordt verder uitgewerkt in een aantal essentiële doelstellingen voor de ruimtelijk 

ontwikkeling van de gemeente Edegem: 

 behoud van het lokaal karakter 

 opvangen van de verstedelijkingsdruk 
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 verbeteren van de verkeersleefbaarheid in de gemeente 

 inbreidingsprojecten met gevarieerde woontypes 

 werken aan de vormgeving van de publieke ruimte 

 vrijwaren en opwaarderen van de groene ruimte. 

In het structuurplan worden in Edegem twee deelruimten herkend: 

 het stedelijk landschapspark, waarin een open ruimtebeleid zal worden gevoerd 

 de Edegemse fragmenten, een overwegend bebouwde ruimte, met een beleid gericht op 

woonkwaliteit. 

Groot Molenveld in het stedelijk landschapspark 

De vallei van de Edegemse beek in het zuiden en zuidwesten van de gemeente maakt deel uit 

van het stedelijk landschapspark. Dit betekent dat het valleigebied maximaal de ruimte moet 

krijgen om haar ecologische verbindende en hydrologische (waterbuffering en -afvoer) functie uit 

te oefenen. Extra ecologische en duurzame maatregelen worden genomen om o.a. de kantoren 

langs Prins Boudewijnlaan te integreren in het valleigebied (bijvoorbeeld door middel van 

streekeigen aanplantingen). De bebouwingsdichtheid wordt beperkt (bijvoorbeeld door de 

verfijning van het woongebied naar woonpark).  

2.2. Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen 

Het ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen (RSPA) werd bij MB dd. 10 juli 2001 

goedgekeurd. Het addendum ‘partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan Antwerpen’ 

(BVR 27/01/2011) actualiseert het RSPA voor de planperiode 2007-2012. 

Het richtinggevend gedeelte van het provinciaal structuurplan geeft aan welke ontwikkelingen 

wenselijk zijn op het provinciaal grondgebied. Dit resulteert in een gewenste ruimtelijke structuur. 

Het richtinggevend gedeelte is bindend voor de provincie, hiervan kan moeilijk afgeweken 

worden, en wordt aangegeven in de bindende bepalingen die horen bij het ruimtelijk structuurplan. 

Het provinciaal structuurplan vormde een kader bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan. Voorliggend RUP is er niet in strijd mee. 

Relevante inhoudelijke aspecten 

Edegem in de Antwerpse fragmenten 

Edegem wordt in het RSPA gerekend tot het gebied ‘grootstedelijk Antwerpen’ en de ‘Antwerpse 

gordel’, deelruimten van de Antwerpse fragmenten. De hoofdruimte Antwerpse fragmenten is het 

deel van de Vlaamse Ruit (het stedelijk netwerk van internationaal niveau tussen Gent, 

Antwerpen, Brussel en Leuven) dat op het grondgebied van de provincie is gelegen. Voor deze 

hoofdruimte geldt een beleid van omgaan met fragmentatie. 

Hoogdynamische activiteiten worden bij voorkeur ondergebracht in dit deel van de provincie en 

geconcentreerd in een groot aantal hoogwaardige knooppunten. De verdergaande fragmentatie 

van de provincie Antwerpen wordt binnen de grenzen van de Antwerpse fragmenten gehouden. 

Creëren van nieuwe vormen van stedelijkheid, vernieuwing van bestaande stedelijkheid en 

realiseren van nieuwe grootschalige samenhang zijn essentieel. 

Visie en doelstellingen met betrekking tot het grootstedelijk Antwerpen 
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Het grootstedelijk Antwerpen blijft ook in de toekomst van fundamenteel belang voor de gewenste 

ruimtelijke structuur van de provincie. Voor de provincie behoudt Antwerpen een centrale rol en 

biedt het gebied ruimte aan de meest hoogwaardige functies. In het kluwen van stedelijke 

deelruimten en fragmenten van de Vlaamse Ruit is Antwerpen het grootstedelijk hart van de 

provincie. De overige gebieden in de provincie zijn hiermee allemaal in min of meerdere mate 

verbonden. Dit uitgangspunt vraagt om een grondige vernieuwing van het grootstedelijk gebied. 

Voor grootstedelijk Antwerpen worden volgende doelstellingen met enige relevantie voor het 

plangebied aangegeven. 

 Het vernieuwen van het grootstedelijk gebied. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het 

herbestemmen van verlaten bedrijventerreinen, in het vernieuwen van woonomgevingen, in 

het realiseren van groenstructuren of in het aantrekken van jonge bedrijfstakken. 

 Het uitbouwen van kwalitatieve woonomgevingen. In meer perifere woonomgevingen 

zoals Edegem wordt de morfologische en functionele dichtheid verhoogd tot een meer 

stedelijke dichtheid. Deze woonomgevingen worden daardoor meer gelijkwaardig aan 

Antwerpen kernstad. Hierbij is dringend nood aan kleine woningen en moet de open 

bebouwing worden afgeremd. Minimum 15% van het aanbod aan bijkomende woningen 

moeten sociale woningen zijn. 

 Het vrijwaren van groene vingers. De groene vingers staan binnen het grootstedelijk 

Antwerpen met elkaar in verbinding via allerlei lokale bosjes, ingesloten open ruimten enz., 

verweven in of tussen de woonomgevingen; het geheel van groene vingers en lokale 

verbindingen vormt een grootstedelijke groenstructuur.  

 Het verbeteren van de bereikbaarheid. In principe moet elke woonomgeving in het groot-

stedelijk gebied rechtstreeks worden verbonden met elke andere (niet via de kernstad); dit 

kan ondermeer door de uitbouw van grootstedelijke fietsverbindingen.  

Visie en doelstellingen met betrekking tot de Antwerpse gordel 

De Antwerpse gordel is een groenstructuur van grootstedelijk niveau verweven met de Antwerpse 

fragmenten en met een bijzondere functie voor het grootstedelijk gebied. Hij verbindt 

verschillende soorten natuurlijke, landschappelijke en open ruimte elementen. De Antwerpse 

gordel loopt ook door in het grootstedelijk gebied, bijvoorbeeld in ‘groene vingers’. De gordel biedt 

‘ademruimte’ aan het grootstedelijk gebied en aan de Antwerpse fragmenten door het aanbod 

van niet bebouwde ruimte, door het mogelijk maken van (grootstedelijke) recreatie en 

(hoofdzakelijk grondgebonden) landbouw. De gordel begrenst het grootstedelijk gebied en remt 

de suburbanisatiedruk af. Het gebied is gemengd natuurlijk en cultuurlijk met openheid als 

belangrijkste karakteristiek. 

Voor de Antwerpse gordel worden volgende doelstellingen met enige relevantie voor het 

plangebied aangegeven. 

 Het tegengaan van het aansnijden van nieuwe gebieden voor wonen in de Antwerpse gordel. 

Om de rol van grootstedelijke groenstructuur waar te maken, wordt uitbreiding van bebouwing 

in het gebied tegengegaan. 

 Het beschermen, versterken en verbinden van onderdelen van de gordel. De Antwerpse 

gordel is meer dan de som van de onderdelen. Binnen de Antwerpse fragmenten realiseert 

hij een nieuwe samenhang. Voor de hoofdruimte vervult de gordel de functie van groene 

(recreatieve) long.  

 Het versterken van open ruimte functies zoals natuur, bossen, landbouw, recreatie en 

landschap. De Antwerpse gordel heeft een functie voor het grootstedelijk gebied Antwerpen 

en voor de Antwerpse fragmenten.  
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2.3. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Op 23 september 1997 werd het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) definitief vastgelegd 

en werden de bindende bepalingen bekrachtigd als kader voor de ruimtelijke ontwikkeling in 

Vlaanderen tot 2007. Het RSV werd gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering 12/12/2003; 

de gewijzigde bindende bepalingen werden bekrachtigd bij decreet 19/03/2004. De tweede 

herziening van het RSV werd op 17 december definitief vastgesteld. De bindende bepalingen 

werden op 16 januari 2011 bekrachtigd door het Vlaams Parlement. 

Het richtinggevend gedeelte geeft een gewenste ruimtelijk structuur voor het Vlaamse 

grondgebied, waarvan niet kan worden afgeweken. Deze gewenste ruimtelijke structuur wordt 

vervat in de bindende bepalingen in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Het RSV vormde een 

kader bij de opmaak van het provinciaal en het gemeentelijk structuurplan. Voorliggend RUP is 

niet in strijd met het RSV. 

Relevante inhoudelijke aspecten 

Edegem deel van het grootstedelijk gebied Antwerpen 

Volgens het RSV maakt Edegem (geheel of gedeeltelijk) deel uit van het grootstedelijk gebied 

Antwerpen en op grotere schaal van het stedelijk netwerk de Vlaamse Ruit.  

Visie en concept voor de stedelijke gebieden 

Stedelijke gebieden zijn gebieden waar een intense ruimtelijke samenhang en verweving bestaat 

tussen de verschillende menselijke activiteiten (wonen, werken, recreëren enz.), waar de dichte 

bebouwing overheerst en waar het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te concentreren. 

Een ‘stedelijk-gebied-beleid’ duidt op ontwikkeling, concentratie en verdichting, maar steeds met 

respect voor de draagkracht van het gebied. Dit in tegenstelling met het ‘buitengebied-beleid’, 

waar een meer terughoudend beleid ten opzichte van o.a. het bouwen zal worden gevoerd.  

Elk stedelijk gebied is tevens een economisch knooppunt. De economische activiteiten zijn in de 

economische knooppunten geconcentreerd op goed uitgeruste regionale bedrijventerreinen en 

lokale bedrijventerreinen of komen verweven met andere functies voor. 

Doelstellingen voor de grootstedelijke gebieden 

Eén van de doelstellingen geformuleerd in het RSV voor stedelijke gebieden is het ontwikkelen 

van nieuwe woontypologieën en kwalitatieve woonomgevingen. Om die redenen wil men in de 

verdeling van de woonbehoefte aan bijkomende woongelegenheden een trendbreuk realiseren: 

60% in de stedelijke gebieden en 40% in de kernen van het buitengebied (voor de provincie 

Antwerpen zelfs respectievelijk 65% en 35%). De minimaal na te streven woondichtheid voor 

stedelijke gebieden bedraagt 25 woningen per hectare. Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

legt aan het grootstedelijk gebied Antwerpen de taak op om ruimte voor ongeveer 40.000 

bijkomende woningen te voorzien. In de eerste plaats biedt het bestaand weefsel hiervoor nog 

mogelijkheden door bijvoorbeeld herbestemming, verdichting, hergebruik of opsplitsing. Ten 

tweede moeten hiervoor ook nieuwe locaties worden aangeduid. Dit laatste gebeurt bij de 

afbakening van het grootstedelijk gebied. Omwille van de duidelijke behoeften en om te kunnen 

concurreren met het buitengebied (waar nog een aanzienlijke juridische voorraad aan 

bouwgronden bestaat) moeten ook op korte termijn grootschalige woningbouwprojecten worden 

gerealiseerd. 
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In de economische knooppunten worden de economische activiteiten en ook de nieuwe 

bedrijventerreinen geconcentreerd (voor 83 tot 88 % in de provincie Antwerpen). De verdere 

ontwikkelingen op het vlak van bedrijventerreinen zijn afhankelijk van de bestaande 

mogelijkheden en de wenselijkheid (bijvoorbeeld in functie van bereikbaarheid). In de eerste 

plaats biedt het weefsel hiervoor nog mogelijkheden door bijvoorbeeld reconversie of verdichting. 

Nieuwe regionale bedrijventerreinen kunnen worden aangeduid bij de afbakening van het 

grootstedelijk gebied. 

Verdichten en versterken van de stedelijke gebieden is geen synoniem voor het volbouwen van 

elke waardevolle groene ruimte binnen het woongebied. Immers, om nieuwe bewoners aan te 

trekken is het creëren van kwalitatieve woonomgevingen met voldoende groene ruimten een 

absolute voorwaarde. 

Relevante aspecten met betrekking tot de uitvoering van het RSV 

De Vlaamse regering heeft op 19 juni 2009, in uitvoering van het RSV, het gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan ‘Afbakening grootstedelijk Gebied Antwerpen’ definitief goedgekeurd.  

Dit plan stelt een aantal aanpassingen voor aan de bestemmingen en de geldende 

stedenbouwkundige voorschriften in delen van de gemeenten Antwerpen, Aartselaar, Beveren, 

Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Kruibeke, Lint, Mortsel, Niel, Rumst, 

Schelle, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht. 

 

Met dit plan stelt de Vlaamse Regering twee zaken voor:  

 een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Antwerpse in de 

toekomst kan gebeuren; het gemeentelijk grondgebied van Edegem valt volledig binnen deze 

lijn 

 aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties om nieuwe 

ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en stedelijk groen.  

Voor de gemeente Edegem heeft deze afbakening geen andere gevolgen uitgezonderd voor de 

zone van Agfa Gevaert gelegen in het noorden van het gemeentelijk grondgebied, gelegen buiten 

het plangebied van het BPA dat met dit RUP gedeeltelijk wordt gewijzigd.  
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3. Juridische context 

3.1. Gewestplan 

kaart 2 uittreksel gewestplan 

Het gewestplan nr.14 Antwerpen (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere 

wijzigingen in 1996, 1998 en 2000) legt de bestemmingen op het gemeentelijk grondgebied vast.  

De gewestplanbestemmingen zijn op het grondgebied van Edegem enkel nog van toepassing in 

het noordwestelijk deel van de gemeente buiten het plangebied van dit RUP; nagenoeg het hele 

grondgebied wordt bedekt door BPA’s.  

3.2. BPA’s 

kaart 3 uittreksel BPA nr.8 Groot Molenveld 

Voorliggend RUP betreft een gedeeltelijke wijziging van het BPA nr.8 Groot Molenveld (MB dd. 

14 juni 1994) en BPA nr. 8 Groot Molenveld (1e gedeeltelijke wijziging) (MB dd. 10 juni 2004).  

Binnen het bestaande BPA heeft het plangebied de bestemming ‘park- en groengebieden’, 

‘openbaar domein’, ‘strook voor tuinen, vrij van elke constructie’, strook voor gekoppelde en 

vrijstaande bebouwing’ en een projectzone ‘bebouwingswijze vastgelegd door de in de zone 

aangegeven coëfficiënten en door de voorschriften’. 

3.3. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

De gemeente Edegem beschikt over een gemeentelijke verordening met betrekking tot het 

overwelven van baangrachten, definitief goedgekeurd in de gemeenteraad op 23 maart 2006.  

Voorliggend RUP is in overeenstemming met de gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen 

en overlapt niet met de bepalingen opgenomen in deze reglementen. 

3.4. Goedgekeurde en niet-vervallen verkavelingen 

Binnen het plangebied van voorliggend RUP zijn geen goedgekeurde en niet-vervallen 

verkavelingen gelegen.  

3.5. VEN-gebieden 

Binnen de gemeente Edegem bevinden zich geen VEN-gebieden. 

3.6. Vogel - en habitatrichtlijngebieden 

Binnen de gemeente Edegem is een habitatrichtlijngebied met een oppervlakte van ca. 360ha 

gelegen in en rondom fort V: ‘historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat’ 

(gebiedscode: BE2100045).  
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Dit habitatrichtlijngebied valt buiten het plangebied van voorliggend RUP en is er op ongeveer 

2,5km vandaan gelegen. 

3.7. Beschermd erfgoed 

kaart 4 beschermd erfgoed 

In het plangebied zijn geen beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten of traditionele 

landschappen aanwezig. 

In de nabijheid van het plangebied is het kasteel Arendsnest als monument beschermd. Het 

kasteel Arendsnest (met kern uit de 17de eeuw, vermoedelijk bepleisterd en van nieuwe vensters 

en dakvensters voorzien ca. 1830), met inbegrip van de toegangsbruggen omvat het 

poortgebouw (17e eeuws) en het koetshuis (uit de tweede helft van de 19e eeuw) en is gelegen 

in Boerenlegerstraat (goedgekeurd op 6 november 1981). De omgevingen van het kasteel 

Arendsnest zijn tevens als dorpsgezicht beschermd. 

3.8. Bouwmisdrijven 

Er worden geen bouwmisdrijven geregulariseerd in dit voorontwerp RUP. Binnen het plangebied 

van voorliggend RUP zijn geen bouwmisdrijven gelegen. 

3.9. Atlas van de waterlopen 

In de nabijheid van het plangebied is de waterloop nr.1 (Edegemse Beek) gelegen, met daarop 

aansluitend een niet geklasseerde waterloop. 

3.10. Atlas van buurt- en voetwegen 

Doorheen het plangebied loopt voetweg nr.15 en voetweg nr.14. Buurtweg nr. 8 grenst in het 

zuiden aan het plangebied. 

De atlas van buurt- en voetwegen is aangeduid op het plan feitelijke en juridische toestand met 

vermelding van hun nummer. 

Voetweg nr. 15 zal, gezien afwijkend van de gewenste ontsluiting voor voetgangers en fietsers, 

worden gewijzigd volgens de geëigende procedure.  
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4. Sectorale beleidsplannen en studies 

4.1. Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) 

Het GNOP-actieplan (11 september 1996) vormt de beschrijving van de maatregelen en acties 

die genomen worden binnen de gemeente om de natuurwaarden te beschermen en/of verder te 

ontwikkelen. Het plan geeft een aantal maatregelen op langere termijn met betrekking tot een 

duurzaam natuurbeleid. Deze kunnen verder verankerd worden in bijvoorbeeld aangepaste 

bestemmings-, inrichtings- en/of beheersvoorschriften van de verschillende ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. 

De hoofddoelstelling van het natuurbeleid in de gemeente Edegem is het behoud van de 

bestaande open ruimte, de ontwikkeling van de landschapsecologische infrastructuur - in het 

bijzonder de kleine landschapselementen - en de vergroting en/of buffering van bestaande 

biologisch waardevolle gebieden.  

Prioritair voor het natuurontwikkelingsplan van de gemeente zijn: de valleien van de Edegemse 

Beek en de Kleine Struisbeek en het agrarisch gebied ten oosten van Hof Ter Linden. 

Aangezien voorliggend RUP niet gelegen is binnen een prioritair gebied, wordt verder niet 

ingegaan op de aspecten van het GNOP van de gemeente Edegem. 

4.2. Biologische waarderingskaart 

kaart 5  uittreksel biologische waarderingskaart 

De percelen in het plangebied kennen geen bijzondere ecologische waarden, noch 

beschermingen in die zin.  

Aan het plangebied grenzen een aantal percelen die op de biologische waarderingskaart zijn 

aangeduid als biologisch waardevol en minder waardevol. Het RUP heeft op deze waardevolle 

elementen geen effect. 

4.3.  Gemeentelijk mobiliteitsplan  

De beleidsnota van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad op 

19 december 2002 en is conform verklaard door de hogere overheden. 

Relevante inhoudelijke aspecten 

Prins Boudewijnlaan vormt een heuse barrière en scheidt de westelijk gelegen zone (waarvan 

het plangebied deel uitmaakt) af van het centrumgebied. 

Het mobiliteitsplan duidt op de wenselijkheid deze moeilijke oversteekbaarheid van Prins 

Boudewijnlaan, voornamelijk voor langzaam verkeer, weg te werken. Dit kan onder andere 

gebeuren door de bestaande oversteekplaatsen te beveiligen.  

Prins Boudewijnlaan zal worden ingericht als groene as, die dienst zal doen als drager van de 

radiale openbaar vervoersas naar het centrum van Antwerpen stad. Het deel van Prins 

Boudewijnlaan gelegen tegen het grondgebied van de stad Antwerpen zal een vrije busbaan 
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krijgen en een profiel van 2x1 rijstrook, zodat de bestaande verkeerscongestie van en naar 

Antwerpen kan worden opgelost. 

4.4. Onroerend erfgoed 

4.4.1. Landschapsatlas 

kaart 6 uittreksel landschapsatlas 

In de omgeving van het plangebied is het puntrelict Kasteel Arendsnest (P10437) gelegen binnen 

de relictzone ‘Kasteeldomeinen Z-ZO Antwerpen en randgemeenten’ (R10082). Het 

Arendsnestkasteel, met relatief gave en goed herkenbare parkstructuur, maakt hier deel van uit.  

Het plangebied van voorliggend RUP behoort tot het traditioneel landschap ‘Land van Kontich-

Ranst’. Dit landschap is een traditioneel tuinbouwgebied op zandgronden welke sterk verstedelijkt 

is en een grote dichtheid aan serres kent. Wenselijk is de open ruimte te vrijwaren door niet-

grondgebonden landbouw en wonen met elkaar te verweven. 

4.4.2. Archeologisch erfgoed 

De publiekskaarten van de Centrale Archeologische Inventaris voor Vlaanderen geven voor 

enkele periodes een aantal gekende archeologische sites op het grondgebied van de gemeente 

Edegem aan: 

 hoeve ten Bosse aan Drie Eikenstraat, een hoevecomplex dat oorspronkelijk (17e eeuw) 

bestond uit een woonhuis, stallingen en een schuur 

 Paddenpoelhoeve, een hoeve met losstaande bestanddelen: woonstalhuis, stallingen, 

koetshuis en een recenter schuur; de hoeve is afgebrand in het begin van de 18e eeuw en 

toen werd meteen het huidige gebouw opgetrokken 

 hoeve Hazeschrans, welke bestaat uit verschillende onderdelen: twee woonstalhuizen, 

waterput, enkele stallingen en een wagenhuis; in de late middeleeuwen was deze hoeve een 

site met walgracht. 

Deze sites bevinden zich op een ruime afstand van de het plangebied. 

Dit RUP doet geen afbreuk aan de verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving met betrekking 

tot de bescherming van archeologisch erfgoed. In elk geval zal, indien de archeologische diensten 

aangeven dat dit belangrijk is, voor de aanvang van grondwerken in het plangebied een 

prospectief onderzoek kunnen gebeuren. 

4.5. Toegankelijkheid 

In het kader van de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten wordt elke aanvraag tot 

het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning die betrekking heeft op een publieke 

ruimte1 voor advies voorgelegd aan het Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen 

(Boomgaardstraat 22, bus 101, 2600 Antwerpen; tel: 03/240.56.47 of www.provant.be, welzijn, 

toegankelijkheid) alvorens de stedenbouwkundige vergunning af te leveren. De aanvrager dient 

alle nodige informatie te verstrekken die nodig is om de toegankelijkheid te evalueren. 

 

 

1 de openbare en niet-openbare gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn, met inbegrip van praktijken voor vrije 

beroepe en wegen, domeinen, infrastructuren, gebouwen of plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn 

http://www.provant.be/
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5. Bestaande ruimtelijke structuur 

5.1. Macroschaal 

De deelruimte Groot Molenveld is overwegend een open ruimte, die via de Edegemse beek 

aansluit bij het open weilandgebied op het grondgebied van de gemeente Kontich. In deze open 

ruimte met voornamelijk sportvelden, is de bebouwing, ten behoeve van sportinfrastructuur, 

verspreid terug te vinden. Aan de noordzijde van Groot Molenveld is er meer woonbebouwing, 

voornamelijk woonwijken/verkavelingen.  

Aan de oostzijde van wordt Groot Molenveld begrensd door de bebouwing langsheen Prins 

Boudewijnlaan, een belangrijke verbindings- en ontsluitingsweg doorheen de gemeente. Deze 

bebouwing bestaat voornamelijk uit grote alleenstaande villa’s en ten zuiden van Kattenbroek 

enkele bedrijfsgebouwen. Door deze bebouwing is de achterin gelegen open ruimte niet zichtbaar 

vanaf Prins Boudewijnlaan.  

Terelststraat vormt de zuidelijke grens van het plangebied en fungeert momenteel enkel voor de 

ontsluiting van de wagen naar de woningen aan de kruising met Prins Boudewijnlaan. Alle 

recreatieve en andere activiteiten ontsluiten via Kattenbroek.  

Meer naar het westen loopt de autosnelweg op een verhoogde berm langsheen de deelruimte 

Groot Molenveld. Deze infrastructuur vormt vanzelfsprekend een zware barrière en begrenzing 

van de wijk. 

5.2. Microschaal 

figuur 1 luchtfoto die de bestaande toestand illustreert van de woonprojectzone ten 

zuiden van Heihoefseweg - met aanduiding plaats van onderstaande foto’s 

De bestaande toestand wordt geïllustreerd door onderstaande foto’s. Het betreft een zone die op 

heden in gebruik is als akker. Het plangebied omvat een L-vormig perceel omsloten door 

Terelststraat (in het zuiden en het westen) en Heihoefseweg in het noorden en een aantal 
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deelpercelen grenzend aan woningen aan Heihoefseweg en Terelststraat. Verder wordt de 

oostelijke grens van het gebied gevormd door de perceelsgrenzen van de bebouwing langsheen 

Prins Boudewijnlaan en Heihoefseweg. 

Voornamelijk het zuidelijk deel van dit deelgebied kampt met waterproblemen na hevige regenval. 

Om die reden is de gemeente dan ook al in 2010 - voorafgaandelijk aan de realisatie van het 

woonproject - van start gegaan met de aanleg van baangrachten rondom het terrein. 

 

 
foto 1 - zicht op akker vanaf Heihoefseweg (2010) 

foto 2 - woning op hoek Hubert Willemsstraat  foto 3 - aanleg baangracht Terelststraat (2010) 

 

foto 4 - waterbuffer op hoek Terelststraat  

 

foto 5 - zicht op achterkant woningen 

Heihoefseweg  
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foto 6 -zicht op akker vanaf Terelststraat 

 

foto 7 - kruispunt Terelststraat en Prins 

Boudewijnlaan  

 

foto 8 - zicht vanaf Prins Boudewijnlaan op 

achterste deel percelen Terelststraat  

 foto 9 - kruispunt Heihoefseweg en Prins 
Boudewijnlaan 
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6. Visie  

Een woonproject in het zuidelijk deel van het plangebied, zoals oorspronkelijk werd ingetekend 

op het bestemmingsplan van het BPA nr. 8 Groot Molenveld, is, wegens de grote 

waterproblematiek, op heden niet langer de meest logische locatie voor het realiseren van een 

nieuwe verkaveling. 

In het zuiden, waar de bebouwingszone werd ingetekend, is er namelijk een 

overstromingsgevoelig gebied gelegen (zie ook verder onder het hoofdstuk van de watertoets). 

In het noorden, waar in het BPA de parkzone werd ingetekend, bestaat er geen risico op 

overstromen.Om die reden is het wenselijk de bouwzone met de parkzone om te wisselen, met 

andere woorden de zuidelijke zone als een onbebouwbare (park)zone in te richten en het 

noordelijk deel voor bebouwing te bestemmen. De als overstromingsgevoelig aangeduide strook 

aan Terelststraat wordt op die manier (grotendeels) gevrijwaard. 

Het park aan de Terelstsraat zal fungeren als een publiek toegankelijk buurtparkje, waar ruimte 

is voor speelplekken en een natuurlijk ingekaderde waterbuffering. Doorheen het park zal een 

veilige verbinding voor voetgangers en fietsers lopen tussen de oversteekplaats aan de Prins 

Boudewijlaan en de sportcluster van Kattenbroek. 

De woonontwikkeling beoogd het toevoegen van een rustige woonstraat en wordt afgestemd op 

het woonweefsel in de omgeving van het plangebied, met aandacht voor verscheidenheid in 

woonvormen en een evenwicht tussen open ruimte en toch een voldoende grote woondichtheid. 

Gezien de ruime diepte wordt het achterste deel van de percelen aan Terelststraat meegenomen 

in de voorliggende herziening van het BPA nr. 8 Groot Molenveld. In het BPA konden de percelen 

reeds een andere invulling krijgen, maar met de herziening wordt het deels mee gericht op de 

nieuwe woonontwikkeling tussen Terelststraat en Heihoefseweg.  

Een laatste element in het plangebied zijn de twee percelen op de hoek Hubert Willemsstraat – 

Heihoefseweg. Beide zijn in het BPA nr. 8 Groot Molenveld bestemd als ‘park- en groengebied, 

maar thans in gebruik als woning en tuin. Aangezien de gemeente voorlopig geen intentie heeft 

deze percelen te integregen in het park, wordt de mogelijkheid tot een beperkte oppervlakte 

constructies op te richten in de tuinzone bij de woning, ingeschreven in voorliggend RUP. Een 

volledige wijziging van de bestemming naar woongebied wordt niet gezien als een mogelijke 

optie, omdat er dan een nieuwe woning op het perceel gebouwd zou kunnen worden, wat niet 

gewenst is. 
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7. Gewenste ruimtelijke structuur 

Het plangebied bestaat uit twee grote deelzones, namelijk een parkgebied en een woongebied. 

Het park heeft haar grootste oppervlakte aan Terelststraat, maar wordt door de groene ingerichte 

strook langs de westzijde van het project ook verbonden met het buurtpark Heihoefseweg - 

Hubert Willemsstraat. Het parkgebied heeft een openbaar karakter en fungeert als buurtpark en 

landschappelijke waterbufferingszone. De inrichting zorgt voor verschillende karakters, 

afhankelijk van de intensiteit van gebruik, zoals speelgroen of meer natuurlijke ontwikkeld 

groengebied. Daarnaast is er nog voldoende plaats voor een natuurlijk ingerichte waterbuffer en 

een parkeererf met ongeveer 13 plaatsen voor de bewoners van de bestaande woningen aan het 

begin van Terelststraat. De verhardingen worden tot een strikt minimum beperkt. Doorheen het 

park wordt een pad aangelegd dat een veilige voet- en fietsverbinding mogelijk maakt tussen de 

oversteekplaats aan de Prins Boudewijnlaan en de sportcluster van Kattenbroek. 

 

Voor het projectgebied ligt een schets van een woonontwikkeling voor (zie hieronder op figuur 2), 

die een indicatie geeft van de voorgenomen invulling en later op te maken verkavelingsplan. 

In totaal voorziet het RUP in de realisatie van ca. 72 woningen en een te verkavelen oppervlakte 

van ca. 2,6 ha, inclusief nieuw aan te leggen wegenis. Dit betekent een woondichtheid van ca 28 

woningen per ha. Het park heeft een oppervlakte van ca. 16.750 m².  

Er wordt gestreefd naar een verscheidenheid in woningtypes. Aan Prins Boudewijnlaan zijn 2 tot 

4 nieuwe eengezinswoningen mogelijk en aan Heihoefseweg wordt de straat afgewerkt met ca. 

6 vrijstaande eengezinswoningen, volgens het voorbeeld van de bestaande woningen in beide 

straten. Centraal richten de woningen zich naar de nieuw aan te leggen straat, die volledig ontsluit 

via Terelststraat. Deze woningen zijn vrijstaand, gekoppeld en aaneengeschakeld, sommige met 

een beperktere perceelsoppervlakte, bedoeld als sociale woning. Het oprichten van 

meergezinsgebouwen is beperkt tot drie gebouwen in de volledige projectzone, met in totaal 

maximaal 20 woonentiteiten. Het parkeren gebeurt op eigen terrein. In de nieuw aan te leggen 

straat kunnen wel parkeerplaatsen voor bezoekers voorzien worden. De verhardingen en 

constructies in voor- en achtertuinen worden tot een strikt minimum beperkt. 

 

Er wordt een sterke relatie tussen woonwijk en park vooropgesteld, met verschillende 

parkstroken, gecombineerd met woonerfjes, die uitgeven op het park. De woningen langs de 

zuidzijde van het aan te leggen wegtracé richten zich ook naar het nieuw aan te leggen park.  
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figuur 2 inrichtingsschets  
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8. Mobiliteit 

8.1. Bereikbaarheidsprofiel 

figuur 3 concept ontsluiting gemotoriseerd verkeer en fietsers (juli 2013) 

 

 

8.1.1. auto 

Het RUP Heihoefseweg situeert zich langs de gewestweg N173 (Prins Boudewijnlaan), een lokale 

verbindingsweg (2x2) tussen Kontich en Berchem. Ter hoogte van het plangebied geldt er een 

snelheidsregime van 70km/u. 

 

Terelststraat is en Heihoefse weg sluiten beide aan op de N173 en hebben als enige functie het 

ontsluiten van het autoverkeer van de aanpalende woningen in beide straten. Terelstsraat heeft 

als bijkomende functie het toegankelijk maken van de sport- en recreatiecluster Kattenbroek voor 

voetgangers en Fietsers vanuit het centrum via de oversteekplaats aan de Prins Boudewijnlaan. 

Recent werd ter hoogte van de Indika-site een nieuwe lichten geregelde ontsluiting naar Prins 

Boudewijnlaan gerealiseerd in functie van de gehele sport- en recreatiecluster, de 

gemeentehallen en het ecopark. 

 

De auto-ontsluiting van de nieuwe woonontwikkeling in het plangebied zal grotendeels via 

Terelststraat-oost gebeuren. Nu reeds ontsluiten hier 11 woningen naar Prins Boudewijnlaan. Het 

deel van Terelststraat-oost dat toegankelijk is voor de auto wordt beperkt tot aan de in- en uitrit 

van de nieuwe woonstraat. Aangezien er geen opening in de middenberm van Prins 

Boudewijnlaan wordt gemaakt, gaat het hier om een rechts-in, rechts-uit toegang. Keren richting 

Antwerpen zal gebeuren langs het recent aangelegde lichtengeregeld kruispunt, wat de veiligheid 
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ten goede komt. Dit is tevens ook de reden waarom de bevoegde instanties geen akkoord geven 

over een volledige ontsluiting van Terelststraat en Heihoefseweg via de Heihoefse weg. Deze 

aansluiting ligt namelijk erg dicht bij het kruispunt met Drie Eikenstraat en de toename van de 

keerbewegingen via de doorsteek ter hoogte van Terelstsraat is niet wenselijk in functie van 

verkeersveiligheid en doorstroming.  

 

Er wordt geen auto-verbinding mogelijk gemaakt tussen Heihoefseweg/Terelststraat-west en 

Terelststraat-oost. Om de woonwijken tussen Heihoefseweg en Drie Eikenstraat te vrijwaren van 

doorgaand autoverkeer, is er ook geen autoverbinding tussen beide straten.  

 

Het project telt maximaal 68 bijkomende woningen (en 4 woningen een Prins Boudewijnlaan die 

niet meegerekend worden in functie van de bijkomende verkeersbelasting). Daarvan zullen een 

zestal woningen ontsluiten via de Heihoefseweg en 62 woningen via de Terelststraat-oost.  

 

Het aantal verplaatsingen wordt geschat op 265,6 per dag. Dit is gelijk aan 2x het gemiddeld 

aantal bewoners plus de bezoekers2. Uit de kengetallen van het moberrichtlijnenboek weten we 

dat voor een matig stedelijk gebied 44% van de bewoners en 41% van de bezoekers 

autobestuurder is. Dit resulteert in 116,3 autobewegingen per dag. 

 

Het aantal auto-verplaatsingen is het grootst tussen 17:00 en 18:00 uur (8,4% van alle auto-

verplaatsingen). Dit betekent voor de geplande woonstraat 9,8 autoverplaatsingen per uur op het 

drukste moment in de avondspits. Dit is een lage belasting voor een woonstraat. Er moet bij het 

ontwerp voor de concrete inrichting van de straat echter wel rekening gehouden worden met het 

smalle profiel van Terelststraat. 

8.1.2. fiets 

Het project is langs vele wegen met de fiets te bereiken. Het gaat om autovrije fietsroutes (zoals 

een deel Terelststraat) of rustige woonstraten met enkel lokaal verkeer. Langs Prins 

Boudewijnlaan liggen brede dubbelrichtingsfietspaden. 

 

Bijkomend wordt in het deel van het plangebied dat aansluit op Prins Boudewijnlaan een 

doorsteek voor fietsers en voetgangers geïntegreerd die aansluit op een verbinding voor zachte 

weggebruikers doorheen de parkzone. 

8.1.3. openbaar vervoer 

Langs Prins Boudewijnlaan rijdt lijn 32  met een redelijk hoge frequentie vanuit de richting 

Antwerpen via Drie Eikenstraat naar het centrum en andersom (halte op 500 m van het 

plangebied). Op piekmomenten (ochtend en avond) volgt bus 32 op bepaalde tussentijden, 

namelijk om het half uur en in totaal 5 bussen per dag, een alternatieve route met een halte op 

de Prins Boudewijnlaan ter hoogte van het plangebied.  

 

 

 
2 Op basis van de kengetallen van het moberrichtlijnenboek. 2,8 voor een vrijstaande woning, 1,61 bij een halfopen 

woning en 2,46 voor een rijwoning en 1,58 voor een appartement plus de bezoekers (0,3 per wooneenheid per dag). 
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8.2. Mobiliteitseffecten  

Tijdens het drukste uur in de avondspits zullen er, bovenop het huidige beperkte aantal 

autoverplaatsingen, 9,8 wagens per uur door Terelststraat-oost rijden. Dit is iets minder dan 1 

wagen om de 6 minuten. Dit zal geen problemen opleveren ook niet met het smalle wegprofiel. 

Dat smalle wegprofiel zal tevens bijdragen tot een lagere snelheid. Het knooppunt met N173 zal 

ook geen problemen opleveren omwille van de rechts in – rechts uit beweging. 

 

8.3. Milderende maatregelen 

Alhoewel de inplanting van de wijk niet voor mobiliteitsproblemen zal zorgen, is het toch aan te 

bevelen om voor een betere openbaar vervoer ontsluiting te pleiten. Dit zal ook de werknemers 

van de Indika site ten goede komen. 

Ook een blijvende aandacht voor een veilige en vlotte bereikbaarheid met de fiets is een 

aanbeveling. 
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9. Milieueffectenrapportage op planniveau 

De regelgeving (dd. 7 januari 2008) voorziet dat bij de opmaak van elk RUP dat dit plan wordt 

gescreend op de mogelijkheid van het veroorzaken van dermate betekenisvolle milieueffecten 

zodat de opmaak van een plan-MER noodzakelijk wordt, waarin deze effecten grondiger worden 

bestudeerd, geëvalueerd en waar zo nodig milderende maatregelen kunnen worden voorgesteld.  

Hierover werd advies aan een reeks overheidsinstanties gevraagd. De bevoegde Dienst 

Milieueffectenrapportage van de Vlaamse overheid heeft een geïntegreerd advies afgeleverd dat 

aangeeft dat de opmaak van een plan-MER horende bij het RUP niet noodzakelijk is. Het RUP 

heeft geen (negatieve) betekenisvolle effecten op het milieu in de brede zin. De opmaak van een 

plan-MER is, niet noodzakelijk.  

De beslissing van dienst MER en de lijst met geraadpleegde instanties is gevoegd in bijlage 3 bij 

deze toelichtingsnota. 
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10. Ruimtelijke veiligheidsrapportage op 
planniveau 

Het besluit houdende regels op het gebied van Ruimtelijke Veiligheidsrapportage (BVR 26 januari 

2007) verplicht de afweging tot eventuele opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport bij de 

opmaak van een RUP, en in voorkomend geval de opmaak daarvan zelf. Het besluit voorziet een 

set van criteria en selectiecriteria ter beoordeling van deze rapportageplicht. 

In het plangebied is thans geen SEVESO-inrichting aanwezig. In het RUP worden meerdere 

aandachtsgebieden inzake veiligheid voorzien, met name de woonfunctie in de gebouwen (in 

vergelijkbare bestemmingen als deze van woongebied). Evenwel zijn binnen een straal van 2 km 

rond het plangebied geen SEVESO-inrichtingen aanwezig. Meer nog, binnen het hele 

grondgebied van de gemeente Edegem is geen SEVESO-inrichting aanwezig. 

Gelet op deze score in de gestelde criteria kan geconcludeerd worden dat er voor dit RUP geen 

ruimtelijke veiligheidsrapportage noodzakelijk is. Dit blijkt ook uit het opgevraagde advies aan de 

Cel Veiligheidsrapportage, waarin gesteld wordt dat de opmaak van een ruimtelijk 

veiligheidsrapport niet nodig is (zie bijlage). 
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11. Watertoets  

11.1. Inleiding 

De watertoets dient alle mogelijke schadelijke effecten op het watersysteem die het plan zou 

kunnen veroorzaken, na te gaan volgens het besluit van de Vlaamse Regering definitief 

goedgekeurd op 20 juli 2006. 

 

In januari 2017 werd een onderzoek verricht naar de effectieve watergevoeligheid in het 

plangebied. Er werd nagegaan welke ingrepen in het project noodzakelijk zijn om te voldoen aan 

de verstrengde richtlijnen van de provincie Antwerpen. Indien relevant, zijn de benodigde 

ingrepen vastgelegd in de stedenbouwkundige voorschriften. De nota met de neerslag van dit 

onderzoek in opgenomen in bijlage van voorliggende toelichtingsnota. In overleg met de dienst 

waterbeleid van de provincie Antwerpen werd besloten dat er geen schadelijk effect op de 

waterhuishouding wordt veroorzaakt door het voorziene project in het plangebied. Dit hoofdstuk 

met de watertoets dient samen met de nota in bijlage gelezen te worden. 

11.2. Situering 

In het plangebied zijn geen waterlopen aanwezig. In het gebied van de sportvelden van 

Kattenbroek, ten zuiden van het plangebied, is een geklasseerde waterloop van tweede categorie 

terug te vinden, nl. de Edegemse beek (lichtblauwe lijn), met daarop aansluitend een niet 

geklasseerde waterloop. De Edegemse beek behoort tot het Beneden-Scheldebekken, 

deelbekken Benedenvliet, en wordt beheerd door de provincie Antwerpen. 

11.3. Recente ingrepen met betrekking tot waterbeheersing 

Voor het gebied Groot-Molenveld werd in de periode 2003-2004 een DULO-waterplan 

opgemaakt. Volgende kaart die de diepte van de watertafel onder het maaiveld weergeeft, is 

opgemaakt op basis van grondwaterpeilmetingen (december 2003), toestand voor een 

gemiddelde natte, weliswaar normale winterse toestand. 

 

Uit volgende kaart, uit het DULO-waterplan, is duidelijk op te maken dat in het zuidelijk deel van 

het plangebied de grondwaterstand op een hoger peil ligt ten opzichte van het maaiveld dan in 

het noordelijk deel. Daarbij komt dat door de aanwezigheid van een ondiepe kleiplaat in het 

gebied Molenveld er een vermindering is van de infiltratiecapaciteit voor regenwater. De aanleg 

van grachten langsheen Terelststraat (2010) is een onderdeel van een oplossing om het 

afspoelend oppervlaktewater van de park- en woonprojectzone (vandaag nog in 

landbouwgebruik) op te vangen. In het geplande verkavelingsproject wordt bijkomende 

buffercapaciteit in het parkgebied gerealiseerd om zo de waterproblematiek nog verder op te 

lossen. 
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figuur 4 diepte van de grondwatertafel onder het maaiveld (DULO-waterplan Molvenveld - 

2004) 

De diepte van de grondwatertafel is aangeduid op de kaart. In het plangebied is langsheen de 

zuidelijke Terelststraat een zeer smalle zone gelegen waar de grondwatertafel op minder dan 1 

m onder het maaiveld gelegen is. Voor de licht blauwe zone is dit tot -1,5 m, de donker groene 

zone tot -2 m en de licht groene zone tot -2,5 m. 

 

In 2010 besloot de gemeente de wateroverlast te verhelpen door aanleg van een nieuwe 

verbinding met de Edegemse beek (2010) en het opnieuw profileren, ruim dimensioneren, en 

zodoende opwaarderen van de grachten langs het terrein en een eerste buffering ter plaatse werd 

voorzien Uit onderzoek bleek namelijk dat de bestaande grachten slecht onderhouden waren en 

dat deze ook afwaterden naar het gemengde rioleringsstelsel, dat al zwaar onder druk stond. Na 

de werken is er op de locatie van het plangebied geen wateroverlast meer vastgesteld.  

figuur 5 nieuwe aansluiting (2010) op Edegemse beek  
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figuur 6 As-builtplan verbinding met Edegemse beek (gemeente Edegem)  

 

De druk op het rioolstelsel zal in de toekomst verder afnemen. De gemeente heeft recent 

stroomafwaarts, net voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), rioolwerken uitgevoerd. Er is 

een gescheiden stelsel aangelegd en de afvoercapaciteit is verhoogd. Deze werken vonden 

plaats in het gebied Kattenbroek, vlak bij de geplande woonontwikkeling. 
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figuur 7 ligging projecten in de gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 7 Kattenbroek, aanpassing riolering door aanleg van gescheiden stelsel en verbeteren 

afvoercapaciteit (studiebureau Jouret).  
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11.4. Toetsen aan overstromingsgevoeligheid 

kaart 7 watertoets - overstromingsgevoeligheid 

1. Van nature overstroombaar gebied 

Het plangebied is niet van nature overstroombaar.  

 

2. Recent overstroomde gebieden en risicozone voor overstromingen 

Op de meest recente kaarten wordt het zuidelijk deel van het plangebied aangeduid als recentelijk 

overstroomd en vormt dan ook een risicozone voor overstromingen. Deze data dateert echter van 

2003 (geopunt.be), en is achterhaald gezien de aanpassingswerken in 2010.  

 

3. Overstromingsgevoeligheid 

Volgens de watertoetskaart (2014) is meer dan de helft van het plangebied aangeduid als 

overstromingsgevoelig. Enkel het noordelijk, deel van het plangebied, aan Heihoefseweg is niet 

overstromingsgevoelig. De zone waar effectief gebouwd zal worden is grotendeels gelegen 

buiten overstromingsgevoelig gebied of op de rand van het overstromingsgevoelig gebied.  

 

4. Signaalgebieden 

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming 

(woongebied, industriegebied,…) die ook een functie kunnen invullen in de aanpak van 

wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke 

bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren. 

In haar aanpak tegen wateroverlast besliste de Vlaamse Regering de signaalgebieden aan een 

verdergaande analyse te onderwerpen. Als uit dat onderzoek blijkt dat het effectief ontwikkelen 

van de huidige bestemming van het signaalgebied nadelig is voor het waterbergend vermogen, 

dan zal de manier waarop de ontwikkeling van het signaalgebied gerealiseerd wordt aan 

bijkomende voorwaarden moeten voldoen of – als dat niet voldoende is – zal een nieuwe invulling 

voor het gebied gezocht worden. 

In opdracht van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is het bekkensecretariaat 

in 2014 gestart met de selectie van de meest prioritaire resterende signaalgebieden (reeks 3). In 

2015 zal een analyse worden uitgevoerd. Het plangebied van het RUP is één van die 

Signaalgebieden en werd tijdens het overleg van 28 augustus 2014 meegenomen in de 

voorbespreking met de gemeenten. In het overleg werd aangehaald dat de wadi die werd 

aangelegd langs Heihoefseweg al een deel van de problemen opvangt en dat er ondertussen 

een voorstel van de gemeente is voor dit gebied, nl. de opmaak van een RUP. Er werd overleg 

gepleegd de bevoegde dienst van de provincie Antwerpen, de gemeente Edegem en de 

ontwikkelaar op 18 september 2014 en het gebied wordt niet verder meegenomen in de analyse 

van reeks 3 van de signaalgebieden.  

Bij verdere uitwerking van het plan werd intensief bijkomend onderzoek verricht naar de 

waterproblematiek in het plangebied, om zo de toekomstige infiltratie, waterbuffering en 

waterafvoer in detail uit te werken. Dit onderzoek is tot stand gekomen in nauw overleg met Dienst 

Integraal Waterbeleid van provincie Antwerpen en door deze dienst goedgekeurd op 8/12/2017. 

De documenten zijn opgenomen in bijlage van deze nota. 

 

5. Buffering  

Bij de aanleg van de nieuwe woostraat zal de buffering in vijvers en grachten versterkt worden 

en dit binnen de grenzen van het projectgebied op eigen terrein. Hierbij zal voldaan zijn aan de 

bufferingseisen van de provincie Antwerpen (zie nota in bijlage).  
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11.5. Toetsen aan grondwaterstromingsgevoeligheid 

kaart 8 watertoets - grondwaterstromingsgevoeligheid 

Bijgaande kaart geeft de bepalende elementen voor de watertoets naar 

grondwaterstromingsgevoeligheid weer.  

Het plangebied van het RUP is volgens deze kaart matig gevoelig voor grondwaterstroming (zoals 

het overgrote deel van het gemeentelijk grondgebied).  

Aan de hand van de grondwaterstand gemeten voor het project Kattenbroek kan er een 

inschatting worden gemaakt van de lokale grondwatertafel. Uit  

 

 

 

 

 

 

figuur 4 blijkt dat de grondwatertafel in de Kattenbroekstraat en Groot Molenveld zich op dezelfde 

diepte bevindt. In de Kattenbroekstraat varieert het grondwaterpeil van 1,1 tot 1,4 m onder het 

maaiveld. Met zo’n waterstanden komt de buffering niet in het gedrang. Dit wordt ook bevestigd 

door waarneming op het terrein waar geen permanent water werd vastgesteld in de grachten. 

Om de exacte grondwaterstanden in het gebied te verifiëren werden peilbuizen geplaatst. 

De stedenbouwkundige voorschriften houden rekening met de kans op grondwaterstroming, die 

de watertoetskaart aangeeft, door ondergrondse constructies te verbieden. Uitzondering hierop 

is de mogelijkheid tot realisatie van een half-ondergrondse parkeergarage bij de maximaal 3 

meergezinsgebouwen (maximaal 20 woonentiteiten in totaal). De diepte hiervan blijft beperkt tot 

2 m onder het maaiveld. De voorschriften voor de parkzone maken het tevens mogelijk om de 

nodige waterbeheersingswerken uit te voeren.  

11.6. Toetsen aan de infiltratiegevoeligheid en verdroging 

kaart 9 watertoets - infiltratiegevoeligheid 

Het volledige plangebied van dit RUP is volgens de watertoetskaart van Geopunt Vlaanderen 

infiltratiegevoelig, net zoals het merendeel van het hele grondgebied van de gemeente Edegem. 

Dit betekent dat er relatief gemakkelijk regenwater kan infiltreren naar de ondergrond. 

 

Uit het DULO waterplan en meer recent onderzoek blijkt dat de infiltratiemogelijkheden toch niet 

zo voor de hand liggen. Bij verdere uitwerking van het plan werd daarom intensief bijkomend 

onderzoek verricht naar de infiltratiemogelijkheden in het plangebied en een oplossing in detail 

uitgewerkt. Dit onderzoek is tot stand gekomen in nauw overleg met Dienst Integraal Waterbeleid 

van provincie Antwerpen en door deze dienst goedgekeurd op 8/12/2017. De documenten zijn 

opgenomen in bijlage van deze nota. Door de beperkte infiltratiecapaciteit wordt ingezet op 

waterbuffering. Gezien geen grote aaneensluitende oppervlakten aan verharde of bebouwde 

ruimte worden voorzien, en er voldoende infiltratiemogelijkheden zijn in de tuinzones van de 

woningen en in het parkgebied, zal voor wat infiltratie betreft dit RUP algemeen gezien weinig 

invloed hebben.  
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11.7. Toetsen aan erosiegevoeligheid 

kaart 10 watertoets - erosiegevoeligheid 

De bepalende elementen voor de watertoets naar erosiegevoeligheid worden weergegeven op 

bijgaande kaart. De kaart geeft een versnipperde collage van niet erosiegevoelige en 

erosiegevoelige zones. Op de erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten én op de 

potentiele bodemerosiekaart per perceel (beide van de Databank Ondergrond Vlaanderen) is het 

plangebied aangeduid als ‘zeer weinig erosiegevoelig’. 

11.8. Waterkwaliteit 

figuur 8 zoneringsplan (VMM geoloket 2014) 

 

Het plangebied is in het zoneringsplan opgenomen in collectief te optimaliseren buitengebied, 

waar aansluiting op openbare riolering en een openbaar waterzuiveringsstation (nog) niet 

voorzien is. Gezien er in Heihoefseweg riolering aanwezig is, is er geen probleem het nieuwe 

woonproject aan te sluiten op het netwerk. Onderstaande afbeelding geeft dit weer. 
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figuur 9 schema ontworpen riolering verkavelingsproject (mei 2014) 

 

Vermits het volledige bebouwbare deel van het plangebied van het RUP aansluitbaar is op 

collectieve waterzuivering, is het behoud van de waterkwaliteit, bij de ontwikkeling van het 

plangebied, gegarandeerd. 

 

11.9. Besluit watertoets 

In 2010, wanneer de grachten langs het te ontwikkelen terrein werden aangelegd, werd de 

wateroverlast, die aanwezig was na hevige regenval in het zuidelijk deel van het plangebied, 

aangepakt.  

 

Het RUP speelt verder in mogelijke waterproblemen door in te zetten op buffering van het 

hemelwater. De bodem is slecht infiltreerbaar, waardoor bijkomende buffercapaciteit noodzakelijk 

is. Deze buffering vindt plaats in de buffervijver en in de aan te leggen grachten. De benodigde 

bufferingscapaciteit wordt gehaald met een ruimte reserve. Het trapveld wordt lager aangelegd 

dan de aanpalende wegenis zodat het dienst kan doen als wadi en extra buffercapaciteit 

verzekerd is.  

 

De huidige bestemmingen uit het BPA, voor wonen en park- en groengebied, worden met het 

RUP omgewisseld zodat de meest natte zones in het parkgebied komen te liggen en de 

bebouwing in het noordelijk, minder watergevoelige gebied. 

 

In januari 2017 werd een onderzoek verricht naar de effectieve watergevoeligheid in het 

plangebied. Er werd nagegaan welke ingrepen in het project noodzakelijk zijn om te voldoen aan 

de verstrengde richtlijnen van de provincie Antwerpen. Indien relevant, zijn de benodigde 

ingrepen vastgelegd in de stedenbouwkundige voorschriften. De nota met de neerslag van dit 

onderzoek in opgenomen in bijlage van voorliggende toelichtingsnota. 
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Omwille van al deze maatregelen, die in het grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften, 

en ook het plan voor de toekomstige ontwikkeling, zijn vervat, kan geoordeeld worden dat er geen 

schadelijk effect op de waterhuishouding wordt veroorzaakt door het voorziene project in het 

plangebied. 

Dit RUP doet geen afbreuk aan de verplichtingen voortvloeiend uit de gewestelijke verordening 

inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater (BVR 5 juli 2013) en met eventueel bijkomende en/of strengere normen 

door de provincie.. 
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12. Vertaling naar het ruimtelijk uitvoeringsplan 

Het dossier van het RUP bestaat uit een toelichtingsnota, een plan feitelijke en juridische 

toestand, een grafisch plan en een bundel stedenbouwkundige voorschriften. In de 

toelichtingsnota wordt onder andere de toekomstvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van het 

plangebied beschreven. 

 

De elementen uit de visie worden vertaald naar een verordenend grafisch plan. Het grafisch plan 

geeft aan welk perceel, tot welke bestemmingszone behoort. Het grafisch plan moet samen 

gelezen worden met de erbij horende verordenende stedenbouwkundige voorschriften, waarin 

ook de visie vertaald is en de randvoorwaarden juridisch verankerd worden.  

 

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende bestemmingen, die 

weergegeven zijn op het grafisch plan en verder uitgewerkt in de bundel met stedenbouwkundige 

voorschriften. 
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13. Op te heffen strijdige voorschriften 

BPA nr.8 ‘Groot Molenveld van de gemeente Edegem goedgekeurd bij MB op 14 juni 1994: 

 artikel 1: in het plan voorkomende gebouwprofielen 

 artikel 4: strook voor gekoppelde en vrijstaande bebouwing  

 artikel 5: bebouwingswijze vastgelegd door de in de zone aangegeven coëfficiënten en 

door de voorschriften 

 artikel 9: strook voor tuinen  

 artikel 10: strook voor tuinen, vrij van elke constructie 

 artikel 12: openbaar domein – straten, wegen en pleinen 

 artikel 16: park en groengebieden 

 

Gedeeltelijke herziening BPA nr. 8 Groot Molenveld’ van de gemeente Edegem, goedgekeurd 10 

juni 2004: 

 artikel 12: openbaar domein- straten, wegen en pleinen 

 artikel 12: openbaar domein – straatpleinen 

 artikel 12: voetgangers en fietswegen. 

De artikels van de BPA’s, die gewijzigd worden, worden opgenomen in bijlage 2 bij deze 

toelichtingsnota. 
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14. Planschade en planbaten 

kaart 11 register planschade / planbaten 

Volgens de Vlaamse Codex welke in werking treedt vanaf 1 september 2009, moeten alle 

ruimtelijke uitvoeringsplannen welke voorlopig worden vastgesteld na deze datum een register 

bevatten van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding 

kan geven tot een planschadevergoeding (cfr. art.2.6.1.), een planbatenheffing (cfr. art.2.6.4.) of 

een compensatie (cfr. decreet grond- en pandenbeleid).  

Bovenstaande kaart geeft een overzicht van dit register. Het is een grafisch register van de 

percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 

planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of 

een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 

betreffende het grond- en pandenbeleid. 

Bovenstaande kaart geeft aan dat het RUP enkel aanleiding kan geven tot planbaten en niet tot 

planschade of een compensatie. 

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een 

bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname 

van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd 

of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, 

uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. 

Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, 

uitzonderings- of vrijstellingsgronden.  

De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en 

volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de 

kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 

2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie is te 

vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de 

gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot 

openbaar nut.  

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal 

te vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond 

waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen 

bij de digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud 

geraadpleegd worden. Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die 

eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen. 

Bijlage 3 geeft meer informatie over het grafisch register voor planbaten, planschade, 

kapitaalschade of gebruikersschade. 
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15. Ruimtebalans 

Voorliggend RUP heeft volgende ruimtebalans als gevolg:  

 

 

bestemmingscategorie totaal plan van 

aanleg (m²) 

totaal RUP (m²) saldo (m²) 

     

1 wonen 2,38ha 2,64 ha +0,26 

2 bedrijvigheid    

3 recreatie    

4 landbouw    

5 bos    

6 reservaat en natuur    

7 overig groen 1,58ha 1,85ha +0,27ha 

8 lijninfrastructuur 0,83ha 0,30ha -0,53ha 

9 
gemeenschapsvoorzieningen 
en nutsvoorzieningen    

10 ontginning en waterwinning    

     

 
TOTALE OPPERVLAKTE 
PLANGEBIED 4,79ha 4,79ha  
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Bijlage 1 - kaartenbundel 
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Bijlage 2 - onderzoek noodzaak MER 
- Definitieve nota plan-MER screening (de aanpassingen na het verzoek tot raadpleging zijn 

verduidelijkt door middel van een kader met dikgedrukte tekst.) 

- Beslissing dienst MER.  
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Bijlage 3 - op te heffen strijdige 
voorschriften BPA nr. 8 Groot Molenveld 
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Bijlage 4 - register planschade, 
planbaten, kapitaalschade of 
gebruikersschade 
Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of 

gebruikersschade van toepassing kan zijn. 

Inleiding 

Een nieuw plan dat een grond een nieuwe of aangepaste bestemming geeft, kan de waarde van 

die grond beïnvloeden. Planschade, kapitaalschade en gebruikersschade zijn financiële 

regelingen waarbij de overheid de waardevermindering van gronden als gevolg van een 

planwijziging vergoedt. Bij de planbatenregeling betaalt de burger een belasting op de 

meerwaarde die gronden krijgen door een planwijziging. 

In overeenstemming met artikel 2.2.2.,§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet een 

ruimtelijk uitvoeringsplan een register bevatten van de percelen waarop een 

bestemmingswijziging wordt doorgevoerd of een overdruk wordt aangebracht die aanleiding kan 

geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal- of 

gebruikerssschadecompensatie. Een grafisch register in die zin is weergegeven op de kaart in 

deze bijlage. 

 

Dit document verschaft uitleg over de items planschade, planbaten, kapitaalschade en 

gebruikersschade die in het grafisch register worden opgenomen. 

Het register heeft slechts een informatieve en indicatieve betekenis. Bij de planopmaak wordt 

geen onderzoek verricht naar de eigendomsstructuur van de percelen, naar de aanwezigheid van 

mogelijke vrijstellingen van planbatenheffing noch naar het voorhanden zijn van 

uitzonderingsgronden inzake de genoemde vergoedingen. Op de laatste bladzijde van deze 

bijlage is de legende van het register te vinden. 

Planschade 

Het begrip planschade 

De planschaderegeling is een vergoedingsregeling voor eigenaars van gronden die door een 

bestemmingswijziging minder waard worden. Het moet gaan om een bestemmingswijziging 

waarbij de grond vóór de wijziging bebouwbaar was, terwijl bouwen of verkavelen na de  wijziging 

niet meer toegelaten is. 

Het bedrag van de vergoeding 

De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond als gevolg 

van de bestemmingswijziging. 

Toekenning van planschadevergoeding 

Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op meent 

te hebben, dient een planschadevordering in bij de rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank 

beoordeelt of aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan en stelt een deskundige aan die een 
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raming maakt van de geleden schade (de waardevermindering). 

De aanvraag voor planschadevergoeding moet worden ingediend binnen het jaar, na: 

- verkoop van de grond of inbreng in een vennootschap 

- weigering van een vergunning 

- aflevering van een negatief stedenbouwkundig attest. 

Het recht op planschadevergoeding vervalt vijf jaar na de inwerkingtreding van het plan. 

Uitzonderingen en vrijstellingen 

Een planschadevergoeding wordt slechts toegekend onder voorwaarden. De belangrijkste 

voorwaarden zijn: 

het perceel moet gelegen zijn aan een uitgeruste weg 

enkel de eerste 50 meter vanaf die weg komt in aanmerking voor een planschadevergoeding. 

Er gelden een aantal uitzonderingen waarin geen planschade verschuldigd is. Zo is er geen recht 

op een planschadevergoeding in volgende gevallen: 

bij een bouwverbod dat voortvloeit uit een onteigeningsbeslissing 

wanneer de waardevermindering minder dan 20% bedraagt van de waarde van het perceel. 

Meer informatie over planschade 

Meer informatie over de planschaderegeling is te vinden in artikel 2.6.1 tot en met 2.6.3. van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  

Planbaten 

Het begrip planbaten 

De planbatenheffing is een belasting op de meerwaarde die een grond krijgt door een 

bestemmingswijziging. Dat is het geval bij bestemmingswijzigingen waarbij onbebouwbare 

gronden herbestemd worden tot woonzone, zone voor bedrijvigheid of recreatiezone. 

Het bedrag van de heffing 

De planbatenheffing bedraagt tussen 1% en 30% van de geschatte meerwaarde van het perceel. 

De meerwaarde wordt onderverdeeld in opeenvolgende schijven waarop een stijgend percentage 

tussen 1 en 30 van toepassing is. Hoe groter de meerwaarde, hoe meer die dus belast wordt. 

Inning van de planbatenheffing 

De eigenaar van een perceel waarop een planbatenheffing rust ontvangt een aanslagbiljet van 

de Vlaamse Belastingsdienst. Een heffingsplichtige kan bij de Vlaamse belastingsdienst een 

bezwaar indienen tegen de aanslag. De voorwaarden zijn vermeld op het aanslagbiljet. 

De planbaten worden in principe slechts betaald op het moment dat de meerwaarde wordt 

gerealiseerd (bijvoorbeeld bij verkoop van de grond of het bebouwen van de grond). Wie vroeger 

betaalt kan echter een vermindering krijgen. 
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Uitzonderingen en vrijstellingen 

Op de planbatenregeling gelden een aantal uitzonderingen. Dit zijn de belangrijkste: 

er is geen planbatenheffing verschuldigd wanneer de bestemmingswijziging die planbaten 

veroorzaakt op minder dan 25% van het perceel betrekking heeft of op minder dan 200 m² 

percelen waarop een vergunde zonevreemde woning of bedrijf staat zijn vrijgesteld van 

planbatenheffing indien de grond wordt bestemd voor woningen of bedrijven 

er is geen planbatenheffing verschuldigd wanneer de bestemmingswijziging niet tot gevolg heeft 

dat voor de grond een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning kan 

verkregen worden. 

Meer informatie over planbaten 

Meer informatie over de planbatenregeling is te vinden in artikel 2.6.4. tot een met 2.6.19. van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Kapitaalschade 

Het begrip kapitaalschade 

Kapitaalschade is de schade die de eigenaar van een landbouwgrond ondervindt als gevolg van: 

een bestemmingswijziging van “landbouw” naar “natuur”, “bos” of “overig groen” 

het in een plan opnemen van een overdruk die de economische aanwending van landbouwgrond 

beïnvloedt 

het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond 

beïnvloedt. 

Voor kapitaalschade kan een kapitaalschadecompensatie worden gevraagd. 

Het bedrag van de kapitaalschadecompensatie 

De compensatie voor kapitaalschade bedraagt 80% van de waardevermindering. 

Toekenning van de kapitaalschadecompensatie 

De kapitaalschadecompensatie wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op 

meent te hebben dient een aanvraag in bij de Vlaamse Landmaatschappij. 

De aanvraag moet ingediend worden binnen het jaar na de inwerkingtreding van het plan. 

Voorwaarden 

Het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep percelen 

van dezelfde eigenaar met een totale oppervlakte van tenminste 0,5 hectare. 

Het perceel moet geregistreerd zijn in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem van de 

landbouwadministratie. 

Meer informatie over kapitaalschadecompensatie 

De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. tot en met 6.3.3. van 

het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De modaliteiten, 

randvoorwaarden en wijze waarop de vergoedingen bepaald worden zijn geregeld in het besluit 
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van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de oprichting van de 

kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie. 

Gebruikersschade 

Het begrip gebruikersschade 

Gebruikersschade is de economische schade die de gebruiker van een landbouwgrond 

ondervindt als gevolg van: 

een bestemmingswijziging van “landbouw” naar “natuur”, “bos” of “overig groen” 

het in een plan opnemen van een overdruk die de economische aanwending van landbouwgrond 

beïnvloedt 

het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond 

beïnvloedt. 

Voor gebruikersschade kan een gebruikerscompensatie worden gevraagd. 

Het bedrag van de gebruikerscompensatie 

Het bedrag wordt geval per geval berekend op basis van de gegevens die over een perceel en 

het bedrijf in kwestie zijn opgenomen in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (GBCS) 

van de Vlaamse administratie. 

Toekenning van de gebruikerscompensatie 

De gebruikerscompensatie wordt niet automatisch toegekend. De gebruiker van landbouwgrond 

die er recht op meent te hebben, dient een aanvraag in bij de Vlaamse Landmaatschappij. 

De aanvraag moet ingediend worden binnen het jaar na de inwerkingtreding van het plan. 

Voorwaarden 

Het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep percelen 

van dezelfde gebruiker met een totale oppervlakte van tenminste 0,5 hectare. 

Het perceel is geregistreerd in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem van de 

landbouwadministratie. 

De gebruiker heeft een persoonlijk of zakelijk recht op de grond. 

De gebruiker is als landbouwer geïdentificeerd in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem. 

De gebruiker kan het effectieve gebruik van de grond aantonen op het moment van de 

inwerkingtreding van het plan. 

Meer informatie over gebruikerscompensatie 

De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 

houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij 

bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De modaliteiten, 

de randvoorwaarden en de wijze waarop de vergoedingen bepaald worden zijn geregeld in het 

besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 houdende vaststelling van een kader voor 

gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden van 

openbaar nut. 
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Legende en disclaimer 
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Bijlage 5 – plenaire vergadering 
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ALGEMEEN 

Er wordt in wat volgt eerst ingegaan op de binnengekomen schriftelijke adviezen. De belangrijkste punten uit de schriftelijke adviezen zijn 

in het verslag opgenomen. Per punt is een korte inhoud van het advies gegeven, gevolgd door een motivatie over de eventuele aanpassing 

in het (voor)ontwerp-RUP. Vervolgens wordt ingegaan op de bespreking van het adviezen van het provinciebestuur en Ruimte Vlaande-

ren. Alle adviezen zijn integraal opgenomen als bijlage. 

1 BESPREKING SCHRIFTELIJKE ADVIEZEN 

1.1 ADVIES AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS 

Het Agentschap voor Natuur en Bos geeft aan geen advies te verlenen in dit dossier. 

1.2 ADVIES AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 

Het Agentschap wegen en verkeer formuleert volgende opmerkingen: 

1. AWV is voorstander van de hoekafschuining te hoogte van de aansluiting Terelststraat/P.Boudewijnlaan, zoals reeds voorzien in het 

voorliggend voorontwerp RUP. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. 

2. Artikel 3: de gekoppelde bebouwing dient te ontsluiten via gekoppelde toeritten van maximum 7 m breed. De rest van het perceel 

moet fysiek afgesloten worden. In het advies is een voorstel van voorschriften hieromtrent opgenomen. 

3. Voorstel om Terelststraat tussen de aansluiting van de nieuwe woonstraat en de westelijke rechte hoek (ter hoogte van de bestaande 

wadi) af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. 

 

Bespreking:  

1. Hoekafschuining blijft behouden. 

2. De bepalingen van art. 3 worden aangepast in functie van een gekoppelde toerit bij gekoppelde bebouwing.  

3. Het betreffende gedeelte van de Terelststraat wordt opgenomen onder art. 9 in plaats van art. 8. 

1.3 ADVIES WONEN VLAANDEREN 

Wonen Vlaanderen heeft geen opmerkingen op het voorontwerp RUP. 

1.4 ADVIES GECORO 

De Gecoro verleent een gunstig advies en formuleert daarbij nog volgende opmerkingen: 

1. De trage weg achter de tuinen aan het begin van de Terelststraat zou breder moeten worden ingetekend, namelijk minstens 4 m 

inclusief bermen. De toegankelijkheid van de aangrenzende achtertuinen moet gegarandeerd worden. 

2. Advies om de gehele percelen achter de woningen aan het begin van de Terelststraat (deel ten noorden van de trage weg) te ontei-

genen. Door de versnipperde eigendomsstructuur brengt namelijk de uitvoerbaarheid van het RUP in het gedrang. 

3. Het voorzien van halfopen bebouwing is vreemd aan de P. Boudewijnlaan. Dit enkel toestaan als het geheel het uitzicht van een villa 

heeft. 
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4. De diepe tuinen van de woningen aan Heihoefseweg moeten in een latere fase bij het project kunnen worden gevoegd. 

5. Voorstel om de nieuwe ontsluitingsweg op de percelen achter de woningen aan het begin van de Terelststraat (deel ten noorden van 

de trage weg) te voorzien en de bestaande Terelststraat voor gemotoriseerd verkeer af te koppelen van de P. Boudewijlaan. 

 

Bespreking: 

1. De trage weg zal op het grafisch plan en op het onteigeningsplan breder worden ingetekend. Het fietspad zou toch zeker 2,5 m 

breed moeten zijn, met aan beide zijden een berm van minstens 0,5 m. 

2. Het volledig onteigenen van de vermelde percelen is niet te onderbouwen vanuit een algemeen belang. Het al dan niet ontwik-

kelen van deze percelen brengt de uitvoerbaarheid van de andere bestemmingszones ook niet in het gedrang. Er zijn dus geen 

dwingende redenen om tot onteigening over te gaan. 

3. Aan de overzijde van de P. Boudewijnlaan en meer noordelijk zijn wel degelijk heel wat gekoppelde bebouwingen aanwezig. Zo 

zijn veel van de typische villa’s met rieten dak in feite halfopen bebouwingen. Deze laatste zijn dan wel destijds als één geheel 

gebouwd. De voorschriften zullen aangepast worden in functie van een meer harmonieus architecturaal geheel bij gekoppelde 

bebouwing.  

4. Voorliggend voorontwerp RUP hypothekeert deze mogelijke ontwikkeling niet. 

5. Deze optie is in het verleden reeds negatief geadviseerd door AWV. Het komt ook neer op het voorzien van nog meer verharding, 

door het realiseren van een extra straat parallel aan reeds bestaande straten. Door het voorzien van een neiuwe aansluiting op 

P. Boudewijnlaan zouden er meer linksaf bewegingen ontstaan ter hoogte van de doorsteek van de middenberm. In het huidige 

voorstel blijven de verkeersbewegingen beperkt tot rechts-in / rechts-uit, wat veel veiliger is. 

2 BESPREKING ADVIEZEN AANWEZIGE INSTANTIES 

2.1 ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN EN DEPARTEMENT OMGEVING 

Het RUP is in overeenstemming met de principes van het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen, het RSV en het gemeen-

telijk ruimtelijk structuurplan van Edegem. Er worden volgende opmerkingen gemaakt: 

1. De inrichtingsschets voorziet nog steeds een zeer klassieke verkaveling, hoewel nu ook een beperkt aantal meergezinsgebouwen 

toegelaten is. Dit is een gemiste kans om nieuwe woonvormen te realiseren binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen. In het RUP 

moeten, naast maximale, ook minimale dichtheden vastgelegd worden. 

2. De provinciale dienst integraal waterbeleid heeft een negatief advies verleend. Dit wordt hieronder verder besproken. 

3. De nevenbestemmingen aan de P. Boudewijnlaan mogen niet meer dat 50% van de bruto oppervlakte bedragen. Het aanbod aan 

voorzieningen moet afgestemd worden met het huidige aanbod binnen de afgebakende handelskern, overeenkomstig het gemeen-

telijk commercieel strategisch plan. 

4. De tabel met streekeigen plantensoorten in de bijlage van de stedenbouwkundige voorschriften bevat enkele soorten, die er niet thuis 

horen. Er kan best verwezen worden naar de website van de provincie. 

5. Er zijn geen voorschriften uitgeschreven voor de overdruk haagstructuur (art. 4). 

 

Bespreking: 

1. Het plan voorziet een menging van woontypologieën: van meergezinsgebouwen, over rijwoningen tot vrijstaande woningen. Het 

is een beleidskeuze van het gemeentebestuur om deze variatie te voorzien en daarbij aandacht te hebben voor de aansluiting bij 

de bestaande woontypes in de ruime omgeving van het plangebied. Er zal wel een minimale dichtheid opgenomen worden. 
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2. Het advies van de provinciale dienst integraal waterbeleid is geformuleerd op basis van verouderde documenten. In een mail 

van 8/12/2017 wordt de waternota conform verklaard. Er is namelijk nog bilateraal overleg geweest tussen het studiebureau dat 

het onderzoek m.b.t. de waterproblematiek heeft uitgevoerd en deze dienst. De aangepaste nota’s, die hier besproken werden, 

worden bij het verlag gevoegd. Indien deze herwerkte documenten, waarvan sprake, gebruikt worden voor het verdere verloop 

van de procedure klopt het dat hier akkoord mee werd gegaan op vlak van waterbeleid. De provincie zal dit advies herzien en 

aanpassen. Er wordt wel gevraagd om bij de opmaak van het ontwerp RUP rekening te houden met de overige suggesties uit het 

advies. 

3.  In art. 3 van het voorliggend pan is wel degelijk al een beperking van 50% opgelegd. Het begrip ‘privé en openbare diensten’ zal 

aangepast worden naar ‘diensten zonder winkel- of horecafuncties’. 

4. De tabel met streekeigen plantensoorten in de bijlage van de stedenbouwkundige voorschriften zal vervangen worden door een 

verwijzing naar de website vermeld in het advies van de provincie.  

5. In art. 4 van het voorliggend pan zijn wel degelijk al voorschriften opgenomen voor de overdruk haagstructuur. Geen aanpassing 

nodig. 

3 CONCLUSIE 

De plenaire vergadering concludeert uit de binnengekomen adviezen en de bespreking dat het voorontwerp RUP in zijn grote 

lijnen gunstig wordt beoordeeld en dat, met verwerking van voorgaande opmerkingen in het voorontwerp, de procedure naar 

het ontwerp en de voorlopige vaststelling kan worden verdergezet.  
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Bijlage 6 – hydraulische nota 
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Bijlage 7 – advies veiligheidsrapportage 
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