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BETREFT: Uw adviesaanvraag tot  omgevingsvergunning 
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een 
ingedeelde inrichting. 
 
Onderwerp 
Sanering, verontdieping en natuurontwikkeling kleiputten Rumst 
 
Datum van ontvangst 
18-11-2021, brief inspraakprocedure verzonden op 24-12-2021 
 
Aanvrager(s) 

Naam Provinciebestuur Antwerpen 
Adres 
 
Naam 
Adres 

Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen 
 
De Vlaamse Waterweg 
Lange Kievitstraat 111-113 te 2018 Antwerpen 

 
Situering totale aanvraag 
Rumst: 11622D0299/00P000, 11622D0300/00D000, 11622D0332/00V003, 11045A0357/00T002, 11045A0497/00A000, 
11045A0535/00B000, 11045A0086/00C000, 11045A0403/00M000, 11045A0407/00D000, 11045A0598/02_000, 11045A0506/00C000, 
11045A0505/00B000, 11045A0100/00B000, 11045A0082/00A000, 11045A0569/00_000, 11045A0563/00C000, 11045A0357/00P002, 
11045A0493/00B000, 11045A0081/00A000, 11045A0103/00B000, 11045A0403/00P000, 11045A0494/00C000, 11622D0403/00N002, 
11045A0581/00C000, 11045A0490/00A000, 11045A0574/00_000, 11045A0568/00C000, 11045A0493/00A000, 11045A0094/00D000, 
11045A0579/00D000, 11045A0573/00_000, 11045A0570/00_000, 11045A0572/00A000, 11045A0090/00A000, 11045A0494/00A000, 
11045A0552/00C000, 11045A0509/00_000, 11045A0562/00A000, 11045A0560/00C000, 11045A0598/00G000, 11045A0407/00H000, 
11045A0417/00S000, 11045A0083/00A000, 11045A0491/00D000, 11045A0567/00_000, 11045A0487/00_000, 11045A0357/00D002, 
11045A0566/00A000, 11045A0486/00C000, 11045A0571/00D000, 11045A0357/00F003, 11045A0580/00B000, 11045A0407/00G000, 
11045A0581/00A000, 11045A0101/00A000, 11045A0488/00_000, 11045A0564/00A000, 11045A0576/00A000, 11045A0561/00_000, 
11045A0485/00F000, 11045A0565/00_000, 11045A0559/00_000, 11045A0485/00C000, 11045A0086/00D000, 11045A0084/00E000, 
11045A0403/00N000, 11045A0560/00D000, 11045A0557/00D000, 11045A0489/00A000, 11045A0507/00_000, 11045A0558/00_000, 
11045A0403/00R000, 11045A0508/00_000, 11045A0512/00D000, Boom: 11622D0381/00B000, 11622D0381/00D000, 
11622D0380/00X000, 11622D0378/00C002, 11622D0378/00D002, 11622D0318/00W000, 11622D0378/00E002, 11622D0380/00P000, 
11622D0378/00B002, 11622D0378/00G002, 11622D0380/00S000, 11622D0378/00F002, 11622D0299/00R000, 11622D0381/00C000, 
11622D0378/00N000, 11622D0295/00H000, 11622D0380/00T000, 11622D0380/00Y000, 11622D0318/00K002, 11622D0325/00S000, 
11622D0329/00S002, 11622D0330/00Y004, 11622D0377/00A002, 11622D0377/00Z000, 11622D0324/00D000, 11622D0324/00C000, 
11622D0318/00S000, 11622D0324/00F000, 11622D0327/00R002, 11622D0299/00M000, 11622D0331/00S004, 11622D0299/00P000, 
11622C0729/00E002, 11622D0331/02P003, 11622D0300/00D000, 11622D0332/00V003, 11622D0325/00T000, 11045A0407/00D000, 
11045A0403/00P000, 11622D0403/00N002, 11622D0378/02_000, 11045A0552/00C000, 11045A0407/00H000, 11045A0417/00S000, 
11045A0407/00G000, 11045A0403/00R000, 11622D0297/00L000, 11622D0323/00A003, 11622C0729/00B002 
 
 

 Gewestelijke omgevingsvergunningscommissie 
 

Vlaamse overheid 
Adviezen en Vergunningen 
Antwerpen 
Havenlaan 88 bus 75 
1000 BRUSSEL 
 
T  02 553 00 75       
aves.ant.anb@vlaanderen.be 



Situering ontbossing 
idem 
 
Ruimtelijke bestemming 
natuurgebied met bijzondere voorschriften voor de kleinijverheid,woongebieden,oeverstrook met bijzondere 
bestemming (Antwerpse kaaien),bufferzones,groengebieden,golfterrein 
 
Beschermingsstatus 
Deels gelegen in speciale Beschermingszone Habitatrichtlijngebied BE2300006 Schelde- en Durmeëstuarium 
van de Nederlandse grens tot Gent  
Niet in vogelrichtlijngebied gelegen.  
Gelegen op ca. 140 m van het Vlaams Ecologische Netwerk Grote Eenheid Natuur nr. 338 De Samenvloeiing 
Rupel-Dijle-Nete 
  
Biologische waarderingskaart 
ua,ui,aer°,ku,sz + ku + sal,sz + ku,kc + ui + ku + k(mr),kd + hu + hrb,sf + mr + ae,sz + ku + k(ha) + bet,sf,sz + ku + 
bet + sal,sz + ku + bet,sz + kub + bet,ku + mr,kz + ku,ku* + hj + mr + ae + sf° 
 
Rechtsgrond 
Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving: 
Artikel 35. § 4 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning. 
Artikel 37 § 12 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende 
de omgevingsvergunning. 
Artikel 38/3 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
Artikel 90 bis Bosdecreet van 13 juni 1990 (in het kader van ontbossing). 
Artikel 36ter Natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling). 
Artikel 23 Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot de soortenbescherming en 
soortenbeheer. 
 
Bespreking aanvraag 
 
1. Omschrijving aanvraag 
Deze omgevingsvergunningsaanvraag omvat zowel een stedenbouwkundig luik, een milieuluik, als een luik 
vegetatiewijziging in functie van een reliëfwijziging. 
 
Samengevat omvat de aanvraag volgende elementen:  

• Een volledige (gefaseerde) ontbossing als terreinvoorbereiding van een sanering 

• De sanering van 3 voormalige stortplaatsen (eternitstort, huisvuilstort en een gipsstort) binnen een 
voormalige kleiwinningsgebied 

• Aanpassen van de morfologie om een nieuw groengebied te creëren met ecocorridor naar de Rupel 

• Aanvoer van gronden na aanleg van een (tijdelijke) werfkade om dit nieuw reliëf te creëren en het 
gedeeltelijk herbebossen van de opgehoogde terreinen 

 
De werken vinden plaats binnen volgende perimeter:  

 



Overeenkomstig artikel 90bis van het bosdecreet is een ontbossing principieel verboden. Er geldt echter een 

uitzondering op het ontbossingsverbod met het oog op handelingen van algemeen belang zoals bepaald in 
artikel 4.1.1, 5°, en artikel 4.4.7, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 
Uit een beschrijvend en oriënterend bodemonderzoek uit 2014, dat conform werd verklaard door OVAM op 9 
maart 2015 blijkt dat er op de site historische verontreiniging aanwezig is (nl een eternietstort, een 
huisvuilstort en een gipsstort) waarvoor een saneringsplicht geldt.  
 
Het in bodemsaneringsproject (BSP) is in opmaak. Op 8 oktober 2020 verklaarde OVAM zich akkoord met de 
uitgangspunten van een haalbaarheidsonderzoek. Bijgevolg valt de sanering onder de noemer algemeen 
belang.  
 
Op basis van een multicriteria-analyse worden in de MER verschillende alternatieven onderzocht, waarbij 
variant 7 de voorkeur krijgt, die als volgt luidt  

Geïntegreerde variant met afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 3,1 miljoen m³ via de Rupel.” 

 
 

 
 
Daarbovenop wordt door de aanvrager een bijkomende ruimte-inname voorzien buiten het BSP. De betrokken 
percelen krijgen eveneens een gewijzigde morfologie krijgt. In het advies (referentie 19-215699) op het 
ontwerp-MER, werd gesteld dat deze bijkomende inname goed dient afgewogen te worden inzake 
noodzakelijkheid en meerwaarde tov de natuurkwaliteit van het beoogde eindbeeld.  
 
De aanvrager motiveert dit bijkomend ruimtebeslag samengevat als volgt: buiten de perimeter van de sanering 
wordt bijkomend een grondvolume van 600.000m³ aangevoerd voor volgende handelingen: 

• Omvorming restanten huidige visvijver tot rietmoeras op maaiveld om bijkomende natte natuur te 
creëren 

• Stabilisatie tegen afkalving van de Hoogstraat 

• Ophoging van het Keibrekerspad 

• Afwerking aan de achterzijde van de bebouwing langsheen de Kapelstraat 
 
 

2. Omschrijving aanvraag: handelingen met relevante natuur- en boselementen 
Om de werken uit te kunnen voeren wordt een ontbossing aangevraagd van in totaal 41,74 ha. De ontbossing 
wordt gefaseerd om een volledige kaalkap te vermijden. Er kan maximaal 10ha/jaar ontbost kan worden. 
Maximaal 25ha/jaar kan in gebruik zijn als werfzone. Dit impliceert dat tijdens de duur van de werken moet 
gestart worden met de natuurherstelmaatregelen en de aanleg van de nieuwe morfologie. 



 
De gerooide bomen worden niet verwijderd. Alle gekapte hout zal op 3 m gezaagd en afgevoerd worden naar 
de bergingslocatie (de centraal gelegen vijvers) om te worden geborgen onder water. Alle takhout blijft ter 
plaatse en wordt ondergestopt onder grondaanvulling en saneringsafdekking. Op deze wijze wordt de 
volledige koolstofvoorraad in hout en bovengrondse biomassa van het bos gesequestreerd. 
 
De aanvraag omvat vergunningsplichtige vegetatiewijzigingen. Deze zijn deels vergunningsplichtig, deels 
verboden te wijzigen (gezien het een vegetatie betreft met een verbod tot wijziging) waardoor het verkrijgen 
van een afwijking noodzakelijk is. 
 
Er werd een masterplan opgesteld voor het creëren van een nieuw landschap, dat gefaseerd wordt aangelegd 
en dat bestaat uit verschillende hoogten, met o.m. een landschapsheuvel (+37TAW) een lager gelegen deel 
met natte natuur en een valleigebied dat zich situeert in het valleigebied van de voormalige Potgatbeek. 
 
De bestaande vissersputten moeten deels gedempt worden voor de sanering, de rest van de huidige vijvers 
wordt aangevuld tot moeraszone. De gebouwen van de huidige visclub zullen worden gesloopt en de visclub 
zal worden geherlocaliseerd naar een later te bepalen locatie.  
 
De aangevoerde gronden zijn afkomstig van de aanleg van de Oosterweelverbinding en zullen per schip 
worden aangevoerd langs de Rupel, van waar ze via een nieuw aan te leggen steiger zullen worden 
overgeslagen om vervolgens met dumpers te worden uitgespreid over het projectgebied.  Het is de bedoeling 
dat de aangevoerde gronden zonder tussenopslag op de kade rechtstreeks naar de definitieve bestemming in 
de kleiputten worden gevoerd. Om onvoorziene omstandigheden te kunnen opvangen wordt een zone 
afgebakend waar tijdelijke grondstockage mogelijk is. Deze zone is centraal in het gebied voorzien 
(planelement werfzone).   
 
Om de loskade toegankelijk te maken voor duwbakken wordt de vaargeul van de Rupel, die gelegen is in een 
speciale beschermingszone, maximum 2,60m uitgebaggerd over een lengte van ca. 270m en een breedte van 
ca. 35m. Om uitspoeling tegen te gaan wordt een geotextiel uitgespreid waarboven een laag stortsteen wordt 
aangebracht met een dikte tussen 60cm en 100cm (geraamd volume 10.000m³). De stortsteen en geotextiel 
worden na afloop van de werken terug verwijderd. 
 
De zone tussen de Kapelstraat en de Rupel wordt ontbost en ingericht als tijdelijke werfzone. De bestaande 
tunnel onder de Kapelstraat wordt opgebroken en vervangen door een nieuwe, grotere tunnel uit prefab 
betonelementen. Na de werken wordt de werfzone aangelegd als ecocorridor tussen de Rupel en de 
kleiputten, de tunnel wordt hierbij heraangelegd zodat deels een natte en deels een droge verbinding 
ontstaat. Parallel aan deze tunnel wordt een ecotunnel (buis diameter 1000mm) aangelegd voor 
faunamigratie. 
 
Om het fietsverkeer langs het jaagpad niet te hinderen wordt het jaagpad deels verlegd en wordt een nieuwe 
fietstunnel aangelegd onder de werfzone.  
 
Gelet op de lange duur van de werken zal de uitvoer van de werken gebeuren in fasen, voor de tijdelijke 
tusseninrichting wordt een vergunning aangevraagd voor de duur van 8 jaar. 
 
De tijdelijke handelingen omvatten: 

• Aanleg werfkade met aanmeerpalen in de Rupel (m.u.v. 2 van de 14 meerpalen) wordt de kade 
volledig verwijderd na de werken 

• Reliëfwijziging in de Rupel  

• Werfweg tussen de Rupel en de Kapelstraat met de reliëfwijzigingen die nodig zijn om de werfweg te 
kunnen laten functioneren en de amfibieschermen met de amfibietunnel onder de werfweg.  

• Tijdelijke riolering die instaat voor de afwatering van de kleiputten.  

• Tijdelijk gebruik van een tunnel onder de Kapelstraat als aanvoerweg voor gronden 

• Afbakening van de werfzone met de bijkomende afbakening van de zone waar tijdelijk gronden 
gestapeld kunnen worden. 

 



Ingedeelde handelingen 
Volgens de rubriekentabel worden volgende ingedeelde handelingen aangevraagd: 

• Brandstofverdeelinstallatie met twee verdeelslangen 

• Het stallen van 16 bedrijfsvoertuigen, waarvan; 2 kranen 87 ton, 10 dumpers 40 ton, 2 (rups)kranen 
25 ton, 1 wiellader en 1 sproeiwagen 

• De opslag van 20.000 l diesel in 2 bovengrondse dubbelwandige mobiele tanks van elk 10.000 l 

• Aanvoer 3,1 miljoen m³ aanvulgrond voor de aanleg van het rietmoeras, de stabilisatie van de 
Hoogstraat, een beperkte ophoging van het Keibrekerspad en een beperkte afwerking van de 
achterzijde van de bebouwing langs de Kapelstraat 

•  De (eventuele) tijdelijke grondstockage van 100.000m³ om onvoorziene omstandigheden op te 
vangen 
 

3. Historiek adviesverlening: 
Door het Agentschap voor Natuur en Bos werd in de verschillende stadia van het project advies verleend. 
Meer bepaald in het kader van de plan-mer en een passende beoordeling m.b.t. de impact van de werken op 
de Speciale Beschermingszone Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent. 
 
Het project-mer bevat een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets. Het project-mer werd op 27 
september 2019 ongunstig geadviseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
Op 8 december 2020 verleende ons Agentschap een gunstig advies onder voorwaarden aan de passende 
beoordeling m.b.t. de impact van de aanleg van de tijdelijke overslaginfrastructuur op de speciale 
beschermingszone. 
 
4. Bespreking algemene natuurtoets (artikel 16 natuurdecreet) 

 
a. Algemeen: 
De ontbossing wordt gefaseerd tot maximaal 10ha/jaar. Maximaal 25ha/jaar kan in gebruik zijn als werfzone. 
Deze maatregelen hebben tot doel ervoor te zorgen dat er steeds natuurwaarden binnen het projectgebied 
aanwezig blijven, ook tijdens de duur van de werken.  
In de bij de omgevingsvergunning gevoegde documenten “passende beoordeling”, “milderende maatregelen” 
en “Timing van de werken vanuit ecologisch perspectief” wordt geduid hoe de milderende maatregelen en 
aanbevelingen werden doorvertaald in de huidige vergunningsaanvraag.   
 
b. Overzicht herstel- en milderende maatregelen 
Project-mer PRMER-2457  formuleert milderende maatregelen en aanbevelingen om mogelijke aanzienlijke 
milieueffecten (en dus ook schade aan de natuur) te voorkomen of te reduceren tot een aanvaardbaar niveau.  
Voorliggende aanvraag geeft uitwerking aan de milderende en herstelmaatregelen door project geïntegreerde 
maatregelen.  

 
De aanvrager stelde een nota op met een oplijsting van de milderende maatregelen in her MER inzake 
avifauna, amfibieën, planten, de bijhorende werfmaatregelen en de maatregelen bij de definitieve aanleg van 
het nieuwe landschap. De timing van de werken wordt hierin mee toegelicht, en wordt tevens afzonderlijk 
opgelijst in een nota ‘timing van de werf vanuit ecologisch perspectief’.  
 
Gelet op de lange duur van de werken, stelt de aanvrager voor om de werken verder aan te sturen, op te 
volgen en te rapporteren via een op te maken jaarlijks ecowerkplan en ecovoortgangsrapport, waarbij:  

• Het ecowerkplan (= planning vooraf) omvat de fasering (die in een volgend werkplan kan worden 
bijgesteld). In het werkplan wordt aangegeven op welke wijze, op welke locatie en op welke 
tijdstippen uitvoering zal worden gegeven aan de ecologisch relevante maatregelen (uit het MER) 
en/of voorwaarden (uit de vergunning). En dit zowel voor de maatregelen mbt werfuitvoering voor de 
zones waar de werf opstart of lopende is als voor de maatregelen mbt natuurinrichting. Dit 
ecowerkplan omvat de onderzoeksresultaten en inzichten van de studies die INBO ondertussen zal 
hebben gedaan ter onderbouwing van het werkplan.  

• Het ecovoortgangsrapport (= rapportering achteraf) beschrijft de uitgevoerde werken in relatie tot de 
fasering uit het ecowerkplan. In het ecovoortgangsrapport wordt aangegeven welke concrete acties 



(wijze, locatie, tijdstippen) genomen werden om uitvoering te geven aan de maatregelen (uit het 
MER) en/of voorwaarden (uit de vergunning). En dit zowel voor de maatregelen mbt werfuitvoering 
voor de zones waar de werf loopt als voor de maatregelen mbt natuurinrichting voor de zones waar 
de natuurontwikkeling loopt. Dit voortgangsrapport bevat de monitoringresultaten en inzichten over 
natuur die INBO tijdens het project zal doen. 

 
Beoordeling herstel- en milderende maatregelen 
Ons Agentschap formuleert volgende opmerkingen op de voorgestelde milderende maatregelen:  

• De in de nota vermelde bemalingen zijn niet opgenomen in voorliggende aanvraag. Hiertoe dient dan 
ook een afzonderlijke omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. Gelet op de lozing in een 
Speciale beschermingszone (Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent) dient 
hierbij een passende beoordeling te worden toegevoegd. 

• In het projectgebied komt Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) voor. Dit betreft een invasieve 
uitheemse soort. Een verdere verspreiding van de soort in het projectgebied is te vermijden. De 
milderende maatregelen zoals opgesomd in de passende beoordeling moeten worden nageleefd voor 
alle zones waar Japanse duizendknoop voorkomt. 

• De milderende maatregelen uit het MER en de aanbevelingen uit de INBO-studie van De Vos et al. om 
een nieuw bosecosysteem op gang te kunnen brengen dienen strikt te worden nageleefd 

• De maatregelen inzake verlichting stellen dat de werfzone enkel een deel van de nacht verlicht kan 
worden. Gelet op het voorkomen van uitgebreide groengebieden rondom de werfzone kan verlichting 
erg verstorend werken. Ons Agentschap stelt daarom dat de verlichting moet aangelegd worden in 
overeenstemming met principes beschreven bij de milderende maatregelen in het MER en beveelt 
aan om een donkere periode te voorzien tijdens de nacht (bv. geen verlichting tussen 22u00 ‘s avonds 
en 6u ’s ochtends). 

• Als een grondstock wordt aangelegd voor oeverzwaluw moet deze gedurende het hele broedseizoen 
(half april tot half augustus) onverstoord blijven. 

 
5. Bespreking passende beoordeling 
De aanleg van de tijdelijke overslagkade is gelegen in de Speciale Beschermingszone Schelde- en Durme-
estuarium van de Nederlandse grens tot Gent. Ter hoogte van de werken komen volgende habitats voor :  

• 1130 Estuaria 

• 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
 
In globo stelt Natuur en Bos op basis van de aangeleverde passende beoordeing vast dat de 
vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone op voorwaarde dat de milderende 
maatregelen worden nageleefd. 
 
Het Agentschap voor Natuur en Bos verklaart zich akkoord met de conclusies uit de passende beoordeling mits 
het specifiëren van de beperkte duur van de werkzaamheden in het habitatrichtlijngebied cfr. de door de 
aanvrager aangevraagde fasering. 
 
6. Bespreking verscherpte natuurtoets 
Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en 
onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken. 

 
 
7. Bespreking ontbossing, bosbalans en boscompensatievoorstel 
Uit het dossier kan afgeleid worden dat de aanvrager een oppervlakte van 41,7374 ha wenst te ontbossen.  
 
De aanvrager diende een boscompensatievoorstel in waarin het gebied, omwille van de duidelijke 
verschillende historiek en vegetatie werd ingedeeld in 46 zones + de zone Molleveld. 
 
De opdeling van de verschillende deelgebieden uit het boscompensatievoorstel wordt weergegeven in 
onderstaande figuur: 
 



 
 
Volgens onze gegevens zijn de percelen bezet met inheems bos, deels met aanplant. 
Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is er voor het uitvoeren van de geplande werken een ontbossing 
nodig van 42,7123ha.  
 
Na onderzoek van het compensatievoorstel overwoog het Agentschap voor Natuur en Bos een aanpassing aan 
14 deelgebieden uit dit voorstel.  
 
Op 7/01/2022 verklaarde de aanvrager zich akkoord met 9 van de 14 voorgestelde aanpassingen, maar de 
aanvrager betwistte de aanpassingen voor de deelzones 1, 7, 8, 17 en Molleveld.  
 
Beoordeling tegenvoorstel aanvrager 

• Zone 1: de aanvrager stelt dat in 2001 een vergunning werd verleend aan De Vlaamse Waterweg voor 
een ontbossing (COMP/10/0149/AN). Deze werken hadden een oppervlakte van 1764m² en waren 
gelegen buiten het plangebied. Het advies van ons Agentschap van 7 april 2010 stelt uitdrukkelijk dat 
de rest van het perceel bewaard dient te blijven als bos.  Daarenboven werd een compenserende 
bebossing opgelegd van 716m² die niet werd uitgevoerd (of na aanplanting werd verwijderd zonder 
vergunning).  

 

• Zones 7, 8 en 17: De bemerkingen voor zones 7, 8 en 17 worden niet weerhouden omdat de 
aanvrager geen nieuwe gegevens aanlevert, de resultanten van de terreinanalyse van het Agentschap 
niet weerlegt en niet aantoont dat de bosbestanden niet ouder dan 22 jaar zijn. 

 

• Molleveld: m.b.t. Molleveld wordt het tegenvoorstel aanvaard: de aanvrager toont effectief aan dat 
de gevraagde oppervlakte 0,48 ha bedraagt.  

 
Bijgevolg kan het Agentschap voor Natuur en Bos een definitieve beslissing aangaande dit 
compensatievoorstel nemen. 
 



Het compensatievoorstel wordt goedgekeurd, maar aangepast. De motivering voor de aanpassing bevindt zich 
in het laatste deel van het goedgekeurde boscompensatievoorstel, in bijlage bij deze brief. Dit 
compensatievoorstel moet integraal deel uitmaken van de omgevingsvergunning. 
 
Door deze aanpassing is een boscompensatie vereist met een oppervlakte van 44,6795 ha.  
 
Overeenkomstig artikel 90 bis §4 is bij ontbossingen groter dan 3ha steeds een compensatie in natura vereist. 
De aanvrager voorziet slechts een boscompensatie met een oppervlakte van 38,03 ha i.p.v. de (na aanpassing) 
benodigde oppervlakte van 44,6795ha. Er wordt dus 6,6495 ha bos te weinig boscompensatie voorzien. 
Bijgevolg is de aanvraag in strijd met het bosdecreet.  Om die reden verleent ons agentschap ongunstig advies 
aan de aanvraag. 
 
Het dossier is bij het Agentschap voor Natuur en Bos geregistreerd onder het kenmerk 21-216492. 
 
Wanneer u als vergunningverlenende instantie het advies van Agentschap voor Natuur en Bos niet wenst te 
volgen en de ontbossing voor een andere oppervlakte wenst toe te staan dan vermeld in het goedgekeurde of 
aangepaste compensatievoorstel, dan moet u voorafgaand aan het verlenen van de vergunning het 
compensatievoorstel opnieuw aan ons agentschap voorleggen, met de vraag om het aan te passen naar de 
gewenste bosoppervlakte. Het is belangrijk dat de te compenseren bosoppervlakte overeenstemt met de 
vergunde te ontbossen oppervlakte. De vergunningverlenende instantie heeft zelf niet de bevoegdheid om het 
compensatievoorstel aan te passen. 

 
 

8. Vergunningsplichtige vegetatiewijzigingen 
Via voorliggende aanvraag wordt ook het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van 
vegetaties (zoals geduid in artikel 8 van het natuurdecreet) beoogd. In “Addendum V1 Vegetatiewijzigingen” 
wordt de door de initiatiefnemer beoogde wijziging van vegetaties en kleine landschapselementen uitvoerig 
besproken. 
 
Aangevraagde handelingen 
De vergunningsplichtige wijzigingen van vegetaties: omvatten volgende handelingen : 
1 De ontbossing vindt deels plaats op nattere plekken met relicten van moerasvegetaties  
2. Binnen het projectgebied worden de bossen tussen de Kapelstraat en de Rupel gekapt (corridor Molleveld) 
3. De kruidrijke en houtige vegetatie langs het jaagpad aan de Rupel wordt verwijderd op het verlegde tracé van 
het fietspad. 
4. De Rupelbodem wordt plaatselijk uitgegraven en de Rupeloever wordt plaatselijk ingenomen voor de 
inrichting van de kade. 
5. Reliëfwijzigingen ter hoogte van de kleiputten en in het gebied tussen de Kapelstraat en de Rupel waardoor 
waterplassen en smalle rietkragen verdwijnen. 
6. De waterhuishouding in de kleiputten wijzigt door de reliëfwijzigingen  
 
De vegetatiewijzigingen worden als volgt grafisch weergegeven:  

 
 



De werken worden als volgt gefaseerd aangevraagd: 

 
 
De aanvrager voegde hierbij volgende vegetatiebalans toe: 

Vegetatietype  Huidige toestand (verlies) Geplande toestand (winst) 

Mesofiele bossen  30,27 ha 17,77 ha 

Droge bossen  - 12,42 ha 

Natte bossen  11,40 ha 7,84 ha 

Mesofiele graslanden / 
ruigten 

 2,03 ha 4,49 ha 

Moeras / water  3,50 ha 3,74 ha 

Zandige vlakte of helling  2,00 ha 2,82 ha 

Totale oppervlakte  49,05 ha 49,05 ha 

 
Voorgestelde herstelmaatregelen 
De aanvrager haalt volgende maatregelen aan om de negatieve effecten op de natuur te verminderen of te 
herstellen: 
 
Handelingen 1. + 2: de aanvrager verwijst naar de maatregelen voorgesteld in het boscompensatievoorstel en 
de INBO studie (Analyse van de mogelijkheden voor bos- en natuurontwikkeling in het klei-ontginningsgebied 
van Rumst en Boom na sanering en grondberging. Project RUMBOOLAR) 
 
De belangrijkste aanbevelingen uit deze studie zoals opgesomd in het boscompensatievoorstel om tot een 
gevarieerd bosecosyteem te komen zijn:  
 

1. Hydroseeding van de steilste hellingen (> 30%) – gesitueerd in de vallei op het voormalige traject 
van de Potgatbeek (Figuur 1) – en dit zo snel mogelijk na de afronding van de landschapsbouw. 
Hiervoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van vlinderbloemen (Fabaceae) uit de lijst in Bijlage E. 
Als drager van de hydroseeding kan gebruik gemaakt worden van stro mulch. Deze mulch beschermt 
tegen de eroderende werking van afstromend neerslagwater en verhoogt tegelijk het organische 
stofgehalte van de bodem, wat gunstig is voor de vegetatieontwikkeling. Het zadenmengsel kan 
eventueel ook houtige soorten bevatten, voor zover deze als zaad verkrijgbaar zijn. Op de minder 
steile hellingen en plateaus kan oppervlakkig groencompost ingebracht worden om de bulk dichtheid 
van de bodem te verlagen en het bodemleven te activeren. Kieming van zaden zal veel gemakkelijker 
verlopen en de bodems zullen minder snel uitdrogen. Bovendien zal bodemvorming worden 
geïnitieerd en de bodemstructuur verbeteren. 

 
2. Aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de heuvels, op een diepte van 1 - 1,5 m. 
Deze compacte laag bestaande uit glauronietrijke Bc materialen kan de infiltratie van neerslagwater 
vertragen en droogtestress op de hoogste plaatsen voorkomen. We raden een diepte van minstens 1 
m aan, om voldoende wortelruimte te bieden aan diep wortelende soorten zoals winterlinde (kan 
meer dan 2m diep wortelen, cfr Pigott 1991) en om de waterberging boven de weinig doorlatende 
compacte laag te maximaliseren. 
De diepte van het substraat mag lokaal beginnen op 50 cm diepte wil men natte standplaatsen 
creëren met reductielagen, bij voeding door zijdelings afstromend grondwater bvb naar de vallei van 
de nieuwe Potgatbeek (schematisch weergegeven in Figuren 1 & 2 in het boscompensatievoorstel). 
 



3. Aanplant van snelgroeiende pionier boomsoorten in een ruim plantverband (8m x 8 m tot 10m x 
10m). Deze actie richt zich in de eerste plaats op de hooggelegen, droogste groeiplaatsen en op de 
hellingen. De houtige pioniers worden aangeplant in het ideale plantseizoen, namelijk het najaar 
nadat de landschapsbouw is afgerond. De meest geschikte soorten hiervoor zijn witte en grauwe 
abeel (Populus alba en Populus x canescens). Eerstgenoemde soort is aangepast aan droge, 
kalkhoudende, zandige bodem en werd om die 
reden ook in de kustduinen ingezet. Grauwe abeel stelt wat hogere eisen aan de vochtvoorziening en 
is frequent te vinden in oude bossen op leemhoudende bodem. Beide soorten vormen wortelopslag, 
een gunstige eigenschap om de hellingen te fixeren. Op de laaggelegen vochtige groeiplaatsen zijn 
schietwilg (Salix alba) en ratelpopulier (Populus tremula) geschikte soorten (Figuur 1). Deze 
snelgroeiende pionierboomsoorten fungeren als ‘nurse trees’ en kunnen de ontwikkeling van een 
bosecosysteem versnellen. De voordelen van 
deze strategie voor de ontwikkeling van ecologisch hoogwaardig bos worden toegelicht in het advies 
INBO.A.3803 (De Keersmaeker 2019). 
 
4. Aanplant van struweelsoorten en soorten uit de onderetage die de erosie kunnen beperken en de 
recreatiestromen kunnen sturen. Deze actie kan tegelijk met vorige actie gerealiseerd worden en de 
soorten uit de onderetage en struweelsoorten worden op gerichte plaatsen tussen de snelgroeiende 
pioniers geplant, die in ruim verband staan en daardoor veel licht doorlaten. Soorten die zeer tolerant 
zijn voor uitdroging (bij voorbeeld wilde liguster, wollige sneeuwbal, bepaalde soorten wilde rozen, 
zie Bijlage E) zijn geschikt 
voor de hoogst gelegen plaatsen. Soorten met wortelopslag (sleedoorn, rode kornoelje) zijn bijzonder 
geschikt om aan te planten op de hellingen na de hydroseeding. Soorten met stekels of doornen 
kunnen lokaal de meest kwetsbare hellingen beschermen tegen erosie door betreding. 
 
5. Aanplant van groepen (kloempen) van climaxboomsoorten. Uit Bijlage F kunnen geschikte boom- 
en struiksoorten voor het climaxbos geselecteerd worden, rekening houdende met de vocht- en 
kalkbehoefte van de soorten (zie Figuur 2). Deze soorten worden in groepjes aangeplant tussen de 
pionierboomsoorten die in een ruim verband staan en die sneller groeien. Door de verschillen in 
groeisnelheid ontstaat snel een vertikaal gestructureerd bos en de open ruimte tussen de groepjes 
biedt ruimte aan natuurlijke verjonging of wortelopslag en zorgt voor horizontale structuurvariatie. 
De climaxsoorten worden twee jaar na de pioniers en struiken of struweelsoorten aangeplant, omdat 
het microklimaat en de bodem dan gunstiger zijn voor deze soorten. 
 
6. Introductie van oud bossoorten uit de kruidlaag. Kalkrijke gronden zijn potentieel geschikt voor een 
groot aantal soorten uit de kruidlaag (waaronder heel wat voorjaarsbloeiers), die zich evenwel maar 
moeizaam verspreiden en daarom gebonden zijn aan oud bos. De introductie van deze soorten, bij 
voorkeur via translocatie van bosbodem, is pas te overwegen nadat het bosecosysteem al een zekere 
rijping heeft doorgemaakt. Wij vermoeden dat deze actie pas ongeveer 10 jaar na de landschapsbouw 
succesvol kan zijn, als lokaal al kroonsluiting is opgetreden (bij voorbeeld onder schaduw werpende 
soorten zoals hazelaar of linde). 

 
 
Handeling 3: Waar het fietspad wordt verlegd wordt een mesofiel hooiland / verruigd grasland [1] verwijderd 
(opp ca 1280m²), het huidige fietspad wordt onthard [2] en boven het ingekokerde fietspad wordt een droge 
verbinding gemaakt tussen de Rupel en de ecocorridor [3] waardoor een verbinding behouden blijft voor 
soorten als bever en otter. De zone boven de fietstunnel en het huidige jaagpad zullen na de werken 
onderdeel vormen van de ecocorridor waardoor de oppervlakte aan groenzone ca. 1200m³ wordt vergroot. 
 



 
 
Handeling 4: de aanvoerkade heeft een tijdelijk karakter en na het beëindigen van de werken worden de kade 
en de meerpalen (op 2 na) verwijderd. Ook de steenbestorting op de oever en in de Rupel wordt verwijderd. 
De Rupelbodem en de oever van de Rupel worden hersteld tot slikzone en schorzone cfr. de bepalingen in de 
project-MER. 
 
Handeling 5: de aanpak van de reliëfwijziging voor de demping van moerassen, waterrijke gebieden en 
vochtige bossen is weergegeven in de nota’s ‘bijlage milderende maatregelen’ en ‘timing ecologische 
aspecten’ met specificaties wat betreft het vermijden van demping in kritische perioden, het verplaatsen van 
vastgestelde amfibieën, ...  
 
Daarnaast zijn er ook reliëfwijzingen die volgens de aanvrager tot doel hebben de ecologische toestand te 
verbeteren: 

• In het gebied tussen de Rupel en de Kapelstraat wordt een natte ecocorridor aangelegd tussen de 
Rupel, door de kleiputten tot de gebieden in eigendom van Natuurpunt. Hier gebeuren de 
reliëfwijzigingen, in de definitieve fase, door de aanleg van langwerpige kanaaltjes die worden 
begeleid door hoger gelegen delen waarin verder poelen worden aangelegd in functie van het creëren 
van habitat voor kamsalamander, rugstreeppad, bever en otter 

• Tijdens de werffase worden maatregelen genomen om de natuurschade en verstoring van de 
bestaande poelen te beperken. De asverschuivingen en aanpassingen aan het Keibrekerspad hebben 
tot de doelt de bestaande impact op de baggertuigplas en de Kamsalamanderpoel te verkleinen de 
barrièrewerking tussen de kleiputten en de noordelijke vijver en de plassen van Natuurpunt 
verminderen, zowel tijdens als na de werffase 

• Het centraal gelegen plassengebied dat momenteel afgepompt wordt naar de hoger gelegen 
Molleveldloop wordt door opvulling (met inbegrip van 3 m klei) omgevormd tot een rietmoeras op 
maaiveldniveau en met een gravitaire stuurbare overloop naar de Molleveldloop waardoor een 
uitbreiding plaatsvindt van het leefgebied voor rietvogels en een bijkomende schakel wordt gecreëerd 
in de corridor tussen Rupel en de plassen van Natuurpunt. 

 
Handeling 6: in het nieuwe ontwerp wordt water zo veel als mogelijk vastgehouden om kansen voor natte 
natuur te maximaliseren.  
 
Voor de westelijke afwateringsstreng (stroomgebied Potgatbeek) voert een vertakt netwerk van grachten en 
wadi’s af naar de vijvers “Ceuppens”, een nieuw aan te leggen overstroombaar bos  
ten noorden van de Kapelstraat (buiten het projectgebied) en de nieuw aan te leggen waterpartij “eco-
corridor”.  Het overtollige water uit de eco-corridor wordt via een 6 m brede overlaat naar de huidige 
afvoerleidingen gestort in de voormalige Kil Landuyt-Van Der Planken.  
 
Bovenstrooms in de nieuwe vallei, tussen het afgedekte huisvuilstort en het afgedekte asbeststort zal in de 
vallei water maximaal worden opgehouden via wadi’s. Dit zorgt voor buffering van hemelwater (bij 
piekafvoeren) naar de Rupel, en zorgt tevens voor nieuwe ‘natte natuur’ in de nieuwe vallei van de 
Potgatbeek.  
 



Hetzelfde geldt voor de ecocorridor waar ook water wordt vastgehouden door de overstort naar de Rupel (via 
een bestaande leiding in het gedempte Kil Van Der Planken) voldoende hoog te leggen en de waterstand niet 
verder te laten zakken dan 4,8 m TAW. Het bovenstroomse stroomgebied (d.w.z. de kleiputten ten noorden 
van het projectgebied en het actieve ontginningsgebied) heeft een beperkte bovenstroomse waterafvoer. Om 
een stabiele waterstand in de ecocorridor te garanderen wordt een inlaat van Rupelwater voorzien door 
middel opening in de terugslagklep aan rivierzijde. 
 
De afvoer van water, inlaat van water, buffering van water en waterveiligheid zijn doorgerekend in de nota 
“Evaluatie waterhuishouding kleiputten Terhagen” die onderdeel uitmaakt van de vergunningsaanvraag. 
 
Voor de oostelijke streng (stroomgebied Molleveldloop) geldt dat de visvijvers die diep in landschap gelegen 
zijn worden opgevuld tot net onder omringend maaiveld. Daarbij wordt o.a. een 3 m dikke kleilaag gebruikt 
zodat een rietmoeras kan worden aangelegd dat het hemelwater vanuit de omgeving zal ontvangen, nl de 
oostzijde van de landschapsheuvel, de zone tussen baggertuigplas en rietmoeras, de westelijke flanken van de 
Hoogstraat.  
 
In de huidige situatie worden de diep gelegen vijvers via een pomp overgepompt naar de hoger gelegen 
Molleveldloop; In de toekomstige situatie zal het rietmoeras gravitair en met een stuurbaar waterpeil 
overlopen. 
 
Het project voorziet na beëindiging van de werken in de ontwikkeling van volgende biotopen: 

 
 
 
Beoordeling herstelmaatregelen vegetatiewijziging 
Handeling 1: mits naleving van de milderende maatregelen zal bij naleving van de INBO-studie een nieuw 
gevarieerd bosecosysteem ontstaan met een grotere variatie aan bostypologieën dan momenteel op de 
terreinen aanwezig zijn, waardoor er meer diverse condities voor ecologische ontwikkeling ontstaan.  
 
Handeling 2 : De corridor tussen de kleiputten en de Rupel bevindt zich momenteel in suboptimale staat. De 
aanleg van de ecocorridor na beëindiging van de werken zal door de natuurtechnische optimalisatie ertoe 
leiden dat een functionele natuurverbinding ontstaat.  
 
De aanvrager heeft tevens de nodige maatregelen voorzien om ook tijdens de duur van de werken een 
verbinding voor doelsoorten mogelijk te laten door de aanleg van een bijkomende faunaonderdoorgang onder 
de Kapelstraat die wordt aangelegd met bijhorende groengeleiding. 
 
Handeling 3: de inname tijdens de duur van de werken is onvermijdelijk. De zone boven de fietstunnel en het 
huidige jaagpad zal onderdeel uitmaken van de groene inrichting van de ecocorridor en van de groene taluds 



die het nieuwe fietspad begeleiden. Ze zullen worden ingezaaid en verder beheerd als mesofiel hooiland zodat 
er een herstel zal plaatsvinden van de hooilanden. 
 
Handeling 4: mits naleving van de milderende maatregelen zoals opgenomen in de passende beoordeling en 
het MER zal de slik- en schorzone van de Rupel zich kunnen herstellen.  De aanbevelingen uit het advies van 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek  over een tijdelijke overslagkade op de Rupel in Rumst 
(INBO.A.3904) wordt opgevolgd bij aanleg en natuurherstel na verwijdering dienen hierbij strikt te worden 
nageleefd. 
 
Handeling 5: Mits naleving van de voorgestelde milderende maatregelen zal er voldoende natuurherstel zijn, 
ook in functie van de in het gebied voorkomende doelsoorten rugstreeppad en kamsalamander. De 
aanbevelingen uit de INBO-studie moeten strikt worden nageleefd, gelet op de verschillende biotoopvereisten 
van beide soorten.  
 
De natte corridor tussen de Rupel en Kapelstraat wordt dusdanig aangelegd dat hij effectief kan functioneren 
als natuurverbinding tussen het kleiputtengebied en de Rupel, en bevat voldoende ontwerpelementen om 
migratie van doelsoorten (bever, otter, amfibieën) mogelijk te maken zonder verstoring door recreanten.  
 
Handeling 6: een wijziging van de waterhuishouding is onlosmakelijk verboden aan het wijzigen van de 
morfologie van het landschap.  
 
De genomen maatregelen tot om water zoveel mogelijk vast te houden in het gebied biedt de mogelijkheid tot 
aanleg van nieuwe natte natuur en natte natuurverbindingen biedt nieuwe habitats creëren voor doelsoorten 
als kamsalamander. De natuurwaarde van deze natte natuur ligt hoger dan de te verwijderen visvijvers die 
momenteel een lage ecologische waarde hebben.  
 
Conclusie 
Op basis van de gegevens in het ontwerp, de verantwoordingsnota, het project-mer en INBO-studie is het 
Agentschap voor Natuur en Bos van oordeel dat de natuurwaarden waar mogelijk integraal zullen worden 
hersteld binnen het projectgebied, hetzij –enkel voor wat betreft de bossen- deels  buiten het projectgebied 
door de uitvoer van het boscompensatievoorstel. Dit blijkt onder meer uit de natuurbalans en de bijhorende 
toelichting 
 
 
9. Overal verboden te wijzigen vegetaties (afwijking verboden te wijzigen vegetaties) 
In “Addendum V1 Vegetatiewijzigingen” wordt de door de initiatiefnemer beoogde afwijking op de verboden 
van artikel 7 van het vegetatiebesluit  toegelicht.  

 
Er wordt een individuele afwijking gevraagd voor volgende verboden te wijzigen vegetaties: moerassen en 
waterrijke gebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 3,4954 ha. De bestandnummers verwijzen naar 
een kaartbestand dat bij de aavraag werd gevoegd. 

• Bestand 43: centraal gelegen vijvercomplex  

• Bestand 10: rietmoeras ten zuidoossten van het asbeststort  

 
Indien moerassen en waterrijke gebieden zeer breed geïnterpreteerd worden, dan vallen daaronder ook de 
vochtige bossen (met relicten van zegges en/of riet). Het gaat dan om volgende bosbestanden met totale 
oppervlakte van e van 11,3957 ha 

• Bestand 8: vochtig wilgenbos met op de natte plekken Riet en zegges 

• Bestand 11: gemengd loofbos met op de natste plekken onder meer Riet 

• Bestand 16 : voormalige verlandende plassen (destijds uitwateringszone voor zandopspuiting) thans 
vochtig wilgenbos met Riet 

• Bestand 17: wilgenbos met op de natste plekken onder meer Riet 

• Bestand 24: berkenbos met een kruidvegetatie bestaande uit zegges 

• Bestand 27: berkenbos met op de nattere plekken Riet 

• Bestand 29: wilgenbos met een kruidlaag bestaande uit onder meer Riet 

• Bestand 30: wilgenbos met de natte delen gedomineerd door Riet 



• Bestand 32: gemengd loofbos met een kruidlaag gedomineerd door zegges 

• Bestand 33: recente verbossing met Berk rondom een vochtige zone met Riet. De kruidlaag wordt 
gedomineerd door zegges 

 
Deze zones worden als volgt weergegeven op de luchtfoto: 

 
 
Beoordeling 
Door de vereiste bodemsanering is het technisch onvermijdelijk dat de bestaande moerassen en waterrijke 
gebieden worden verwijderd om de sanering mogelijk te kunnen maken. Er bestaat geen andere of betere 
alternatieven.  

 
Het voorziene natuurherstel werd hoger besproken bij de beoordeling van de vergunningsplichtijge 
vegetatiewijzigingen. 
 
Conclusie 
Ons Agentschap stelt vast dat voorliggend project de inname van verboden te wijzigen vegetaties inhoudt. Het 
tijdelijk en permanent verlies door de werken veroorzaakt onvermijdelijk een tijdelijke aanzienlijke 
natuurafname. Het Agentschap voor Natuur en Bos is echter van oordeel dat na de werken voldoende herstel 
zal ontstaan omwille van de milderende-en projectgeïntegreerde maatregelen uit voorgaande mer, de 
maatregelen die worden voorzien in de nota milderende maatregelen en in de nota timing ecologische 
aspecten  en het feit dat wordt ingezet op het beperken van schade tijdens de duur van de werken, o.a. door 
de werken te faseren en door de voorziene maatregelen m.b.t. beschermde soorten die leven in de te 
verwijderen biotopen en vegetaties.  
  
De initiatiefnemer is ertoe gehouden deze natuurwaarden integraal te realiseren. 
Hiermee rekening houdende is ons Agentschap van oordeel dat een afwijking op het verbod tot wijzigen van 
deze vegetaties kan worden verleend. 
 
 
10. Bespreking soortentoets 
De initiatiefnemer wenst een afwijking te verkrijgen voor het wijzigen van de verblijfplaatsen van beschermde 
soorten, nl. rugstreeppad, kamsalamander en Gevlekte orchis. 
 



Conform artikel 23 van het soortenbesluit kan een omgevingsvergunning ook een specifieke afwijking op de 
bepalingen van het soortenbesluit bevatten zoals vermeld in artikel 20 van het soortenbesluit: 

− Op voorwaarde dat het beoordelingskader uit dit artikel in acht wordt genomen 

− Op voorwaarde dat de bedoelde vergunningen de elementen bevatten die vermeld zijn in artikel 22 
§3 

− Op voorwaarde dat het advies van het Agentschap wordt ingewonnen en met dit advies rekening 
wordt gehouden. 

 
In artikel 20 wordt aangegeven dat afwijkingen op grond van dit artikel enkel toegestaan worden als er geen 
andere bevredigende oplossing bestaat en onder voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan het 
streefdoel om de populaties van de soort in kwestie in een gunstige staat van instandhouding te laten 
voortbestaan. 
 
Aangezien de ontbossing, sanering en daaropvolgende aanleg van een nieuwe morfologie de habitat van de 
beschermde soorten vernietigt, worden door de aanvrager volgende maatregelen voorgesteld: 
 
Kamsalamander 
De demping van de bestaande natte biotopen in het projectgebied moet gebeuren in de winter, vòòr einde 
februari. Dus vooraleer Bruine kikker, Kamsalamander en Rugstreeppad de natte biotopen bereiken om er zich 
voor te planten. Bij demping van de natte biotopen moet voorafgaand een controle worden uitgevoerd op de 
aanwezigheid van amfibieën, gezien sommige amfibieën zoals Meerkikker en soms ook Bruine kikker 
overwinteren onder water. Alle aanwezige amfibieën moeten afgevangen worden en verplaatst naar de 
noordelijke plas, de noordoostelijke poel of het plassengebied 
 
Rugstreeppad 

• Er wordt vooropgesteld om voorafgaand aan de werkzaamheden reeds enkele poelen voor 
Kamsalamander en natte ruigtes voor Rugstreeppad bijkomend aan te leggen in het gebied rondom 
de noordelijke plas en de noordoostelijke poe zoals opgenomen op het planelement ‘werfzone’.  

• Rugstreeppad is een pioniersoort en het projectgebied vormt tijdens de werken mogelijk leefgebied 
voor Rugstreeppad. Daarom moet poelvorming op de terreinen tijdens de werkzaamheden zoveel 
mogelijk vermeden worden. Gezien het geaccidenteerde reliëf van het terrein in de bestaande 
toestand en het reliëfrijke ontwerp van de nieuwe morfologie, is tijdelijke poelvorming in het 
projectgebied tijdens de werken niet uit te sluiten.   

 
Als maatregel zullen tijdelijke poelen in het projectgebied periodiek in kaart worden gebracht evenals het 
voorkomen of potentieel voorkomen van Rugstreeppad om hiermee rekening te houden bij de planning van de 
voortgang van de werken. Wanneer er werken worden gepland aan of in de nabije omgeving van de tijdelijke 
poelen, dan moet de demping van de tijdelijke natte biotopen gebeuren in de winter/vroege voorjaar, vòòr 
april, de voortplantingsperiode (en ei-afzet) van Rugstreeppad. Bij demping van de tijdelijke natte biotopen 
moet er voorafgaand een controle worden uitgevoerd op de aanwezigheid van amfibieën. Alle aanwezige 
amfibieën moeten afgevangen worden en verplaatst naar de noordelijke plas, de noordoostelijke poel of het 
plassengebied van Natuurpunt ten oosten van het projectgebied. 
 
Gevlekte orchis 
De Gevlekte orchissen in het noorden van het projectgebied (Feys, 2017) worden voorafgaand aan de werken, 
tussen november en februari, verplant naar de waargenomen groeiplaatsen van deze soort rond de 
noordelijke plas. Het uitgraven gebeurt met een schuifbak op een kraanarm, zodat de orchideeën tot 40 cm 
diep samen met hun bodem(structuur), wortelstokken en bijhorende schimmels (mycorrhiza) naar hun nieuwe 
groeiplaats worden gebracht.   
 
Beoordeling 
De aanvrager voegde geen goedgekeurde afwijking op het soortenbesluit toe, noch werd bij voorliggende 
aanvraag een verzoek tot afwijking toegevoegd cfr. de bepalingen uit artikel 22 van het soortenbesluit 
waardoor de aanvraag vormelijk onvolledig is om een afwijking op het soortenbesluit te kunnen toestaan.  
 



De omgevingsvergunning kan bijgevolg pas tot uitvoer worden gebracht nadat een afzonderlijke afwijking op 
het soortenbesluit wordt verleend.  
 
 
Algemene conclusie 
 
Ons agentschap verleent een gunstig advies voor de overige handeling mits naleving van volgende 
voorwaarden: 

• De milderende maatregelen in het milieueffectenrapport  dienen strikt te worden nageleefd 

• Er moet een afwijking op het soortenbesluit worden bekomen vooraleer de werken mogen worden 
aangevat 

• De milderende maatregelen zoals opgesomd in de passende beoordeling moeten worden nageleefd 
voor alle zones in het projectgebied waar Japanse duizendknoop voorkomt. 

• Als een grondstock wordt aangelegd voor oeverzwaluw moet deze gedurende het hele broedseizoen 
(half april tot half augustus) onverstoord blijven. 

 
Ons agentschap beveelt ook volgende maatregel aan: 

• Aangezien de werfzone wordt omgeven door grote oppervlaktes groengebieden is geen verlichting 
mogelijk tussen 22u00 ‘s avonds en 6u ‘s ochtends 

 
Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een ongunstig advies 
aan het boscompensatievoorstel. 
 
Indien de vergunningverlenende overheid aan het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos gemotiveerd 
wenst voorbij te gaan en de vergunningsaanvraag alsnog wenst te verlenen, dan dient alsnog het 
goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarde(n) op het gebied van 
compenserende maatregelen integraal deel uit te maken van de omgevingsvergunning. 
 
De vergunningverlenende overheid kan de vergunning slechts toekennen mits naleving van deze voorwaarden. 
Onderstaande direct werkende normen zijn hierbij van toepassing: 
 
Artikel 90bis Bosdecreet van 13.06.1990 
Artikel 36ter §4 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997 
Artikel 10, 14 en 20 Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en 
soortenbeheer van 15.05.2009 
Artikel 7 en 8 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet 
van 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 23.07.1998 
 
Onderstaande doelstellingen of zorgplichten zijn hierbij van toepassing: 
Artikel 14 §1 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997 
 

Volgende voorwaarden moeten letterlijk in de vergunningsvoorwaarden van de omgevingsvergunning 
worden opgenomen: 
 

• De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk:  21-216492. 

• De te ontbossen oppervlakte bedraagt 427,123m².   Deze oppervlakte valt niet meer onder het 
toepassingsgebied van het Bosdecreet.  

• De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage bij het 
boscompensatievoorstel 

• De ontbossing wordt beperkt tot maximaal 10ha/jaar 

• De compenserende bebossing op het perceel dient uitgevoerd te worden cfr. gestipuleerd in de 
aanvraag: maximaal 25ha van de percelen mag tegelijk gebruikt worden als werfzone, dit impliceert dat 
er reeds bosherstel wordt uitgevoerd tijdens de duur van de werkzaamheden. 

• Wanneer de compenserende bebossing volledig is uitgevoerd kan men hiervan een attest bekomen bij de 
provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos.  



 
 
Om een correcte inning van de bosbehoudsbijdrage en/of controle op de compenserende bebossingen 
mogelijk te maken, is het verplicht dat de vergunningverlenende instantie zo snel mogelijk een afschrift van 
haar beslissing bezorgt aan het Agentschap voor Natuur en Bos. De vergunningverlenende instantie dient ons 
ook op de hoogte te brengen van een eventuele (opschortende) beroepsprocedure tegen de genomen 
beslissing. 
 
Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op 
basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van 
de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van 
werken in de periode van 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór men overgaat tot de uitvoering van de 
werken – van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of 
vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór 
de werken beginnen of er vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen dient de 
aanvrager contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via het algemeen e-mailadres van 
AVES. 
 
Afwijking van de verboden te wijzigen vegetaties 
De aanvraag omvat het wijzigen van vegetaties die onder toepassing vallen van artikel 7 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 
 
Een gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos geldt, mits naleving van de voorwaarden gesteld in 
het advies, als afwijking op de verboden van artikel 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling 
van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, volgens artikel 10 van het vermelde besluit. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 

 
Jeroen Nachtergaele 
Entiteitshoofd Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies 
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