
 

 

 

 

 
Kenmerk vergunningverlenende 
overheid 
2021027860  

Ons kenmerk 
21-216492v2 
 

Datum advies 
zie datum ondertekening 

Vragen naar 
Cédric Genot 
aves.ant.anb@vlaanderen.be 

Telefoonnummer 
02 553 00 75   

 

 
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 Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen 

 
Naam De Vlaamse Waterweg 
Adres Lange Kieviststraat 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, 
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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 
 
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 26bis §2 van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van de verscherpte natuurtoets). 
 
 
 
Bespreking 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  

 
Ons Agentschap verleende op 21 januari 2022 een ongunstig advies inzake de ontbossing : ons Agentschap 
paste het boscompensatievoorstel aan, waardoor (na aanpassing) een oppervlakte aan boscompensatie 
vereist is van 44,6795 ha. 
 
De aanvrager voorzag op eigen perceel slechts een boscompensatie van 38,03 ha, zodat er dus 6,6495ha bos te 
weinig werd gecompenseerd 



 
 
Ons Agentschap verleende een voorwaardelijk gunstig advies op de andere elementen van de aanvraag, mits 
volgende voorwaarden worden nageleefd:  

• 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 beval tevens 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  

 
 
 
Wijzigingsverzoek boscompensatievoorstel 
 
De aanvrager diende op 7 maart 2022 een wijzigingsverzoek in waarbij (bijkomend aan de oorspronkelijk 
ingediende boscompensatie) extra oppervlakte aan boscompensatie wordt voorzien, als volgt verdeeld : 
 
 
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw 
Een aaneengesloten terrein met volgende perceelnummers: 23069B0027/00A000, 23069B0034/00B000, 
23069B0040/00B000, 23069B0041/00A000, 23069B0044/00A000, 23069B0045/00A000, 23069B0048/00B000, 
23069B0052/00E000, 23069B0055/00V000, 23069B0055/00W000, 23069B0056/00G000, 
23069B0057/00G000, 23069B0058/00G000, 23069B0060/00Z000, 23069B0061/00C000, 23069B0060/00A002, 
23069B0062/00S000, 23069B0062/00G000, 23069B0065/00D000, 23069B0064/00A000, 23069B0054/00L000, 
23069B0066/00E000, 23069B0069/00B000, 23069B0069/02A000, 23069B0068/00A000, 23069B0077/00B000, 
23069B0078/00B000, 23069B0079/00A000, 23069B0084/00B000  
 
De gezamenlijke oppervlakte: 48 859 m².  
 
De percelen zijn gelegen in agrarisch gebied. Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-
Leeuw verleende op 28 februari 2022 overeenkomstig het Veldwetboek een vergunning voor het bebossen 
van agrarisch gebied. 
 
 
Gemeente Beersel 
Terreinen gelegen langs het Kanaal Brussel-Charleroi met volgende perceelnummers: 23046C0190/00F000, 
23046C0200/00E000, 23046C0211/00C000, 23046C0201/00F000, 23046C0203/00B000, 23046C0198/00F000, 
23046C0200/00G000  

 
De percelen zijn gelegen in agrarisch gebied en in recreatiegebied. De gezamenlijke oppervlakte: bedraagt 9 
942 m² 

 
Het college van burgemeester en schepenen van Beersel verleende op 24 februari 2022 overeenkomstig het 
Veldwetboek een vergunning voor het bebossen van agrarisch gebied (perceel 23046C0190/00F000) 
 
 
Gemeente Rumst  
Het gaat om 3 verspreid in de gemeente gelegen percelen 
 



Een perceel gelegen t.h.v. de Tiburstraat (perceel gelegen in buffergebied), perceelnummer 
11037B0174/00P000 met een oppervlakte van 1652m² 
 
Een perceel gelegen te Schensbossen (bosgebied). Perceelnummer 11036D0163/00A000 met een oppervlakte 
3544 m² 
 
Een perceel gelegen t.h.v. Groenlaar, het betreft een perceel dat planologisch volgens RUP Groenlaar 
ingekleurd is als bosgebied. Er wordt cfr. de bepalingen van het RUP een bouwvrije/bosvrije strook 
gerespecteerd voor een bestaande ondergrondse leiding. De oppervlakte bedraagt 3256 m³ 
 
 
Conclusie aangepast boscompensatievoorstel 
De bijkomende te bebossen percelen zijn in overeenstemming met de regelgeving en komen in aanmerking 
voor bebossing. De aanvrager voegde tevens de akkoorden toe van de respectievelijke betrokken derden- die 
zich akkoord verklaren met de uitvoering van de boscompensatie.  
 
Met het wijzigingsverzoek wordt in totaal een bijkomende oppervlakte van boscompensatie voorzien van 
6,7253ha.  De totale oppervlakte van de oorspronkelijk ingediende boscompensatievoorstel (38.03 h²) + de 
oppervlakte bijkomende boscompensatie toegevoegd via het wijzigingsverzoek van 7 maart 2022 (6,7253ha) 
bedraagt de 44,7553ha. Bijgevolg is er thans wel voldaan aan de vereiste oppervlakte aan boscompensatie die 
44,6795ha bedraagt. 
 
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. 
 
 
 
Conclusie 
 
Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies mits 
naleving van volgende voorwaarden: 

• Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van de voorwaarden op het gebied van 
compenserende maatregelen dient integraal deel uit te maken van de omgevingsvergunningµ 

 
Volgende  voorwaarden uit ons oorspronkelijk advies van 21 januari 2022 worden volledig hernomen: 

• 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 beval tevens 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  

 
Onderstaande direct werkende normen zijn hierbij van toepassing: 
Artikel 90bis Bosdecreet van 13.06.1990 
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 dor de aanvrager als 
bijlage bij het boscompensatievoorstel 

• De compenserende bebossing op de percelen zoals vermeld in het boscompensatievoorstel met een 
totale oppervlakte van  44,7553m² dient uitgevoerd te worden : 

o Voor de percelen in het kleiputtengebied (perceelnummers: zie kop ‘situering totale 
aanvraag’ hoger in dit advies): ten laatste twee jaar na het beëindigen van de voor de 
vergunde handeling noodzakelijke werkzaamheden op de plaats waar een compenserende 
bebossing werd voorzien. Daarenboven moeten de milderende maatregelen uit het MER 
worden nageleefd: Er kan maximaal 10ha/jaar ontbost kan worden. Maximaal 25ha/jaar kan 
in gebruik zijn als werfzone. Dit impliceert dat al tijdens de duur van de werken gestart moet 
worden met de natuurherstelmaatregelen / boscompensatie. 

o Voor de compenserende percelen die werden toegevoegd in het wijzigingsverzoek van 7 
maart 2022 (perceelnummers zie kop ‘wijzigingsverzoek boscompensatievoorstel‘): binnen 2 
jaar vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning.  

• De compenserende bebossing zal uitgevoerd worden door de aanvrager van de vergunning. Deze 
verbindt er zich toe om minstens binnen 30 dagen voordat de compenserende bebossing wordt 
uitgevoerd dit aan het Agentschap voor Natuur en Bos te melden. 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. 
 
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. 



Dit 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. 
Een ongunstig advies betekent dat er geen afwijking wordt verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos 
en dat het wijzigen van vegetaties onder toepassing van artikel 7 van hogervermeld besluit bijgevolg verboden 
zijn. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 

 
Jeroen Nachtergaele 
Entiteitshoofd Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies 
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