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Beschrijving

Aanleiding en motivering
Op 1 februari 2022 werd door De Vlaamse Waterweg nv een aanvraag ingediend voor het 
bebossen van landbouwgrond in eigendom van het Vlaamse gewest en beheerd door De 
Vlaamse Waterweg nv op de percelen kadastraal gekend Ruisbroek, afdeling 7, sectie A, 
nummers 277A, 34B, 40B, 41A, 44A, 45A, 48B, 52E, 55V, 55W, 56G, 57G, 58G, 60Z, 
61C, 60A2, 62S, 62G, 65D, 64A, 54L, 66E, 69B, 69/2A, 68A, 77B, 78B, 79A, 84B. De 
oppervlakte van de percelen bedraagt 4ha, 86a, 49ca. 
Deze aanvraag kadert in een boscompensatie in het kader van de sanering en 
reconversie van het gebied Kleiputten Terhagen te Boom en Rumst, waar in totaal 41.74 
ha wordt ontbost, waarvan 44,67 ha gecompenseerd dient te worden. 38.5 ha wordt 
opnieuw bebost in het gebied zelf. In Beersel loopt een aanvraag voor 1,70ha in Lot 
langs het kanaal, de Frans Walravensstraat en de Grensstraat.
Volgens de Bodemkaart heeft de aanvraag betrekking op percelen hoofdzakelijk 
beschouwd als opgehoogde gronden en hebben daardoor een beperkte landbouwkundige 
geschiktheid.
De bebossing zou uitgevoerd worden met inheems loofhout volgens plantverbanden 
opgelegd door het Agentschap Natuur en Bos. De buitenste 6 meter wordt aangelegd als 
een mantel- en zoomstruweel (ic geen hoogstammige bomen) met inheemse 
struiksoorten zodat er geen schaduwdruk kan ontstaan op belendende landbouwpercelen.
De percelen zijn volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied. 
De percelen zijn gelegen binnen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Open 
Ruimte”, goedgekeurd door de Deputatie op 27/11/2014 en meer bepaald binnen artikel 
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3 “open landbouwgebied”. Het open landbouwgebied is bestemd voor grondgebonden 
agrarische activiteiten. Als nevenactiviteit zijn inrichtings- en beheermaatregelen met het 
oog op natuurbehoud en -ontwikkeling toegelaten. Bij de inrichting van groenelementen 
wordt over de hele zone gebruik gemaakt van streekeigen plantmateriaal.
Deze percelen werden opgenomen als landbouwgebruikspercelen LV 2020 voor 
wintergerst (granen, zaden en peulvruchten). De percelen van het Vlaams Gewest en in 
beheer door De Vlaamse Waterweg zijn slechts in precair gebruik door de landbouw (ic 
geen pachter).
De percelen sluiten niet aan bij een bestaand bos, maar zijn omgeven door 
landbouwpercelen langs het kanaal en bebouwing langs de J.B. Rampelbergstraat en de 
Meerweg.
De gronden werden niet in het kader van een structuurplan van een ruilverkaveling, een 
natuurrichtplan, een landinrichtings- of een natuurinrichtingsproject geheel of 
gedeeltelijk aangewezen voor bebossing of de betreffende bebossing waarvoor het advies 
wordt gevraagd werd niet in het ruilverkavelingscomité overlegd, goedgekeurd en als 
dusdanig genotuleerd.
Bijgevoegd het advies van het departement Landbouw en Visserij van 8 februari 
2022.  Op basis van bovenstaande en het advies van het Departement Landbouw en 
Visserij kunnen we concluderen dat er noemenswaardige schade kan verwacht worden 
aan de agrarische structuur bij bebossing. Een vergunning kan toegekend worden indien 
deze gronden in het kader van een natuurrichtplan, een landinrichtings- of een 
natuurinrichtingsproject geheel of gedeeltelijk aangewezen worden voor bebossing
Deze bebossing kan kaderen in de visie die de gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft 
uitgewerkt voor binnengebieden in de onmiddellijke nabijheid binnen het project 
"Ruisbroekse kamers".

Juridische gronden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56. 
Het Veldwetboek van 7 oktober 1886 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 35 
bis§5. 

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Het college  beslist een vergunning te verlenen aan de nv De Vlaamse Waterweg voor het 
bebossen van de percelen kadastraal gekend Ruisbroek afdeling 7, sectie A, nummers 
277A, 34B, 40B, 41A, 44A, 45A, 48B, 52E, 55V, 55W, 56G, 57G, 58G, 60Z, 61C, 60A2, 
62S, 62G, 65D, 64A, 54L, 66E, 69B, 69/2A, 68A, 77B, 78B, 79A, 84B, aangezien deze 
aanplant kadert binnen de visie die de gemeente heeft uitgewerkt voor binnengebieden 
in de onmiddellijke nabijheid, onder volgende voorwaarden:

• Nv De Vlaamse Waterweg heeft volmacht van de eigenaar, het Vlaamse gewest 
voor alle handelingen betreffende het bosbeheer waaronder ook de bebossing van 
de terreinen.  
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• De ontwikkeling en bijgevolg het onderhoud en de uitbating gebeurt in nauw 
overleg met de gemeente.

• De aanplant gebeurt eveneens in overleg met de gemeente en moet passen in de 
ruimere context van het project 'Ruisbroekse kamers'.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen 

algemeen directeur
Walter Vastiau

burgemeester
Jan Desmeth
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