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BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN 

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN PROVINCIEBESTUUR VAN ANTWERPEN MET BETREKKING 

TOT EEN FIETSOSTRADE, LOPENDE VAN HET NMBS-STATION VAN HERENTALS TOT AAN HET NMBS-

STATION VAN OLEN. 

 

De deputatie van de provincie Antwerpen 

 

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet 

omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten; 

 

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet 

van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevings-vergunning); 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende 

uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

(DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

(Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende 

uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-

erfgoed¬decreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op de aanvraag, op 19 mei 2017 ingediend door Provinciebestuur van Antwerpen, gevestigd 

Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen, strekkende tot het verkrijgen van een 

omgevingsvergunning voor volgende projecten van de provinciale gesloten lijst: 

‒ het aanleggen van een bovenlokale fietsostrade die in zijn totaliteit zal lopen van Herentals tot 

Balen waarbij huidige voorliggende aanvraag de startlocatie betreft, nl. het NMBS-station van 

Herentals tot aan het NMBS-station van Olen; 

‒ het plaatselijk verleggen van de Gerheezeloop; 

 

Rubricering volgens aanvrager: 1 – 2a - 7; 

 

De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen: 

‒ het slopen van kleine gebouwtjes; 

‒ aanleg fietsinfrastructuur: 

• renovatie, vernieuwing bestaande duiker; 

• aanleg en/of aanpassing van bruggen; 

• aanleg van een fietstunnel; 

• aanleg van een fietspad; 

‒ verwijderen van beplanting; 

‒ werkzones; 

‒ grondverzet; 
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De aanvraag houdt tevens in om de machtiging te verkrijgen voor de werken aan de bedding van de 

waterlopen of werken binnen de 5 meter erfdienstbaarheidszone langs onbevaarbare waterlopen.  

 

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op 

datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning: 

- Er zijn geen ingedeelde activiteiten naar milieu 

 

 

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 19 mei 2017; op het feit 

dat op datum van 15 juni 2017 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard; 

 

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de 

lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere 

regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en 

volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene 

Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is; 

 

Gelet op het feit dat de aanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad overeenkomstig 

artikel 47 van het Besluit omgevingsvergunning beslissingsbevoegdheid heeft; dat overeenkomstig 

artikel 32§2 van het Decreet omgevingsvergunning de beslissingstermijn van rechtswege met 60 

dagen is verlengd; op volgende beslissingen: 

- gemeenteraad van Olen d.d. 4 oktober 2017  

- gemeenteraad van Herentals d.d. 5 september 2017; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek georganiseerd door de stad Herentals; 

 

Gelet op het feit dat geen bezwaren werden ingediend in de stad Herentals; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek georganiseerd door de gemeente Olen; 

 

Gelet op het feit dat er 2 bezwaren werden ingediend in de gemeente Olen, die betrekking hebben 

op: 

- het verdwijnen van waardevolle, kleine landschapselementen ten koste van extra verharding; 

- de toegankelijkheid van een woonhuis van een mindervalide persoon die in het gedrang komt 

door de komst van het fietspad; 

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 31 juli 2017 van het college van burgemeester en schepenen van 

Herentals; op volgende elementen uit dit advies: 

1. Historiek 

a. De Provincie Antwerpen wenst een fietsostrade aan te leggen langs spoorlijn 15. Dit 

bewerkstelligt een snelle fietsverbinding tussen Herentals en Leopoldsburg (via Geel, Mol en 

Balen). Voorliggende aanvraag omvat deeltracé 2 van deze fietsostrade, tussen Olen en 

Herentals. Deze aanvraag tot omgevingsvergunning is het resultaat van een voortraject dat 

meerdere jaren in beslag heeft genomen. 

2. Beschrijving van de aanvraag 

a. De aanvraag bevat volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst: 

- het aanleggen van een bovenlokale fietsostrade die in zijn totaliteit zal lopen van 

Herentals tot Balen waarbij huidige voorliggende aanvraag de startlocatie betreft, nl. het 

NMBS-station van Herentals tot aan het NMBS-station van Olen; 

- het plaatselijk verleggen van de Gerheezeloop; 

b. De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen: 

- het slopen van kleine gebouwtjes; 

- aanleg fietsinfrastructuur: 

 renovatie, vernieuwing bestaande duiker;  
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 aanleg en/of aanpassing van bruggen; 

 aanleg van een fietstunnel; 

 aanleg van een fietspad; 

- verwijderen van beplanting; 

- werkzones; 

- grondverzet; 

c. De aanvraag houdt tevens in om de machtiging te verkrijgen voor de werken aan de bedding 

van de waterlopen of werken binnen de 5 meter erfdienstbaarheidszone langs onbevaarbare 

waterlopen. 

3. Externe adviezen - standpunten - opmerkingen 

a. Het advies van de brandweer van 3 juli 2017 met kenmerk BWDP/2017-0374/001/01/HAJPE 

is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd. De voorwaarden uit dit advies moeten 

strikt nageleefd worden. 

b. Het advies van Air-Liquide van 17 juli 2017 is ongunstig. De bezorgdheden van deze 

adviesverlener worden gevolgd. Het vragen van nieuwe plannen wordt echter niet gevolgd. 

De voorgestelde werken moeten minstens de wettelijke afstanden tot de leidingen van deze 

adviesverlener respecteren. Bovendien moeten alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften 

gerespecteerd worden die voorgeschreven zijn in de buurt van deze leidingen. Voor de 

uitvoering van de werken moet Air-Liquide haar fiat gegeven hebben over de uit te voeren 

werkzaamheden. 

4. Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 

a. Functioneel – verenigbaarheid – verweving – relatie – mobiliteit 

- In het gedeelte van Belgiëlaan tot Poederleeseweg wordt een bijkomende strook 

ingenomen naast de bestaande zate van de spoorweg. De fietsostrade zelf wordt op 

niveau van de sporen en de Belgiëlaan aangelegd. Een oprit maakt de aansluiting naar het 

niveau van het Vlietje. 

- Het fietspad heeft een effectieve breedte van 3 meter en wordt uitgevoerd in asfalt. Dit 

heeft een optimaal rijcomfort. Er worden ook nergens paaltjes voorzien. 

- De aanvraag is functioneel verenigbaar met de omgeving en zal zorgen voor een 

verbeterde mobiliteit voor fietsers. 

b. Ruimtelijk – schaalaspecten 

- Door de bundeling van het fietspad met de bestaande lijninfrastructuur van de spoorweg 

kan de ruimtelijke impact beperkt worden. 

- Plaatselijk wordt door de aanleg van bruggen de visuele impact verhoogd. De bruggen 

worden echter allemaal uitgevoerd in aansluiting met een bestaande brug, waardoor ook 

die impact minder zwaar zal doorwegen. 

c. Architectuur - cultuuraspecten – esthetiek 

- Het fietspad wordt uitgevoerd in bruinrode asfalt met een witte aflijning. Dit zijn 

gebruikelijke materialen voor openbare fietswegen en zijn daardoor te verantwoorden. 

- Het fietspad loopt door het beschermd stadsgezicht ‘Sint-Elisabethgasthuis, Kleine Nete, 

woningen met tuinen en stadsomwalling’ (beschermd sinds 11 september 1979) en paalt 

aan het beschermd monument ‘Kasteel Hof Le Paige: park’ (beschermd sinds 13 april 

2004). Aangezien het fietspad gebundeld wordt met de bestaande lijninfrastructuur van de 

spoorweg zijn er geen negatieve effecten te verwachten op de erfgoedwaarde. 

d. Hinderaspecten - privacy – comforteisen 

- De voorziene werken zullen niet zorgen voor hinder of aantasting van het comfort of de 

privacy van de omwonenden. Het tracé wordt volledig verlicht. Om de hinder tot een 

minimum te beperken moet de verlichting doordacht gebeuren. Belangrijk is daarbij dat 

de verlichting compact gehouden wordt en dicht bij de grond. Bij voorkeur wordt er een 

onderscheid gemaakt in het verlichtingsregime in het buitengebied en in meer 

verstedelijkte omgeving. In het dossier wordt al aangegeven dat ter hoogte van de 

doorkruising van het VEN-gebied de verlichting amberkleurig wordt uitgevoerd, waardoor 

de hinder voor de fauna beperkter is. 

e. Impact op natuur - inkleding – buffering 
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- De aanvraag omvat een boscompensatievoorstel voor 30.124 m² bos. Een groot deel van 

dat bos zal vervangen worden door hakhout en houtkanten. Hierdoor wordt de 

uiteindelijke impact op de natuurwaarden beperkt. 

- Voor het gebied dat door het VEN-gebied en Habitatrichtlijngebied loopt werd een 

verscherpte natuurtoets en passende beoordeling opgesteld. Hieruit blijkt dat er geen 

significant negatieve effecten verwacht worden van de fietsostrade op het 

Habitatrichtlijngebied en het VEN-gebied. Er moeten wel een aantal milderende 

maatregelen in acht worden genomen; 

 

Gelet op het gunstig subadvies d.d. 3 juli 2017 van de Brandweer Zone Kempen (kenmerk 

BWDP/2017-0374/001/01/HAJE); op volgende elementen uit dit advies: 

Brandvoorkoming 

1. Breedte van de openbare wegen 

a. Om efficiënt hulp te kunnen bieden op het tracé van de fietsostrade is het wenselijk dat er 

duidelijk herkenningspunten worden voorzien, bv. Hectometerpaaltjes. 

b. Een liggings- en evacuatieplan wordt ter beschikking gesteld van de brandweer zone om de 

kortste aanrij route te kunnen bepalen. 

c. Gezien de breedte van de fietsostrade (3,5 meter) en zijn aansluitingen met het bestaande 

openbaar wegennet, is het mogelijk voor een hulpverleningsvoertuig zich in geval van nood 

op de fietsstrook te begeven (bv. ziekenwagen, maar ook een bevrijdingswagen, jeep, 

camionnette, autopomp,…). 

d. Wanneer de draagkracht van de wegenis of van andere constructies (bruggen) mogelijk 

onvoldoende zou zijn, dient dit ter plaatse aangegeven (max. tonnage asbelasting). 

2. Controle voor indienststelling 

Vooraleer het gebouw en de installaties in gebruik te nemen, dient de brandweerdienst 

uitgenodigd voor een controlebezoek, om na te gaan of goed gevolg gegeven werd aan het in dit 

verslag bepaalde voorwaarden. 

 

Gelet op het ongunstig subadvies d.d. 17 juli 2017 van de Air Liquide Benelux Industries – Large 

Industries – Pipelines Departement; op volgende elementen uit dit advies: 

1. Op basis van de verstrekte plannen, waarop onze leiding onduidelijk of niet ingetekend staat, kan 

Air Liquide momenteel geen ander advies uitbrengen dan een negatief. 

2. Om ons advies te herzien, verzoekt Air Liquide de aanvrager van de vergunning nieuwe plannen 

aan te leveren waarop onze leiding duidelijk vermeld staat, en hoe de integriteit van onze leiding 

in de verschillende aan te leggen of te bouwen structuren (bvb. Keerwand, fundering van een 

brug, enz…) zal gevrijwaard worden. 

3. Het gaat dan voornamelijk over de wettelijke te respecteren tussenafstanden. 

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 24 augustus 2017 van het college van burgemeester en schepenen 

van Olen; op volgende elementen uit dit advies: 

1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag 

a. Op macro-niveau 

Het voorliggende project maakt deel uit van de aanleg van de fietsestrade spoorlijn 15. Het 

totaalproject gaat over het grondgebied van de gemeentes Herentals, Olen, Geel, Mol en 

Balen. Het is opgesplitst in 16 deelprojecten, die op hun beurt gevat zijn in drie clusters. 

Cluster 1omvat deelprojecten 1-4, cluster 2 omvat deelprojecten 5-12 en cluster 3 omvat 

deelprojecten 13-16. 

Binnen het totaalproject worden volgende werken uitgevoerd: 

i. De aanleg van een fietspad parallel aan spoorlijn 15 over een lengte van ca. 19 km voor 

het gedeelte tussen Herentals en Balen, met bijhorende taluds en keermuren en 

bijhorende aansluitingen op het omliggende wegennet. 

ii. De renovatie en/ofvernieuwing van 6 duikers onder de spoorweg lijn 15. De aanleg van 6 

nieuwe fietsbruggen. 

iii. De uitbreiding van 2 bestaande spoorwegbruggen. 

iv. Het omvormen van 1 spoorwegbrug tot een fietsbrug. 
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v. De aanleg van een tunnel onder het spoor ter hoogte van Koulaak en de aanleg van een 

tunnel onder de ring R14 van Geel. 

vi. Het aanleggen van fietssuggestiestroken langs bestaande wegen, het asfalteren van 

bestaande wegen en de herinrichting van kruispunten op het fietspadentracé . 

vii. Het gedeeltelijk verleggen van het tracé van de bestaande wegen voor de aanleg van het 

fietspad ter hoogte van de Lieven Heerstraat in Balen. 

viii. Het  verwijderen  van  een  parking  in  betongrasdallen en de heraanleg van 

langsparkeerzones ter hoogte van het station van Sint-Jozef-Olen. 

ix. Het rooien van hoogstambomen, hakhout en houtkanten ter hoogte van het 

fietspadentracé en de bijhorende werkzones, met gedeeltelijke heraanplant van hakhout 

en houtkanten. 

x. Het gedeeltelijk ontbossen van de percelen ter hoogte van het fietspadentracé en de 

bijhorende werkzones. 

xi. Het slopen van bijgebouwtjes en een landgebouw op het fietspadentracé. 

xii. Het voorzien van verspreide werkzones langsheen het volledige fietspadentracé. Het 

ophogen en beperkt uitgraven de gronden ter hoogte van het fietspadentracé. De aanleg 

van grachten en RWA berging aansluitend bij de fietspadtaluds. 

xiii. Het gedeeltelijk verleggen van het tracé van 2e categorie waterlopen ter hoogte van 

het fietspadentracé. 

xiv. Het voorzien van picknickplaatsen met bijhorende infrastructuur. 

Het eigenlijke doel van het project is de aanleg van een snelle fietsverbinding tussen 

Herentals en Leopoldsburg. Deze fietsverbinding volgt hoofdzakelijk de spoorlijn 15 en 

doorkruist de gemeentes  Herentals, Olen, Geel, Mol en Balen. De afstand van bij het 

startpunt in de Belgiëlaan tot op het eindpunt Schoor dorp bedraagt +/- 27km. De feitelijke 

werken hebben echter een totale lengte van +/- 19km. Het verschil in lengte toont aan dat 

de werken niet een aaneensluitend traject volgen. Zowel in Herentals, Olen, Geel, als in Mol 

gaat het fietspad plaatselijk over op het bestaande wegennet en worden reeds gerealiseerde 

fietspaden in het traject ingeschoven. Waar geen afzonderlijke fietspaden kunnen worden 

voorzien en waar het fietsverkeer primeert op het gemotoriseerd verkeer, worden de 

bestaande straten heringericht als fietsstraat. Op deze wegsegmenten wordt de toplaag van 

het wegdek vervangen door een nieuwe roodbruine toplaag. Plaatselijk worden, in plaats van 

vrij liggende fietspaden, langs de bestaande wegen fietssuggestiestroken voorzien. 

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat cluster 1(deelprojecten 1-4).Cluster 1 situeert 

zich ter hoogte van: 

i. Deelproject  1: tussen  Belgiëlaan en  Poederleeseweg  met aansluiting op Vlietje  - 

Herentals 

ii. Deelproject  2:  tussen  Rozenstraat  en  aansluiting  Koulaak,  aansluiting  Sint 

Jobsstraat- Herentals 

iii. Deelproject  3: tussen Sint-Jobsstraat  en aansluiting jaagpad  Kanaal  Bocholt Herentals 

en aansluiting Doffen-Herentals en Olen 

iv. Deelproject  4:  tussen  Doffen  en  aansluiting  Gestelstraat,  Lichtaartseweg  en 

Meirenstraat-Olen 

Het fietspad wordt aangelegd in de zone onmiddellijk aansluitend bij de spoorweg lijn 15 

Herentals-  Mol. 

Het bestaande terrein wordt gekenmerkt door het bebouwd gebied aan de rand van het 

centrum van Herentals en van de dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Olen. 

Tussen deze bebouwde gebieden gaat het projecttracé door open ruimte waar de gronden 

worden ingenomen door kleinschalige akkers, weiden en landelijke huiskavels. De 

landbouwpercelen zijn dikwijls afgehoord met KLE's die bestaan uit houtkanten, bomenrijen 

en kleine bosjes. 

Op het tracé zelf bestaat het grondgebruik voornamelijk uit restgebieden met bermbegroeiing 

langs het spoor, deels servituutwegen naar aanpalende  privépercelen, deels onverharde 

verbindingswegen tussen twee aangrenzende woonstraten die de spoorweg kruisen. 

Plaatselijk zijn er spontane of aangeplante houtkanten, hakhoutzones en kleine boskavels 
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aanwezig. Plaatselijk ligt het fietspadtracé ook op de rand van een landelijke huiskavel of 

dwarst het een speelparkje, een parkeerzone, ..ed. 

Voor het gebied dat door het VEN en Habitatrichtlijngebied loopt werd een verscherpte 

natuurtoets en passende beoordeling opgesteld, dit gebeurde voor de zone rond Koulaak in 

deelproject 1-4. In deze studies, die in bijlage E6 Effecten op de biodiversiteit, worden 

toegevoegd, wordt de plaatselijke terreintoestand gedetailleerd beschreven . 

De spoorweg lijn 15 kruist verschillende wegen. Sommige van deze kruisingen gebeuren in 

gelijkgrondse bedding met beveiligde spoorwegovergangen . Op plaatsen waar de spoorweg 

op een verhoogde bedding ligt, worden de kruisingen gerealiseerd door bruggen en 

onderdoorgangen. Dit is vooral het geval voor het gedeelte tussen de  bebouwde gebieden. 

De spoorweg lijn 15kruist ook verschillende ingeschreven en niet ingeschreven waterlopen. 

Ook hier worden de kruisingen gerealiseerd via bruggen en duikers. 

De werken in de deelprojecten 1-4 zijn volgens het gewestplan gelegen in verschillende 

gebieden: (0100) woongebied, (0102) woongebieden met landelijk karakter, (0105) 

woonuitbreidingsgebied, (0200)gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, 

(0500_1602)parkgebieden - gebieden met cultureel historische en/of esthetische waarde 

andere dan woongebied, (0500) parkgebieden, (0600) bufferzones, (0800) bosgebieden, 

(0900) agrarische gebieden, overdruk Lijn 150E. 

In Olen is het RUP zonevreemde recreatie -fase 2 van toepassing. De fietsostrade loopt door 

dit RUP vanaf de Gestelstraat tot aan het verlengde van de Kapellenkensstraat/buurtweg nr 

8. 

Daarnaast is het RUP 0.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen eveneens van toepassing vanaf tot aan 

de  Meirenstraat. 

b. Op meso-niveau 

Deelproject 3 ligt deels op het grondgebied van Herentals en deels op het grondgebied van 

Olen. Het tracé van de fietsostrade ligt ten zuiden van de spoorweg en loopt van de Sint-

Jobsstraat (Herentals) tot Doffen (Olen). 

Deelproject 4 ligt op het grondgebied van Olen. Het tracé van de fietsostrade ligt hier ten 

noorden van de spoorweg. Ter hoogte van Doffen wordt de spoorweg overgestoken van de 

zuidkant naar de noordkant. Het eindpunt van dit deelproject is de Langstraat, maar een 

groot deel gaat over bestaande wegen. De nieuwe aan te leggen sectie van de fietsostrade 

gaat van Doffen tot de Meirenloop (waterloop 2e categorie) te Olen 

c. Op micro-niveau 

Deelproject 3 (deels) en 4 liggen op het grondgebied van Olen. De spoorlijn 'Herentals 

Neerpelt' doorsnijdt het grondgebied net tussen de deelkernen 'Onze-Lieve-Vrouw-Olen' en 

'Sint-Jozef- Olen'. Het station ligt aan de rand van Onze-Lieve-Vrouw-Olen. Ter hoogte van 

het station is een woonzone met hogere dichtheid gelegen, en is er een concentratie aan 

handel en horeca. 

In het deelproject 3 wordt er gekozen voor de zuidzijde van de bestaande spoorlijn. De 

voornaamste redenen hiervoor zijn de beschikbaarheid aan ruimte en toegankelijkheid, en de 

eigendomsstructuur van de gronden (lnfrabel). Ter hoogte van Doffen wisselt het tracé van 

de fietsostrade van ligging ten opzichte van de spoorweg. De fietsostrade wordt hier 

gerealiseerd parallel en ten noorden van spoorlijn 15. 

Voor deelproject 4 wordt terug voor de noordzijde gekozen omwille van de beschikbare 

ruimte en plaatselijk aanwezige onverharde parallelwegen of paden. Aan de zuidzijde is de 

ruimte beperkter vanwege uitgestrekte woonlinten tot nagenoeg tegen de spoorweg. Net ten 

oosten van de Gestelstraat dient er rekening gehouden te worden met de sporen van 

UMICORE die aansluiten op de spoorweg 'Herentals-Balen'. 

2. Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen 

a. Slopen van gebouwtjes 

Plaatselijk worden voor de aanleg van het fietspad gebouwtjes gesloopt. Binnen cluster 1 

gebeurt dit ter hoogte van de zone tussen de Belgiëlaan en de Poederleeseweg/Herentals. 

Het zijn kleine bijgebouwtjes die functioneren als tuinhuis/berging in de zone die wordt 

gebruikt als volkstuin. 

b. Fasering en fietsinfrastructuur 
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De werken worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij in een eerste fase de duikers onder het 

spoor worden gerenoveerd. Vervolgens worden in fase 2 de bruggen en de tunnels 

aangelegd. Gelijktijdig met fase twee kunnen ook al delen  van het fietspad worden 

aangelegd, dit in de deelprojecten waar geen bruggen of tunnels aanwezig zijn of waar deze 

al gerealiseerd zijn. 

De werken binnen cluster 1 kunnen omschreven worden in 4 verschillende fasen: 

i. Duikers onder het spoor lijn 15: 

De werken omvatten de renovatie/vernieuwing van 1 bestaande duiker. Deze duiker zorgt 

voor de onderdoorgang van de waterlopen onder de spoorwegzate. In het deelproject 3 

heeft dit werk betrekking op duiker 3 (D03) t.b.v. Gerheezeloop (ter hoogte van de 

Zavelbosstraat en de Watertorenstraat/ Herentals-grens Olen). 

ii. Bruggen 

Er worden in het totaal binnen de Cluster 1, 5 nieuwe fietsbruggen gerealiseerd. 

In deelproject 3 betreft het de fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals. Deze nieuwe 

brug wordt onafhankelijk van de bestaande spoorwegbrug gemaakt 

iii. Aanleg van een tunnel onder het spoor 

Ter hoogte van Koulaak zal het fietspad worden aangelegd op de bestaande onverharde 

landweg aan de noordoostzijde van het spoor. Omdat de spoorlijn, en het geplande tracé 

van het fietspad, hier door Habitatrichtlijngebied en door VEN gebied lopen, wordt in 

overleg met ANB het fietspad gedeeltelijk naar de overzijde van het spoor gebracht. Er 

wordt daarom een tunnel aangelegd, die het fietspad onder het spoor naar de 

zuidwestzijde brengt. 

iv. Aanleg van het fietspad: 

Het fietspad sluit onderweg aan op het plaatselijke omliggende wegennet, dit gebeurt op 

twee manieren: 

Waar wegen gelijkgronds gekruist worden, sluit het fietspad gelijkgronds aan op de 

betreffende weg. Hier wordt het fietspad onderbroken en heeft de te kruisen weg 

voorrang. 

Anderzijds zijn er de locaties waar het fietspad in een verhoogde bedding over de te 

kruisen wegen gaat. Op deze plaatsen wordt er een aftakking gemaakt. Deze aftakking 

gaat via de taluds van het verhoogde fietspad naar beneden om zo aan te sluiten op de 

aanpalende wegen. 

Algemene uitgangspunten bij het ontwerp van het fietspad zijn: 

- Creëren van een plateau voor de aanleg van een fietspad - afwatering van de 

spoorweginfrastructuur. Hiervoor dient het terrein, palend aan de spoorwegzate, 

opgehoogd en uitgevlakt te worden. Op vraag van Infrabel wordt de verharding van 

het fietspad aangelegd op een maaiveldhoogte van min. 0.75m onder het maaiveld 

van de spoorweg. Deze eis garandeert de vlotte afwatering van de bestaande 

spoorweginfrastructuur en vermijdt anderzijds dat er bijkomende 

afwateringsproblemen ontstaan als gevolg van de nieuwe fietsinfrastructuur. De 

afwatering van het fietspad gaat naar een gracht die wordt voorzien aan de onderzijde 

van het nieuw aangelegde talud. 

Uitzondering: plaatselijk kan niet voldaan worden aan de eis om de maaiveldhoogte 

van het fietspad op 0.75 m onder het maaiveld van het spoor te voorzien. Het betreft 

locaties waar het fietspad wordt aangesloten op bestaande infrastructuren als 

bruggen, perrons of wegen. 

Op plaatsen waar de afwatering van het spoor verstoord wordt door de aanleg van het 

fietspadenproject, wordt bijkomend een drainage voorzien. Deze drainage wordt 

aangelegd in de zone onmiddellijk grenzend aan de spoorwegzate. 

- Inplanting en vormgeving: Het fietspad heeft een effectieve breedte van 3.00m. 

Daarnaast is een vergevingsgezinde zone van 0.25m aan weerszijden van het fietspad 

voorzien, waarin de langse belijning wordt aangebracht. De totale breedte van  de  

berijdbare oppervlakte bedraagt dan ook 3.50m. Het fietspad wordt uitgevoerd in 

bitumineuze verharding met gekleurde toplaag, die aan weerszijden ingesloten wordt  

door ter plaatse gestorte betonnen trottoirbanden met een breedte van 0.10m. 
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Aansluitend  bij de verharding wordt, aan weerszijden, een vlakke berm van +/- 

0.90m voorzien  (afhankelijk van de beschikbare  ruimte). Tussen de 

spoorweginfrastructuur en de fietspadinfrastructuur komt een verticale 

staalmattenafsluiting . Deze wordt conform de richtlijnen van lnfrabel ingeplant op 

4.00 m uit de bestaande sporen voor de deelprojecten 1-4. In de groene berm langs 

het fietspad, aan de zijde weg van de spoorweg, wordt verlichting ingeplant. 

Uitzondering: plaatselijk wordt afgeweken van de vooropgestelde 3.50 m breedte van 

het fietspad. Dit gebeurt op plaatsen waar de bestaande woningen zo zijn ingeplant 

dat een versmalling van het fietspad zich opdringt. De breedte van het fietspad 

varieert hier tussen 2.75m en 3.25m en wordt bepaald in functie van de beschikbare 

ruimte. Voor cluster 1 is er slechts één afwijkende locatie; namelijk ter hoogte van de 

woning aan de Leemanslaan. 

Ter hoogte van de bruggen verbreedt de fietspadverharding tot de volledige breedte 

van de brug, de bermen komen hier te vervallen . 

Plaatselijk wordt ook afgeweken van de minimale afstand van 4.00 m tussen de 

sporen en de nieuw te plaatsen afrastering. Ook hier wordt de afwijking bepaald door 

de aanwezigheid van bestaande woningen, parkeerzones, of grachten. De aanleg van 

nieuwe grachten aan de spoorzijde kan hiertoe ook een reden zijn. 

- Voetpaden: plaatselijk wordt aansluitend bij het fietspad een voetpad voorzien . Dit 

gebeurt voornamelijk ter hoogte van het bebouwd gebied, Herentals tussen de 

Belgiëlaan en Vlietje . 

- Noodtrappen: overal waar het fietspad in verhoogde bedding aanwezig is, wordt ter 

hoogte van de nieuwe fietsbruggen, tussen het verhoogde fietspad en de lager 

gelegen weg een noodtrap aangelegd. De trap wordt voorzien van een mindervalide 

leuning. 

- Zaak der wegen: De realisatie van het fietspad gebeurt door de Provincie Antwerpen . 

Na de aanleg van het fietspad zullen de betreffende gemeentes het beheer van het 

fietspad en de bijhorende infrastructuur op hun grondgebied op zich nemen. 

v. Verwijderen van beplanting 

Langsheen de spoorwegzate zijn verspreid hoogstambomen, houtkanten, kleine 

bospercelen en hakhoutzones aanwezig. Deze begroeiing, die binnen de werkgrens valt, 

dient gerooid te worden. 

De te verwijderen begroeiing bestaat voornamelijk uit hakhout. Om de treinsporen zelf 

optimaal berijdbaar te houden, wordt dit hakhout door lnfrabel om de 10jaar terug gekapt 

tot op maaiveldhoogte. Deze beheersvorm zorgt voor een dicht scherm langs het spoor en 

vermijdt anderzijds de ontwikkeling van hoogstambomen langs de spoorweg. 

Waar deze hakhoutzones gerooid worden voor de aanleg van het fietspad en waar 

voldoende ruimte vrij blijft na de aanleg, worden op vraag van ANB heraanplantingen 

gedaan. Deze heraanplantingen moeten worden uitgevoerd in het plantseizoen volgend op 

het afsluiten van de werken. Daarom wordt een beplantingsplan toegevoegd.  

Uitgangspunt: Waar voor de realisatie van het fietspad het hakhout gerooid wordt en waar 

het fietspad op verhoogde bedding komt te liggen, wordt het aanpalend talud na de 

werken terug aangeplant: 

- Heraanplant met hakhout gebeurt in alle groengebieden, 

- Heraanplant gebeurt niet in woongebieden of industriegebieden met uitzondering van 

die locaties waar in eerder overleg gevraagd is om de buffer tussen spoor en 

woonkavels terug aan te planten 

- Om te voldoen aan de richtlijnen van Infrabel worden de te kappen hoogstambomen 

NIET terug aangeplant. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor zones die verder 

van de spoorinfrastructuur verwijderd zijn. (Afstand inplanting >de hoogte van de 

boom). 

- Waar bosranden gerooid worden, worden deze terug aangeplant met bosgoed. 

- In de zones waar geen hakhout wordt voorzien, zal het fietspad begeleid worden door 

grazige bermen. Deze bermen zullen beheerd worden als verruigd grasland. Indien  
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gerooid wordt in agrarische gebieden naar analogie met de omgeving houtkanten 

heraangeplant. 

De te rooien solitair bomen hebben variabele diktes. Omdat veel bomen in de bestaande 

toestand enkel bereikbaar zijn via het spoor en omdat betreden van het spoor niet 

toegelaten is, is een gedetailleerde opname van de te rooien hoogstambomen niet 

mogelijk. Met deze stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt de rooiing van alle 

bomen binnen de werkgrens aangevraagd, zonder specifieke opsomming van de diameters 

en soorten. Beperkte oppervlaktes van de bospercelen worden gerooid en ingenomen door 

de fietsinfrastructuur, de begeleidende taluds en grachten en door tijdelijke werkzones. 

Voor deze zones wordt een boscompensatie voorstel opgemaakt . 

vi. Werkzones 

Door de inplanting van de bestaande bebouwing, de aanwezigheid van de waterlopen met 

bijhorende infrastructuur en de gedeeltelijke ligging in VEN-gebied, is er weinig ruimte 

voor de nodige werkzones tijdens de aanlegfase. Ook de aanpalende 

spoorweginfrastructuur maakt dat aan de spoorzijde geen extra gronden voorhanden zijn. 

Daarom wordt de keuze gemaakt om de werkzone gelijk te laten lopen met de feitelijke 

infrastructuurwerken. Er worden bijgevolg geen bijkomende werkzones voorzien. 

Om toch de mogelijkheid te bieden om werfverkeer te laten kruisen, wordt een 

uitzondering gemaakt voor de trajecten waar niet onmiddellijk kan worden ontsloten via 

de bestaande wegen. Op deze, meestal langere, trajecten worden op regelmatige 

afstanden verbredingen voorzien die worden uitgevoerd in steenslag. Deze verbredingen 

kunnen functioneren als uitwijkhavens voor het kruisend werfverkeer. Na de werken wordt 

de steenslag verwijderd en zal het bodemgebruik aansluiten bij de omgeving. 

vii. Grondverzet 

De bestaande spoorweg binnen het projectgebied is voor een groot deel van het traject 

aangelegd op een verhoogde bedding. Voor de aanleg van het fietspad wordt ervoor 

gekozen om de spoorweg te volgen, bijgevolg wordt ook voor het fietspad een verhoogde 

bedding aangelegd. Dit maakt het mogelijk om de verschillende waterlopen, het kanaal en 

bepaalde wegen makkelijk te dwarsen. 

Concreet wil dit zeggen dat het terrein, aansluitend bij de spoorwegzate wordt opgehoogd 

tot 0,75 m onder het niveau van de bestaande spoorweg. Er wordt een soort plateau 

gevormd waarop het fietspad en de grazige bermen worden aangelegd. Het plateau helt 

met 2% af in de richting, weg van de spoorinfrastructuur. De taluds van het opgehoogde 

plateau hebben variabele hellingen met een minimum van 6/4 en een maximum van 4/4. 

Aan de onderzijde van de taluds worden grachten aangelegd. Plaatselijk worden RWA 

bekkens uitgegraven. Zowel het talud, de grachten als de RWA bekkens worden ingezaaid 

met grassen zodat uitspoeling van de hellingen wordt vermeden. 

Uitgravingen zijn slechts zeer sporadisch. Ze gebeuren op plaatsen waar het bestaande 

maaiveld hoger ligt dan de bestaande spoorweginfrastructuur. 

- De gronden die vrijkomen van de afgraving worden ter plaatse herbruikt voor de 

ophoging van de taluds. Er worden geen gronden afgevoerd met uitzondering van de 

overtollige teelaarde, die vrijkomt ter hoogte van de fietspadverhard ing. 

- De aannemer moet voor de aan te voeren bodem aantonen, door middel van een 

bodembeheerrapport, dat deze bodem voldoet aan de voorwaarden voor het beoogde 

gebruik. 

- Zoals reeds eerder werd gesteld zullen de werken gefaseerd worden uitgevoerd. 

De gedetailleerde fasering zal bepaald worden door de betreffende aannemers. 

- Er wordt een plateau gevormd voor de aanleg van het fietspad. Aansluitend worden 

grazige of begroeide taluds voorzien. Aan de voet van de taluds worden 

afwateringsgrachten met grazige bermen aangelegd. 

Op de grens van de werken wordt overal aangesloten op het bestaande maaiveld. De 

afwatering van het fietspadenproject geeft geen invloed op en doet geen wijziging aan de 

afwatering van de aanpalende gronden. 

viii. Werken aan de waterloop 

Het fietspadentracé dwarst vervolgens de waterlopen: 
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- 1ste cat. Kleine Nete VHA 8502; 

- 2de cat. Koulaak VHA 92858; 

- Kanaal Herentals-Bocholt; 

- 2de cat. VHA 9198 Gerheezeloop; 

- 2de cat. Bouwersloop VHA 9213; 

- 2de cat. Meirenloop VHA 9142; 

Voor deze dwarsing is de aanleg van fietsbruggen, de omvorming van bestaande bruggen, 

de renovatie en verlenging van de bestaande duikers noodzakelijk. 

Met de waterloopbeheerder werd afgetoetst op welke manier deze kruisingen uitgevoerd 

dienen te worden. 

Op één plaats dient de waterloop plaatselijk verlegd te worden. Het betreft de 2de 

categorie waterloop, Gerheezeloop (ter hoogte van de Zavelbosstraat en de 

Watertorenstraat/ Herentals-grens Olen). Deze verlegging is het gevolg van de technische 

randvoorwaarden voor de aanleg van het project. Door de bedding van de waterloop 

plaatselijk aan te passen kan de aanleg van extra keermuren vermeden worden en worden 

schuine onderdoorgangen onder het spoor verlegd in loodrechte doorsteken. Deze 

werkwijze komt tegemoet aan de vraag van de Provincie Antwerpen. Na de aanlegfase 

worden asbuiltplannen opgemaakt die de exacte ligging van de waterloop aangeven, met 

de bijhorende atlaspunten, met de breedte van de beekbodem, de kruinbreedte en de 

aansluiting op de bestaande loop. Het ontwerp van de verlegde waterloop houdt rekening 

met de beekbodembreedtes en de kruinbreedtes die zijn opgenomen in de atlas der 

waterlopen van de Provincie Antwerpen. 

De 2de cat. Gerheezeloop loopt in de bestaande toestand vanaf de Greesstraat, 

atlaspunten I4 en E2, in de richting van het spoor. Vervolgens stroomt deze waterloop een 

10-tal meter parallel met het spoor om dan af te buigen en via een duiker ter hoogte van 

atlaspunten I5 en E3 onder het spoor door te gaan in de richting van de Watertorenstraat. 

De fietsostrade wordt op deze locatie op een talud aangelegd. Hierdoor wordt de duiker 

Ǿ1000 verlengd tot aan de voet van het talud. Om de aansluiting te maken op deze 

nieuwe koker moet de Gerheezeloop plaatselijk verlegd worden, zoals aangegeven op de 

onderstaande snede. De nieuwe afwateringsgrachten aan de onderzijde van het talud 

sluiten, aan weerszijden van de waterloop, aan op het verlegde tracé van de 

Gerheerzeloop. De dienst waterbeleid is akkoord met deze uitwerking. 

3. Planologische context 

a. ligging in het gewestplan 

Voor het grondgebied van de stad Herentals en gemeente Olen is het van kracht zijnde 

gewestplan 'Herentals-Mol' goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 juli 1978.  

Deeltrajecten 3 (deels) en 4 zijn relevant voor de gemeente Olen: 

deeltraject 3 doorsnijdt van west naar oost: 'woongebied', 'bosgebied', 'agrarisch 

gebied' en 'woongebied met landelijk karakter'. 

deeltraject 4 ligt hoofdzakelijk in 'agrarisch gebied' en doorsnijdt ter hoogte van het station 

Olen 'woongebied' en 'bufferzone'. 

b. ligging in het BPA, RUP of de verkaveling 

In een RUP 

i. In Olen is het RUP Zonevreemde Recreatie -fase 2 van toepassing, goedgekeurd door de 

deputatie op 18 juni 2009. De fietsostrade loopt door dit RUP vanaf de Gestelstraat tot aan 

het verlengde van de Kapellenkensstraat/buurtweg nr 8. 

Volgens dit RUP is artikel 13, langzaam verkeersrelatie, van toepassing. De volgende 

voorschriften gelden: 

Op het grafisch plan is op indicatieve wijze de relatie aangegeven die gerealiseerd moet 

worden binnen het gebied. De exacte ligging wordt bepaald door de inrichting van de 

onderliggende zone. 

Voor de aanleg van de paden worden duurzame waterdoorlatende materialen of kleinschalige 

verhardingsmaterialen gebruikt. Het plaatsen van parkmeubilair zoals zitbanken, afvalbakken 

en dergelijke, langs de paden is toegestaan. 
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ii. Daarnaast is het RUP 0.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen eveneens van toepassing vanaf 

Leemanslaan 1 tot aan de Meirenstraat. Dit RUP werd door de deputatie goedgekeurd op 

31 augustus 2012. 

Vooral deelgebied 6 (woonuitbreidingsgebied Meiren) is van toepassing met de artikelen 9 

en 10 (art. 9, zone voor spoorinfrastructuur en art. 10, verbinding voor langzaam 

verkeer). 

Voor artikel 9- zone voor spoorinfrastructuur gelden de volgende voorschriften: 

Deze zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van de 

spoorinfrastructuur. Tevens biedt de zone de ruimte voor wegenis en bijhorende 

infrastructuur. 

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het 

functioneren en de exploitatie aan de spoorinfrastructuur en haar aanhorigheden. 

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen  met het oog op de ruimtelijke 

inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, 

telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen, jaagpaden, 

recreatienetwerk en waterwegennetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer 

toegelaten. 

Voor artikel10- verbinding voor langzaam verkeer gelden de volgende voorschriften: 

De aanduiding op het grafisch plan is een indicatieve aanduiding, de effectieve realisatie 

kan afwijken van de locatie aangeduid op het plan. De verbinding voor langzaam verkeer 

geeft aan waar de tracés worden gerealiseerd of behouden voor het voetgangers- en 

fietsverkeer. 

Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan, uitgezonderd onderhoudsdiensten. 

Alle verhardingen worden aangelegd in voor het fietsen comfortabele, waterdoorlatende 

materialen. Omwille van milieutechnische redenen of een ongeschikte bodemgesteldheid 

kan hiervan gemotiveerd afgeweken worden. 

De verbinding voor langzaam verkeer heeft een minimum breedte van 2 m en een 

maximum breedte van 5 m, waarvan er maximaal 3 m mag verhard worden. Delen die 

niet worden verhard krijgen een groene inrichting. 

Alle constructies zijn verboden met uitzondering van verlichting en verkeerssignalisatie. 

Buitenverlichting dient beperkt te blijven tot het strikt noodzakelijke en er dient gebruik 

gemaakte te worden van de juiste technieken (bv. passieve verlichting, lage neerwaarts 

gerichte verlichting) gecombineerd met een goed doordachte plaatsing. 

c. Toepasselijke gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen 

Sedert 1 januari 2014 is een aangepaste gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater van kracht. Deze verordening vervangt de verordening van 1 

oktober 2004 en is een aanzienlijke verstrenging ervan. 

Sinds 1 maart 2010 geldt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor 

toegankelijkheid. De verordening geldt bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van 

gebouwen die publiek toegankelijk zijn. De verordening legt voorwaarden op aan de 

stedenbouwkundige vergunning. 

d. Toepasselijke gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen 

De deputatie keurde op 29 november 2012 de gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordening voor huiskavels, verkavelingen en parkeren goed. Deze goedkeuring werd 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 januari 2013. 

De deputatie keurde op 6 november 2014 de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

woonkwaliteit goed. Deze goedkeuring werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 

februari 2015. 

4. Andere criteria afkomstig van de VCRO 

a. Voldoende uitgeruste weg 

Artikel 4.3.5 VCRO stelt dat een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een 

gebouw met als hoofdfunctie wonen, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, handel, horeca, 

kantoorfunctie, diensten,  industrie, ambacht, gemeenschapsvoorzieningen of openbare 
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nutsvoorzieningen, slechts kan worden verleend op een stuk grond, gelegen aan een 

voldoende uitgeruste weg, die op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat. 

Een voldoende uitgeruste weg is ten minste met duurzame materialen verhard en voorzien 

van een elektriciteitsnet. De Vlaamse regering kan bepalen in welke gevallen, en onder welke 

voorwaarden, gelet op de plaatselijke toestand, van deze minimale uitrusting kan worden 

afgeweken. 

Een voldoende uitgeruste weg voldoet voorts aan de uitrustingsvoorwaarden die worden 

gesteld in stedenbouwkundige voorschriften of vereist worden  door de plaatselijke toestand, 

daaronder begrepen de voorzieningen die in de gemeente voorhanden zijn en het ruimtelijk 

beleid van de gemeente. 

b. Voorwaarden en lasten 

Volgens artikel 4.2.19 en 4.2.20 VCRO kan het vergunningverlenende bestuursorgaan aan 

een vergunning voorwaarden en/of lasten verbinden. 

De aanvraag kan door het opleggen van voorwaarden en/of beperkte aanpassing van de 

plannen een overeenstemming met het recht en de goede ruimtelijke ordening waarborgen. 

Deze kunnen enkel betrekking hebben op kennelijk bijkomstige zaken. 

5. Andere criteria afkomstig uit andere wetgeving 

a. Watertoets 

Overeenkomstig het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (Belgisch 

Staatsblad 14 november 2003), hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 moet de 

vergunningverlenende overheid die over een plan moet beslissen, er zorg voor dragen dat 

door weigering van de vergunning, dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of 

aanpassingen aan het plan dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt 

beperkt. Indien dit niet mogelijk is moet het schadelijk effect worden hersteld of in gevallen 

van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van de ruimte voor 

het watersysteem, worden gecompenseerd. 

Het behoort de vergunningverlenende overheid om de resultaten van de watertoets te 

vermelden, zelfs als manifest duidelijk is dat de vergunde werken geen enkele invloed op de 

waterhuishouding hebben en hiermee rekening te houden in haar uiteindelijke beslissing. 

b. Zorgplicht uit het Natuurdecreet 

Volgens artikel 14 van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

van 21 oktober 1997 en latere wijzigingen is iedereen die handelingen verricht of hiertoe de 

opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in 

de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, verplicht 

om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de 

vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. 

c. VEN 

Het Olens Broek (natuurgebied) = GEN 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een selectie van de waardevolste en gevoeligste 

natuurgebieden in Vlaanderen. Het zijn die gebieden waar natuurbehoud en 

natuurontwikkeling op de eerste plaats moet komen om een representatief staal van de 

Vlaamse natuur duurzaam in stand te kunnen houden. 

De Vlaamse overheid zal daarom in die gebieden een beleid voeren dat is gericht op het 

behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu. 

De Vlaamse regering besliste op 18juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste 

deel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het 'Olens Broek' is geselecteerd als Grote 

Eenheid Natuur (GEN) binnen het VEN 

In het VEN gelden een aantal algemene beschermingsvoorschriften. Het doel hiervan is 

minstens de bestaande natuurkwaliteiten van het gebied te behouden. 

6. Openbaar onderzoek 

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond 

plaats van 26 juni tot 25 juli 2017. 

De vergunningsaanvraag werd bekendgemaakt door zoals beschreven in artikel 16 en volgende 

van de gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 

betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen. 
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Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er twee bezwaarschriften ontvangen. 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar  stelt vast dat deze bezwaarschriften handelen over: 

a.  Het aanleggen van extra verhardingen 

Bezwaarindiener is van mening dat de jaagpaden langs de kanalen Albertkanaal en 

Kempens Kanaal mogelijkheden bieden om Olen in oost-westelijke richting (en omgekeerd) 

te doorkruisen. Investeringen in de aanleg van de fietsostrade kunnen benut worden in het 

voorzien van veilige noord-zuidverbindingen, aftakkend vanaf de bestaande jaagpaden. 

Daarnaast is bezwaarindiener van mening dat het station van Olen een goed vertrekpunt 

kan zijn maar dat er onvoldoende fietsvoorzieningen worden aangeboden. 

b.  Het verdwijnen van waardevolle kleine landschapselementen 

Bezwaarindiener is van mening dat de aanleg van de fietsostrade zorgt voor een zware 

verstoring van de openruimtegebieden: door het rooien van bossen, verwijderen van 

houtkanten verdwijnt de gesloten kamerstructuur wat een impact heeft op de fauna en 

flora. De ingreep heeft ook en visuele impact door het verdwijnen van het groen. 

c.  De toegankelijkheid van de woning door de rolstoelgebruiker 

De bewoonster is rolstoelgebruiker en wenst het vrije gangpad langs de zuidzijde van het 

huis te kunnen blijven gebruiken. Om een draaibeweging met een rolstoel uit te kunnen 

voeren moet men een breedte voorzien van 1,20 men met begeleider een breedte van 

1,50m. 

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier (GSA) 

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt de GSA tot de volgende beoordeling 

van het dossier: 

a. Planologische toets 

i. Toetsing aan het gewestplan: 

De werken in woongebied, woongebied met landelijk karakter, woonuitbreidingsgebied en 

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut zijn in overeenstemming met 

de wettelijke context. 

In andere gevallen zijn de werken niet in overeenstemming met de wettelijke context en 

dient verwezen te worden naar de afwijkingsmogelijkheden uit de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, nl. art. 4.4.7§2. 

Voor de beoordeling van deze werken zal gebruik worden gemaakt van de 

afwijkingsbepalingen van het art. 3 § 1.1°, 3°, 4°, 10° en 14° van het besluit van de 

Vlaamse regering d.d. 5 mei 2008 en latere wijzigingen tot aanwijzing van de handelingen 

in de zin van art. 4.1.1., 5°, artikel 4.4.7 §2 en art. 4.4.1 §2 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening. 

Voor deze afwijkingsbepalingen geldt volgend gemotiveerd verzoek: 

De aanleg van het fietspad, inclusief de werken die het gevolg zijn van de aanleg van het 

fietspad (duikers, bruggen, taluds, ...) vallen binnen de omschrijvingen van dit artikel en 

zijn bijgevolg vergunbaar. 

Het fietspad wordt hoofdzakelijk ingeplant in de zone onmiddellijk aansluitend bij de 

spoorweginfrastructuur. Hierdoor wordt een duurzaam ruimtegebruik nagestreefd en wordt 

er een minimum aan effectief in gebruik zijnde landbouwgebied ingenomen. Het 

hoofdgebruik als landbouwperceel blijft optimaal behouden. 

In de groengebieden verdwijnen door de aanleg van de fietspaden en bijhorende 

voorzieningen solitair bomen, houtkanten, en kleine oppervlaktes bos. Na de aanleg van 

het fietspad worden waar mogelijk houtkanten en solitairbomen heraangeplant. Deze 

aanplant gebeurt door de desbetreffende gemeentes in overleg met ANB en in 

samenspraak met lnfrabel. 

De grazige bermen die het fietspad begeleiden zorgen voor een naadloze overgang naar 

het omliggende gebied. 

ii. Toetsing aan het BPA, RUP of de verkaveling 

In een RUP 

In Olen is het RUP Zonevreemde Recreatie- fase 2 van toepassing, goedgekeurd door de 

deputatie op 18 juni 2009. De fietsostrade loopt door dit RUP vanaf de Gestelstraat tot aan 

het verlengde van de Kapellenkensstraat/buurtweg nr 8. 
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Volgens dit RUP is artikel13, langzaam verkeersrelatie, van toepassing. 

De fietsostrade is in het RUP met overdruk aangeduid als 'langzaam verkeersrelatie', 

volgens de voorschriften verplicht aan te leggen met 'duurzame waterdoorlatende 

materialen of kleinschalige verhardingsmaterialen'. Echter, omwille van het rijcomfort voor 

de fietsers wordt er als wegverharding geopteerd voor een weg uit asfalt. De afwatering 

wordt voorzien via infiltratiegrachten aan de zijde van het fietspad weg van de spoorweg. 

Dit om het oppervlaktewater afkomstig van het fietspad maximaal ter plaatse te laten 

infiltreren. 

Daarnaast is het RUP 0.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen eveneens van toepassing vanaf 

Leemanslaan 1tot aan de Meirenstraat. Dit RUP werd door de deputatie goedgekeurd op 

31 augustus 2012. 

Vooral deelgebied 6 (woonuitbreidingsgebied Meiren) is van toepassing met de artikelen 9 

en 10 (art. 9, zone voor spoorinfrastructuur en art. 10, verbinding voor langzaam 

verkeer). 

Het vervolgtraject voorbij de Lichtaartseweg loopt in eerste instantie volgens het stuk 

verharde straat, verder wordt het fietspad doorgetrokken tot aan de Meirenstraat. Op dit 

tracégedeelte gebeurt de afwatering via een afwateringsgracht. 

b. Wegenis: niet relevant 

c. Watertoets (decreet integraal waterbeleid) 

Het project geeft geen aanzienlijke gevolgen op het watersysteem. Het project houdt 

rekening met de afwatering van de spoorwegzate: 

i. Ter begeleiding van het fietspad worden grachten aangelegd; 

ii. Plaatselijke infiltratie wordt nagestreefd; 

iii. De waterhuishouding van de ruime omgeving wijzigt niet. 

Door de aanleg van het fietspad wordt een beperkt gedeelte overstromingsgevoelig gebied 

ingenomen. In overleg met de verschillende instanties werden langsheen het 

fietspadentraject afwateringsgrachten voorzien. In deze grachten wordt voldoende 

buffering gerealiseerd zodat de ingenomen overstromingsgebieden gecompenseerd 

worden. 

Het afstromend hemelwater wordt overal ter plaatse opgevangen en gaat via de grazige 

bermen naar de langsgrachten. 

d. Bespreking project-Mer, OVR en ingedeelde activiteiten: niet van toepasssing 

e. Natuurtoets 

Deeltracé 2 van het fietstraject doorkruist VEN-gebied ('De vallei van de Kleine Nete 

benedenstrooms') en Natura 2000 gebied (Habitatrichtlijngebied BE2100026 'Valleigebied 

van de Kleine Nete met brongebieden moerassen en heiden'). 

Gezien de mogelijke impact van het project op het VEN-gebied en het Habitatrichtlijngebied, 

werd een verscherpte natuurtoets opgemaakt. In deze studie wordt respectievelijk een VEN-

toets en een passende beoordeling opgemaakt die moeten toelaten de effecten op de 

beschermde gebieden in te schatten. 

Het ontwerp van het fietspad houdt rekening met het behoud en de bescherming van de 

natuurwaardes binnen het VEN. Volgende uitgangspunten (conform de richtlijnen geldig 

binnen het VEN-gebied) werden gehanteerd: 

- Er mogen geen werken uitgevoerd worden die een daling van de grondwatertafel of een 

wijziging van de waterlopen tot gevolg zullen hebben. 

Concreet wordt binnen het project  volgende gesteld: 

• Omdat het fietspad in een verhoogd tracé wordt aangelegd, is bemaling tijdens de 

uitvoeringsfase niet nodig. 

• Door de aanleg van grachten en RWA berging wordt het afstromend hemelwater ter 

plaatse opgevangen. Door bijkomend drempels in te bouwen wordt maximaal 

geïnfiltreerd. 

• De natuurlijke afstroomrichting blijft overal behouden en heeft bijgevolg geen 

wijziging in de plaatselijke waterhuishouding tot gevolg. 

- De maximaal mogelijke oppervlakte bos en waardevolle vegetatie blijft behouden. Het te 

verwijderen bos wordt gecompenseerd conform het Bosdecreet. De te verwijderen 
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verboden te wijzigen vegetatie wordt gecompenseerd conform het Vegetatiebesluit. 

Concreet wordt binnen het project volgende gesteld: 

• Het te rooien bos wordt in oppervlakte tot het absolute minimum herleid. 

• Voor het te rooien bos wordt een compensatievoorstel toegevoegd. Het betreft een 

financiële compensatie. 

• Waar in de bestaande toestand hakhout en houtkanten worden verwijderd, worden 

deze in de mate van het mogelijke terug aangeplant. Ze worden voorzien ter hoogte 

van de taluds. 

• Om te voldoen aan de richtlijnen van lnfrabel, (afstand tussen boom en spoor > 

hoogte van de boom) kunnen  slechts sporadisch solitair bomen worden 

heraangeplant. Ze zullen worden voorzien aan de voet van het talud. 

- Bij de aanlegfase worden geen herbiciden toegelaten op de bermen langs de wegen. Het 

gebruik van meststoffen is niet toegelaten op de bermen langs de wegen e op een zone 

van 5 m langsheen de houtkanten en boomgroepen. 

Concreet wordt binnen het project volgende gesteld: 

• Dit wordt in het bestek opgenomen. 

• Na de werken worden de fietspaden en bijhorende bermen beheerd door de des 

betreffende gemeentelijke diensten. Gezien openbare besturen sinds 1januari 2015 

geen pesticiden mogen gebruiken in het beheer van openbaar domein, wordt aan deze 

eis voldaan. 

• De bermen zullen worden beheerd als verruigd grasland. Het gebruik van meststoffen 

is hier niet aan de orde. 

- Om verstoring van broedvogels te voorkomen, dient er zoveel mogelijk rekening 

gehouden te worden met het broedseizoen. Concreet moeten werkzaamheden voor het 

broedseizoen (voor 1maart) starten en continu plaatsvinden. Indien de werkzaamheden 

voor 1maart nog niet gestart zijn of wanneer de werkzaamheden tijdelijk stilliggen (>5 

dagen) kunnen de werkzaamheden pas gestart/hervat worden na het broedseizoen 

(vanaf 1juli). 

Concreet wordt binnen het project volgende gesteld: 

• Dit wordt in het bestek opgenomen. 

- Vermijden van accidentele situaties: negatieve effecten die optreden bij accidenten 

tijdens de aanlegfase worden zoveel mogelijk vermeden door een sterke projectplanning 

en risico-inschatting. 

Concreet wordt binnen het project volgende gesteld: 

• Dit wordt in het bestek opgenomen. 

- Tijdens de werkzaamheden zal de nodige aandacht gegeven worden aan het kruisen van 

de Kleine Nete. Er zal op gelet worden dat de werkzaamheden geen verontreiniging of 

oeververstoring van de waterloop veroorzaakt. De ecologische waardevolle oevers 

moeten maximaal behouden blijven. 

Concreet wordt binnen het project volgende gesteld: 

• Voor de kruising met de Kleine Nete worden er nieuwe fietsbruggen gerealiseerd langs 

de huidige spoorwegbrug. Op deze manier worden de ecologische waardevolle oevers 

maximaal behouden. 

De heraanplant van vegetatie als gevolg van tijdelijke biotoopverlies voor de werfwegen, 

dient te gebeuren met streekeigen en inheemse soorten. Ter hoogte van de fietstunnel 

alsook ter hoogte van de aansluiting met de Sint-Jobstraat zullen de bestaande 

houtkanten hersteld of heraangelegd worden. De heraanplant zal na de aanleg van het 

fietspad gebeuren in samenspraak met ANB en de betrokken gemeenten. 

Concreet wordt binnen het project volgende gesteld: 

• De verplichting van heraanplant wordt aanzien als een onderdeel van voorliggende 

vergunningsaanvraag.  Ze is verwerkt  in het bijgevoegde  beplantingsplan. 

- Verspreiding van de invasieve exoot Japanse duizendknoop voorkomen. Aangepaste 

werkmethoden en uitvoeringstechnieken worden opgenomen om bij aanleg van de 

fietsinfrastructuur geen verspreiding van deze exoot te creëren. Hiertoe zullen de 

gronden afkomstig van besmetten zones afzonderlijk verwerkt worden. 
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Concreet wordt binnen het project volgende gesteld: 

• Dit wordt in het bestek opgenomen. 

- De nesten van de rode bosmieren die voorkomen op het tracé van de toekomstige 

fietsostrade zullen tijdens het voorjaar voorafgaand aan de start verzet worden in 

overleg met ANB. 

Concreet wordt binnen het project volgende gesteld: 

• In het seizoen voorafgaand aan de werken zal ANB zelf de nesten verplaatsen. 

- De verlichting van het fietspad in dit deelgebied zal gebeuren met: 

een verlichtingssterkte tussen gemiddeld 10 lux en minimum 5 lux; 

het verlichtingsregime valt samen met dit van het openbaar gemeente net; 

tijdens de nacht zal afhankelijk van het geldende regime in de gemeente ofwel  de  

lichtsterkte verminderd ofwel de verlichting volledig gedoofd worden; 

de armaturen zijn van het type LED –lampen; 

de lichtbundels worden gericht op de fietswegen; 

op plaatsen waar vleermuizen hun jachtgebied hebben zullen amberkleurige LED' s met 

UV- vrije lampen toegepast worden. De plaatsen zullen afgestemd worden met ANB. 

Concreet wordt binnen het project volgende gesteld: 

• Dit wordt verder uitgewerkt door Eandis. 

- Algemeen geldende regel: een afsluiting uit staalmatten wordt geplaatst op een minimale 

afstand van 4 m t.o.v. de buitenste spoorrail. De afsluiting heeft een hoogte van 1 m en 

wordt op 20 cm boven het maaiveld geplaatst. 

Concreet wordt binnen het project volgende gesteld: 

• Dit wordt in het bestek opgenomen. 

- Na overleg met Infrabel is er besloten dat de afsluiting mag worden weggelaten vanaf 

km-punt spoorweg 36+110 (= net voorbij de fietstunnel) tot aan km-punt spoorweg 

36+669 (= tot juist voor begin van de aftakking St. Jobsstraat). 

Concreet wordt binnen het project volgende gesteld: 

• Deze vraag is in het ontwerp verwerkt. 

Voor de te rooien beplanting, die zich binnen VEN en/of Habitatrichtlijngebied bevindt, gelden 

beschermingsvoorschriften die tot doel hebben de natuur maximaal te beschermen. Het is 

echter geenszins de bedoeling elke andere activiteit uit het VEN te weren. In bepaalde 

uitzonderingsgevallen kan men dan ook ontheffing krijgen van de verschillende 

beschermingsvoorschriften. Algemene ontheffingen gelden onder andere voor openbare 

diensten indien zij voldoen aan het decreet rond de vermindering van het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen. Vermits ter hoogte van de te rooien beplanting de bermen en taluds 

zullen beheerd worden als verruigd grasland, wordt voldaan aan deze eis. Bijgevolg kan er 

van uitgegaan worden dat de werken vallen onder de Algemene ontheffing, bijkomende 

acties zijn niet nodig. 

Voor de delen van de bossen die door de aanleg van het fietspad worden gerooid, wordt een 

boscompensatie voorstel opgemaakt. Dit wordt in bijlage B23 toegevoegd. 

Plaatselijk worden ook overstromingsgevoelige gronden ingenomen door de aanleg van het 

fietspad. Hierover is overleg geweest met de dienst waterbeheer van de Provincie Antwerpen. 

Concreet wordt gesteld dat in het overstromingsgevoelig  gebied tussen de Molse Nete en de 

kruising Molderloopstraat/Spruiten een volume van 90m3 wordt ingenomen. Dienst 

waterbeheer heeft bevestigd dat het verlies aan overstromingsgevoelige gronden wordt 

gecompenseerd in het project DIW aan de Molse Nete. 

f. Erfgoed-archeologienota 

Het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed en het besluit van de 

Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, inclusief de latere wijzigingen bepaalt dat een 

bekrachtigde archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8. bij de aanvraag van een 

stedenbouwkundige vergunning met ingreep in de bodem wordt toegevoegd in een aantal in 

de wetgeving opgesomde situaties. 

Het agentschap Onroerend Erfgoed bekrachtigde de archeologienota met ID 

https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1998 op 07/03/2017. Verdere 

https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1998
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maatregelen zijn niet nodig. Er dienen dus ook geen archeologische voorwaarden opgenomen 

te worden in de vergunning voor de geplande werken. 

g. Mobiliteit – MOBER (transport en verkeersveiligheid) 

Er is geen mobiliteitseffectenrapport opgemaakt. 

Het project omvat de aanleg van een snelle fietsverbinding tussen Herentals en 

Leopoldsburg. De provincie Antwerpen legt de fietsostrade aan op de ontbrekende stukken 

tussen het station van Herentals en Schoordorp in Balen. 

Fietsostrades liggen langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorwegen, autosnelwegen en 

kanalen. Samen met de elektrische fiets maken ze verdere bestemmingen vlot bereikbaar. 

Een fietsostrade gaat bij voorkeur over een vrijliggende fietsweg of een jaagpad. Is er te 

weinig ruimte dan loopt ze door fietsstraten, over bestaande fietspaden en soms over een 

autoluwe weg. De lokale fietspaden die de fietsostrade kruisen, brengen je naar je 

eindbestemming. 

Met de aanleg van de fietsostrades beoogt de provincie een vlotte verbinding tussen 

woonkernen, dorpskernen, winkelcentra, sportcentra, culturele centra, scholen en 

bedrijventerreinen. Op die manier wil ze de gemotoriseerde verplaatsingen terug dringen, 

zeker voor wat betreft woonwerkverkeer of woon schoolverkeer. Het project heeft bijgevolg 

een positief effect op de plaatselijke mobiliteit. 

De fietsverplaatsingen verhogen door de aanleg van een vlotte en veilige fietsinfrastructuur . 

Hierdoor zouden de verplaatsingen met de auto gereduceerd moeten worden. 

h. Decreet grond- en pandenbeleid: niet relevant 

i. Milieuaspecten 

i. Bodem 

Er zijn slechts sporadisch afgravingen nodig. De vrijgekomen gronden  zullen hergebruikt 

worden voor de ophoging van de taluds. Buiten de teelaarde, die vrijkomt ter hoogte van 

de fietspadverharding, zullen er geen gronden worden afgevoerd. 

De aan te voeren gronden moeten voldoen aan de geldende wetgeving. 

Het is wel belangrijk dat de teelaarde gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van 

Japanse Duizendknoop, verspreiding van deze invasieve exoot moet voorkomen worden. 

ii. Hinder 

- Geluid: 

Tijdens de aanlegfase wordt er tijdelijk een verhoging van de verstoring door geluid 

verwacht. Aangezien het effect tijdelijk is en er in de omgeving al een significante 

verstoringsbron, het spoorverkeer, aanwezig is wordt het effect als beperkt 

beschouwd. Tijdens de exploitatie wordt er geen toename van verstoring door geluid 

verwacht. 

- Licht: 

De verlichting van het fietspad zal gebeuren met een verlichtingssterkte tussen 10 lux 

en 5 lux. Het verlichtingsregime valt samen met dit van de gemeente. De armaturen 

zijn van het type LED-lampen, en op plaatsen waar vleermuizen hun jachtgebied 

hebben zullen amberkleurige LED's met UV-vrije lampen toegepast worden. Het lijkt 

aangewezen, indien technisch haalbaar, om voor heel het tracé een eenvormig 

lichtregime te voorzien. 

iii. Natuur (verscherpte natuurtoets/passende beoordeling) 

Van bij het begin van de planningsfase zijn het Agentschap voor Natuur en Bos, het 

Kempens Landschap en de beheerders van heel wat aangrenzende percelen in Olen 

betrokken  bij het  project. 

Voor het deel van het tracé dat door het VEN en het Habitatrichtlijngebied loopt werd een 

verscherpte natuurtoets en passende beoordeling opgesteld. 

Het nieuwe fietspad volgt hoofdzakelijk het tracé van de spoorlijn en zal ook het niveau 

van de spoorlijn volgen waardoor slechts minimaal vegetatie dient te verdwijnen. 

Bij de aanleg worden biologisch (zeer) waardevolle vegetaties ingenomen. Na de werken 

zullen deze locaties, die tijdelijk worden ingenomen door het project, hersteld worden. 

Dit zal gebeuren door enerzijds de oorspronkelijke toplaag terug aan te brengen en 
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gericht her aan te planten en anderzijds door dat er natuurlijke successie optreedt. Waar 

welke strategie zal worden toegepast zal worden besproken met ANB. 

De taluds en werkzone langs het fietspad zullen zoveel mogelijk beplant worden met 

hakhout en houtkanten. Deze aanplant gebeurt door de desbetreffende gemeentes in 

overleg met ANB. Waar de vrije ruimte eerder schaars is zullen de taluds beheerd worden 

als verruigd grasland. 

Om verstoring van broedvogels in de VEN en habitatrichtlijngebieden te voorkomen, 

zullen de werken starten voor het broedseizoen (voor maart) en continue plaatsvinden. 

Indien de werkzaamheden voor 1maart nog niet gestart zijn of wanneer de 

werkzaamheden tijdelijk stilliggen (> 5 dagen) kunnen de werkzaamheden pas 

gestart/hervat worden na het broedseizoen (vanaf 1juli). 

Beperkte oppervlaktes van de bospercelen worden gerooid en ingenomen door 

fietsinfrastructuur, voor deze zones werd een boscompensatie voorstelt opgemaakt. 

Het project veroorzaakt geen bijkomende versnippering, omdat de werken aan en langs 

een bestaande spoorlijn gesitueerd zijn. 

iv. Water 

De gronden, waarlangs het traject loopt, zijn infiltratiegevoelig. Daarom worden in de 

grachten drempels gebouwd waardoor het hemelwater zo lang mogelijk ter plaatse blijft 

en een optimale infiltratie wordt nagestreefd. Er zullen bovendien geen werken worden 

uitgevoerd die een daling van de grondwatertafel tot gevolg hebben. 

De Gerheezeloop zal ter hoogte van de Zavelbosstraat en de Watertorenstraat op de 

grens tussen Herentals en Olen worden verlegd. De dienst waterbeleid van de provincie 

is akkoord met het voorgelegde plan. 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar geeft een gunstig advies op voorwaarde dat: 

- de verwijderde vegetatie op locaties die maar tijdelijk worden ingenomen worden na de 

werken hersteld. De heraanplant van de houtige vegetatie dient te gebeuren met 

streekeigen en standplaatsgeschikte soorten; 

- de bij de aanleg tijdelijk ingenomen biologisch (zeer) waardevolle vegetaties worden na de 

werken hersteld. Dit zal gebeuren door enerzijds de oorspronkelijke toplaag terug aan te 

brengen en gericht her aan te planten en anderzijds door dat er natuurlijke successie 

optreedt. Waar welke strategie zal worden toegepast zal worden besproken met ANB 

- er worden geen werken uitgevoerd die een daling van de grondwatertafel tot gevolg 

hebben. 

- de verspreiding van de invasieve exoot Japanse Duizendknoop wordt voorkomen; 

- er wordt in samenspraak met ANB aangepaste verlichting geplaatst. Indien technisch 

haalbaar, worden de verlichtingsregimes van de verschillende gemeenten op elkaar 

afgestemd. 

- de nieuwe afsluitingen worden zo uitgevoerd dat ze faunapasseerbaar zijn. 

8. Bespreking van de resultaten van het openbaar onderzoek 

Het college neemt over deze schriftelijke bezwaarschriften het volgende standpunt in: 

a.  het aanleggen van extra verhardingen 

Het bezwaar verwijst terecht naar het toenemende gebruik van de trein voor woon 

werkverkeer. De fiets-o-strade F105 verbindt nu net de stations van Herentals, Olen, Geel, 

Mol en Balen. Een analyse van de NMBS leert dat voor de verplaatsing naar het station heel 

vaak de auto wordt gebruikt. Om het fietsgebruik te stimuleren heeft de NMBS in 2015-

2016 geïnvesteerd in extra overdekte fietsenstallingen. De NMBS is dan ook sterke 

voorstander van deze fietsverbinding, die naadloos aansluit bij hun inspanningen om het 

gebruik van de fiets van en naar het station te promoten. 

Het klopt ook dat jaagpaden vandaag veel gebruikt worden als bovenlokale fietsverbinding. 

De beheerder ervan, De Vlaamse Waterweg nv, voert een gedoogbeleid naar dit fietsgebruik 

toe, maar het hoofddoel van de jaagpaden is en blijft de dienstverlening naar de 

watergebonden activiteiten. Ook hier speelt de toename van het vrachtvervoer over het 

water een belangrijke rol, immers de laad en losactiviteiten aan de kades kunnen hinder en 

gevaar opleveren voor de trage weggebruikers. Deze conflicten zijn al jaren het onderwerp 

van onderzoek en discussie, maar de jaagpaden zijn echter nooit als fietspaden bestendigd. 
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Wat betreft de opmerking over de noord-zuid fietsverbindingen zijn er in Olen al heel wat 

aanpassingen gebeurd en zijn er nog bijkomende fietspaden gepland. 

b.  het verdwijnen van waardevolle kleine landschapselementen 

Allereerst dient opgemerkt dat de ingreep op het landschap en de natuur tot een absoluut 

minimum zal worden beperkt. 

Daarnaast werd de impact op de aanpalende natuur uitgebreid onderzocht via het uitvoeren 

van een Verscherpte Natuurtoets (Art. 26bis van het Decreet van 21 oktober 1997 

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) en de opmaak van een Passende 

Beoordeling (Art.36 ter van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 

milieu van 19 juli 2002). 

Uit deze studies blijkt dat de negatieve milieueffecten van de aanleg en exploitatie van het 

fietspad beperkt zijn omdat het gelegen is langs een reeds bestaande lijninfrastructuur, nl. 

spoorlijn 15. 

Tot slot dient opgemerkt dat van bij het begin van de planningsfase het Agentschap voor 

Natuur en Bos, het Kempens Landschap en de beheerders van heel wat aangrenzende 

percelen in Olen betrokken werden. Zij waren akkoord met de huidige plannen en voorziene 

milderende maatregelen. Ze zullen na de aanleg meewerken aan het herstel van het 

landschap. 

c. de toegankelijkheid van de woning door de rolstoelgebruiker 

Verwijzend naar het gesprek van de mobiliteitsambtenaar van Olen, Els De Groof, met 

Patrick Van Loock van de provincie Antwerpen geeft de provincie Antwerpen aan dat ze 

het belang van toegankelijkheid van gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit 

onderschrijven. 

De provincie Antwerpen geeft aan bereid te zullen zijn om zowel voor- als achter de hoek 

van de uitspringende gevel bijkomende verharding te plaatsen zodanig dat de 

noodzakelijke ruimte ontstaat voor de draaibeweging met een rolstoel. Hiermee wordt de 

toegankelijkheid van het gebouw gevrijwaard. De vormgeving en materiaalkeuze hiervan 

zal een onderdeel van de onderhandelingen met de eigenaars zijn. 

Bij het voorzien van een pad dat toegankelijk is voor rolstoelgebruikers aan een 

buitenhoek van een gebouw moet de som (A+B) van het pad voor de hoek (A) en achter 

de hoek (B) minimaal 220 cm zijn (zie bijlage). 

In het dossier van Leemanslaan 1 wordt aangegeven dat uit de opmeting ter plaatse blijkt 

dat de buitenhoek van het pad wordt afgesneden (zie gele lijn op de foto's) voor inname 

en voor het plaatsen van een scheidingselement tussen privé eigendom en de in te 

nemen gronden voor aanleg van de fietsostrade. De draaicirkel blijft mogelijk voor een 

rolstoel, al dan niet met begeleider, maar het is aangewezen om het pad (zowel gedeelte 

A als B) van de huidige 104 cm naar een minimale breedte van 120 cm te brengen. 

Bovendien moet, als dit momenteel niet aanwezig is, aan het begin en het einde van het 

pad een verharde zone  van 150 cm bij 150 cm voorzien worden om keerbewegingen op  

het pad mogelijk te maken. 

9. De goede ruimtelijke ordening 

Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2 van VCRO: 

a. Functionele inpasbaarheid 

Het fietspad wordt aangelegd in de zone onmiddellijk aansluitend bij de spoorweg lijn 15 

Herentals-Mol. 

Het bestaande terrein (zie fotoreportage)  wordt gekenmerkt  door het bebouwd gebied aan 

de rand van het centrum van Herentals en van de dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Olen. Tussen 

deze bebouwde gebieden gaat het projecttracé door open ruimte waar de gronden worden 

ingenomen door kleinschalige akkers, weiden en landelijke huiskavels. De landbouwpercelen 

zijn dikwijls afgeboord met KLE's die bestaan uit houtkanten, bomenrijen  en kleine bosjes. 

Op het tracé zelf bestaat het grondgebruik voornamelijk uit restgebieden met bermbegroeiing 

langs het spoor, deels servituutwegen naar aanpalende privépercelen, deels onverharde 

verbindingswegen tussen twee aangrenzende woonstraten die de spoorweg kruisen. 

Plaatselijk zijn er spontane of aangeplante houtkanten, hakhoutzones en kleine boskavels 
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aanwezig. Plaatselijk ligt het fietspadtracé ook op de rand van een landelijke huiskavel of 

dwarst het een speelparkje, een parkeerzone, ..ed. 

Voor het gebied dat door het VEN en Habitatrichtlijngebied loopt werd een verscherpte 

natuurtoets en passende beoordeling opgesteld, dit gebeurde voor de zone rond Koulaak in 

deelproject 1-4. In deze studies, die in bijlage E6 Effecten op de biodiversiteit, worden 

toegevoegd, wordt de plaatselijke terreintoestand gedetailleerd beschreven. 

De spoorweg lijn 15 kruist verschillende wegen. Sommige van deze kruisingen gebeuren in 

gelijkgrondse   bedding  met  beveiligde  spoorwegovergangen. Op plaatsen waar de 

spoorweg op een verhoogde bedding ligt, worden de kruisingen gerealiseerd door bruggen en 

onderdoorgangen. Dit is vooral het geval voor het gedeelte tussen de bebouwde gebieden. 

De spoorweg lijn 15 kruist ook verschillende ingeschreven en niet ingeschreven waterlopen. 

Ook hier worden de kruisingen gerealiseerd via bruggen en duikers. 

De werken in woongebied, woongebied met landelijk karakter, woonuitbreidingsgebieden en 

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, zijn in overeenstemming met 

de wettelijke context. 

Voor de werken in de andere bestemmingen wordt beroep gedaan op de 

afwijkingsbepalingen. In een vergunning voor handelingen van algemeen belang die een 

ruimtelijke impact hebben, mag worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften en 

verkavelingsvoorschriften. De afwijking wordt toegestaan. 

b. Mobiliteitsimpact 

Het project omvat de aanleg van een snelle fietsverbinding tussen Herentals en 

Leopoldsburg. De provincie Antwerpen legt de fietsostrade aan op de ontbrekende stukken 

tussen het station van Herentals en Schoordorp in Balen. 

Fietsostrades liggen langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorwegen, autosnelwegen en 

kanalen. Samen met de elektrische fiets maken ze verdere bestemmingen vlot bereikbaar. 

Een fietsostrade gaat bij voorkeur over een vrijliggende fietsweg of een jaagpad. Is er te 

weinig ruimte dan loopt ze door fietsstraten, over bestaande fietspaden en soms over een 

autoluwe weg. De lokale fietspaden die de fietsostrade kruisen, brengen je naar je 

eindbestemming. 

Met de aanleg van de fietsostrades beoogt de provincie een vlotte verbinding tussen 

woonkernen, dorpskernen, winkelcentra, sportcentra, culturele centra, scholen en 

bedrijventerreinen. Op die manier wil ze de gemotoriseerde verplaatsingen terug dringen, 

zeker voor wat betreft woonwerkverkeer of woon schoolverkeer. Het project heeft bijgevolg 

een positief effect op de plaatselijke mobiliteit. 

Door de aanleg van de fietsostrade en de keuze voor langsparkeren zullen er in Olen aan de 

noordzijde van het spoor in de Leemanslaan 9 parkingplaatsen verdwijnen. Deze 

parkingplaatsen worden gecompenseerd door aan de zuidzijde deze parkingplaatsen extra te 

voorzien. Door deze keuze kan het voetpad 1,5m breed worden. 

c. Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid 

i. Slopen van gebouwtjes 

Plaatselijk worden voor de aanleg van het fietspad gebouwtjes gesloopt. Binnen cluster 1 

gebeurt dit ter hoogte van de zone tussen de Belgiëlaan en de Poederleeseweg/Herentals. 

Het zijn kleine bijgebouwtjes die functioneren als tuinhuis/berging in de zone die wordt 

gebruikt als volkstuin. 

ii. Fasering en fietsinfrastructuur 

De werken worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij in een eerste fase de duikers onder het 

spoor worden gerenoveerd. Vervolgens worden in fase 2 de bruggen en de tunnels 

aangelegd. Gelijktijdig met fase twee kunnen ook al delen van het fietspad worden 

aangelegd, dit in de deelprojecten waar geen bruggen of tunnels aanwezig zijn of waar 

deze al gerealiseerd zijn. 

De werken binnen cluster 1 kunnen omschreven worden in 4 verschillende fasen: 

1. Duikers onder het spoor lijn 15: 

De werken omvatten de renovatie/vernieuwing van 1bestaande duiker. Deze duiker 

zorgt voor de onderdoorgang van de waterlopen onder de spoorwegzate. In het 
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deelproject 3 heeft dit werk betrekking op duiker 3 (D03) t.b.v.  Gerheezeloop (ter 

hoogte van de Zavelbosstraat en de Watertorenstraat/ Herentals-grens Olen). 

2. Bruggen 

Er worden in het totaal binnen de Cluster 1, 5 nieuwe fietsbruggen gerealiseerd. 

In deelproject 3 betreft het de fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals. Deze 

nieuwe brug wordt onafhankelijk van de bestaande spoorwegbrug gemaakt. 

3. Aanleg van een tunnel onder het spoor: 

Ter hoogte van Koulaak zal het fietspad worden aangelegd op de bestaande 

onverharde landweg aan de noordoostzijde van het spoor. Omdat de spoorlijn, en het 

geplande tracé van het fietspad, hier door Habitatrichtlijngebied en door VEN gebied 

lopen, wordt in overleg met ANB het fietspad gedeeltelijk naar de overzijde van het 

spoor gebracht. Er wordt daarom een tunnel aangelegd, die het fietspad onder het 

spoor naar de zuidwestzijde brengt. 

4. Aanleg van het fietspad: 

Het fietspad sluit onderweg aan op het plaatselijke omliggende wegennet, dit gebeurt 

op twee manieren: 

 waar wegen gelijkgronds gekruist worden, sluit het fietspad gelijkgronds aan op de 

betreffende weg. Hier wordt het fietspad onderbroken en heeft de te kruisen weg 

voorrang. 

 anderzijds zijn er de locaties waar het fietspad in een verhoogde bedding over de 

te kruisen wegen gaat. Op deze plaatsen wordt er een aftakking gemaakt. Deze 

aftakking gaat via de taluds van het verhoogde fietspad naar beneden om zo aan 

te sluiten op de aanpalende wegen. 

Inplanting en vormgeving:  Het fietspad  heeft een effectieve breedte van 3.00m. 

Daarnaast is een vergevingsgezinde zone van 0.25m aan weerszijden van het fietspad 

voorzien, waarin de langse belijning wordt aangebracht. De totale breedte van de 

berijdbare oppervlakte bedraagt dan ook 3.50m. Het fietspad wordt uitgevoerd in 

bitumineuze verharding met gekleurde toplaag, die aan weerszijden ingesloten wordt door 

ter plaatse gestorte betonnen trottoirbanden met een breedte van 0.10m. Aansluitend  bij 

de verharding wordt, aan weerszijden, een 

vlakke  berm van +/- 0.90m voorzien  (afhankelijk van de beschikbare  ruimte). 

Tussen de spoorweginfrastructuur en de fietspadinfrastructuur komt een verticale 

staalmattenafsluiting. Deze wordt conform de richtlijnen van Infrabel ingeplant op 4.00 m 

uit de bestaande sporen voor de deelprojecten 1-4. In de groene berm langs het fietspad, 

aan de zijde weg van de spoorweg, wordt verlichting ingeplant. Uitzondering: plaatselijk 

wordt afgeweken van de vooropgestelde 3.50 m breedte van het fietspad. Dit gebeurt op 

plaatsen waar de bestaande woningen zo zijn ingeplant dat een versmalling van het 

fietspad zich opdringt. De breedte van het fietspad varieert hier tussen 2.75m en 3.25m 

en wordt bepaald in functie van de beschikbare ruimte. Voor cluster 1 is er slechts één 

afwijkende locatie; namelijk ter hoogte van de woning aan de Leemanslaan. 

Ter hoogte van de bruggen verbreedt de fietspadverharding tot de volledige breedte van 

de brug, de bermen komen hier te vervallen. 

Plaatselijk wordt ook afgeweken van de minimale afstand van 4.00 m tussen de sporen en 

de nieuw te plaatsen afrastering. Ook hier wordt de afwijking bepaald door de 

aanwezigheid van bestaande woningen, parkeerzones, of grachten. De aanleg van nieuwe 

grachten aan de spoorzijde kan hiertoe ook een reden zijn. 

Voetpaden: plaatselijk wordt aansluitend bij het fietspad een voetpad voorzien. Dit 

gebeurt voornamelijk ter hoogte van het bebouwd gebied, Herentais tussen de Belgiëlaan 

en Vlietje. 

Noodtrappen: overal waar het fietspad in verhoogde bedding aanwezig is, wordt ter 

hoogte van de nieuwe fietsbruggen, tussen het verhoogde fietspad en de lager gelegen 

weg een noodtrap aangelegd. De trap wordt  voorzien van een mindervalide leuning. 

d. Werkzones 

Door de inplanting van de bestaande bebouwing, de aanwezigheid van de waterlopen met 

bijhorende infrastructuur en de gedeeltelijke ligging in VEN-gebied, is er weinig ruimte voor 
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de nodige werkzones tijdens de aanlegfase. Ook de aanpalende spoorweginfrastructuur 

maakt dat aan de spoorzijde geen extra gronden voorhanden zijn. Daarom wordt de keuze 

gemaakt om de werkzone gelijk te laten lopen met de feitelijke infrastructuurwerken. Er 

worden bijgevolg geen bijkomende werkzones voorzien. 

Om toch de mogelijkheid te bieden om werfverkeer te laten kruisen, wordt een uitzondering 

gemaakt voor de trajecten waar niet onmiddellijk kan worden ontsloten via de bestaande 

wegen. Op deze, meestal langere, trajecten worden op regelmatige afstanden verbredingen 

voorzien die worden uitgevoerd in steenslag. Deze verbredingen kunnen functioneren als 

uitwijkhavens voor het kruisend werfverkeer. Na de werken wordt de steenslag verwijderd en 

zal het bodemgebruik aansluiten bij de omgeving. 

e. Werken aan de waterloop 

Het fietspadentracé dwarst vervolgens de waterlopen: 

- 1ste cat. Kleine Nete VHA 8502; 

- 2de cat. Koulaak VHA 92858; 

- Kanaal Herentals-Bocholt; 

- 2de cat. VHA 9198 Gerheezeloop; 

- 2de cat. Bouwersloop VHA 9213; 

- 2de cat. Meirenloop VHA 9142; 

Voor deze dwarsing is de aanleg van fietsbruggen, de omvorming van bestaande bruggen, 

de renovatie en verlenging van de bestaande duikers noodzakelijk. 

Met de waterloopbeheerder werd afgetoetst op welke manier deze kruisingen uitgevoerd 

dienen te worden. 

Op één plaats dient de waterloop plaatselijk verlegd te worden. Het betreft de 2de 

categorie waterloop, Gerheezeloop (ter hoogte van de Zavelbosstraat en de 

Watertorenstraat/ Herentals-grens Olen). Deze verlegging is het gevolg van de technische 

randvoorwaarden voor de aanleg van het project. Door de bedding van de waterloop 

plaatselijk aan te passen kan de aanleg van extra keermuren vermeden worden en worden 

schuine onderdoorgangen onder het spoor verlegd in loodrechte doorsteken. Deze 

werkwijze komt tegemoet aan de vraag van de Provincie Antwerpen. Na de aanlegfase 

worden asbuiltplannen opgemaakt die de exacte ligging van de waterloop aangeven, met 

de bijhorende atlaspunten, met de breedte van de beekbodem, de kruinbreedte en de 

aansluiting op de bestaande loop. Het ontwerp van de verlegde waterloop houdt rekening 

met de beekbodembreedtes en de kruinbreedtes die zijn opgenomen in de atlas der 

waterlopen van de Provincie Antwerpen. 

De 2de cat. Gerheezeloop loopt in de bestaande toestand vanaf de Greesstraat, 

atlaspunten I4 en E2, in de richting van het spoor. Vervolgens stroomt deze waterloop een 

10-tal meter parallel met het spoor om dan af te buigen en via een duiker ter hoogte van 

atlaspunten I5 en E3 onder het spoor door te gaan in de richting van de Watertorenstraat. 

De fietsostrade wordt op deze locatie op een talud aangelegd. Hierdoor wordt de duiker 

Ǿ1000 verlengd tot aan de voet van het talud. Om de aansluiting te maken op deze 

nieuwe koker moet de Gerheezeloop plaatselijk verlegd worden, zoals aangegeven op de 

onderstaande snede. De nieuwe afwateringsgrachten aan de onderzijde van het talud 

sluiten, aan weerszijden van de waterloop, aan op het verlegde tracé van de 

Gerheerzeloop. De dienst waterbeleid is akkoord met deze uitwerking. 

f. Visueel-vormelijke elementen 

Verwijderen van beplanting 

Langsheen de spoorwegzate zijn verspreid hoogstambomen, houtkanten, kleine 

bospercelen en hakhoutzones aanwezig. Deze begroeiing, die binnen de werkgrens valt, 

dient gerooid te worden. 

De te verwijderen begroeiing bestaat voornamelijk uit hakhout. Om de treinsporen zelf 

optimaal berijdbaar te houden, wordt dit hakhout door Infrabel om de 10 jaar terug 

gekapt tot op maaiveldhoogte. Deze beheersvorm zorgt voor een dicht scherm langs het 

spoor en vermijdt anderzijds de ontwikkeling van hoogstambomen langs de spoorweg. 

Waar deze hakhoutzones gerooid worden voor de aanleg van het fietspad en waar 

voldoende ruimte vrij blijft na de aanleg, worden op vraag van ANB heraanplantingen 
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gedaan. Deze heraanplantingen moeten worden uitgevoerd in het plantseizoen volgend 

op het afsluiten van de werken. Daarom wordt een beplantingsplan toegevoegd. 

Uitgangspunt: Waar voor de realisatie van het fietspad het hakhout gerooid wordt en 

waar het fietspad op verhoogde bedding komt te liggen, wordt het aanpalend talud na de 

werken terug aangeplant: 

Heraanplant met hakhout gebeurt in alle groengebieden, 

Heraanplant gebeurt niet in woongebieden of industriegebieden met uitzondering van die 

locaties waar in eerder overleg gevraagd is om de buffer tussen spoor en woonkavels 

terug aan te planten 

Om te voldoen aan de richtlijnen van Infrabel worden de te kappen hoogstambomen NIET 

terug aangeplant. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor zones die verder van de 

spoorinfrastructuur verwijderd zijn. (Afstand inplanting >de hoogte van de boom) . 

Waar bosranden gerooid worden, worden deze terug aangeplant met bosgoed. 

In de zones waar geen hakhout wordt voorzien, zal het fietspad begeleid worden door 

grazige bermen. Deze bermen zullen beheerd worden als verruigd grasland. Indien  

gerooid  wordt  in  agrarische  gebieden  worden  naar  analogie  met  de omgeving 

houtkanten heraangeplant. 

De te rooien solitair bomen hebben variabele diktes. Omdat veel bomen in de bestaande 

toestand enkel bereikbaar zijn via het spoor en omdat betreden van het spoor niet 

toegelaten is, is een gedetailleerde opname van de te rooien  hoogstambomen  niet 

mogelijk. Met deze stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt de rooiing van alle 

bomen binnen de werkgrens aangevraagd, zonder specifieke opsomming van de 

diameters en soorten. Beperkte oppervlaktes van de bospercelen worden gerooid en 

ingenomen door de fietsinfrastructuur, _ de begeleidende taluds en grachten en  door  

tijdelijke  werkzones. Voor deze zones wordt een boscompensatie voorstel opgemaakt. 

g. Cultuurhistorische aspecten 

Tussen de bebouwde gebieden gaat het projecttracé door open ruimte waar de gronden 

worden ingenomen door kleinschalige akkers, weiden en landelijke huiskavels. De 

landbouwpercelen zijn dikwijls afgeboord met KLE’s die bestaan uit houtkanten 

bomenrijen en kleine bosjes. 

Voor de beoordeling wordt verwezen naar de visueel-vormelijke elementen. 

h. Bodemreliëf 

De bestaande spoorweg binnen het projectgebied is voor een groot deel van het traject 

aangelegd op een verhoogde bedding. Voor de aanleg van het fietspad wordt ervoor 

gekozen om de spoorweg te volgen, bijgevolg wordt ook voor het fietspad een verhoogde 

bedding aangelegd . Dit maakt het mogelijk om de verschillende waterlopen, het kanaal 

en bepaalde wegen makkelijk te dwarsen . 

Concreet wil dit zeggen dat het terrein, aansluitend bij de spoorwegzate wordt opgehoogd 

tot 0,75 m onder het niveau van de bestaande spoorweg. Er wordt een soort plateau 

gevormd waarop het fietspad en de grazige bermen worden aangelegd . Het plateau helt 

met 2% af in de richting, weg van de spoorinfrastructuur. De taluds van het opgehoogde 

plateau hebben variabele hellingen met een minimum van 6/4 en een maximum van 4/4. 

Aan de onderzijde van de taluds worden grachten aangelegd. Plaatselijk worden RWA 

bekkens uitgegraven. Zowel het talud, de grachten als de RWA bekkens worden ingezaaid 

met grassen zodat uitspoeling van de hellingen wordt vermeden. 

Uitgravingen zijn slechts zeer sporadisch. Ze gebeuren op plaatsen waar het bestaande 

maaiveld hoger ligt dan de bestaande spoorweginfrastructuur. 

1.  De gronden die vrijkomen van de afgraving worden ter plaatse herbruikt voor de 

ophoging van de taluds. Er worden geen gronden afgevoerd met uitzondering van de 

overtollige teelaarde, die vrijkomt ter hoogte van de fietspadverhard ing. 

2.  De aannemer moet voor de aan te voeren bodem aantonen, door middel van een 

bodembeheerrapport, dat deze bodem voldoet aan de voorwaarden voor het 

beoogde gebruik . 

3.  Zoals reeds eerder werd gesteld zullen de werken gefaseerd worden uitgevoerd. De 

gedetailleerde fasering zal bepaald worden door de betreffende aannemers. 
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4.  Er wordt een plateau gevormd voor de aanleg van het fietspad. Aansluitend worden 

grazige of begroeide taluds voorzien. Aan de voet van de taluds worden 

afwateringsgrachten met grazige bermen aangelegd. 

Op de grens van de werken wordt overal aangesloten op het bestaande maaiveld. De 

afwatering van het fietspadenproject geeft geen invloed op en doet geen wijziging aan de 

afwatering van de aanpalende gronden. 

i. Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid 

Zaak der wegen: de realisatie van het fietspad gebeurt door de Provincie Antwerpen. Na 

de aanleg van het fietspad zullen de betreffende gemeentes het beheer van het fietspad 

en de bijhorende infrastructuur op hun grondgebied op zich nemen; 

 

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Departement Omgeving - Ruimtelijke Ordening (AGOP-

RO); 

 

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 augustus 2017 van Agentschap voor Natuur en Bos in het kader 

van de natuurtoets (kenmerk: BA/17-211283-AN  COMP/17/0219/AN); op volgende elementen uit 

dit advies: 

1. De aanvraag omvat de deelprojecten 1 tem 4 en situeert zich in Herentals Belgiëlaan tot de 

Meirenstraat in Olen waarbij de fietostrade hoofdzakelijk de spoorweglijn 15 volgt (het station 

van Herentals tot station van Olen). 

2. Het tracé snijdt waterlopen en loopt deels door of langs waardevolle natuurzones (o.a. ter hoogte 

van De Hellekens en Olens Broek/Langdonken). 

3. Bij de tracékeuze zijn inspanningen gedaan om de meest waardevolle zones te ontzien. Zo is in 

deeltracé 2 het fietspad ten zuiden ingepland op de aanwezige weg, zodat de vegetatie inname 

tot een minimum wordt beperkt. 

4. In kader van dit project is er meermaals overleg gehouden met ons agentschap en werd in kader 

van de IGBC’s advies verleend. 

5. Voor de aanleg van het fietspad wordt ervoor gekozen om de spoorweg te volgen, bijgevolg zal 

het fietspad in een verhoogde bedding aangelegd worden. Dit betekent dat werken gepaard gaan 

met een grondverzet. De gronden die vrijkomen van de afgraving worden ter plaatse herbruikt 

voor de ophoging van de taluds. 

6. Volgens de verantwoordingsnota zal de aanleg van het verhoogde tracé gebeuren met grazige 

taluds die plaatselijk worden beplant met hakhout en houtkanten. Deze groene invulling gebeurt 

vooral ter hoogte van de open ruimte. In het bebouwd gebied en op plaatsen waar de vrije 

ruimte eerder schaars is, wordt het hoogteverschil eerder opgevangen door keerwanden. Alle 

keerwanden worden bekleedt met schanskorven om een natuurlijk uitzicht te bekomen. 

7. Uit de verantwoordingsnota kunnen we verder afleiden dat de keuze gemaakt om de werkzone 

gelijk te laten lopen met de feitelijke infrastructuurwerken. Er worden bijgevolg geen bijkomende 

werkzones voorzien. 

8. Om werfverkeer te kunnen laten kruisen, voor de trajecten waar niet onmiddellijk kan worden 

ontsloten via de bestaande wegen, tijdelijk op regelmatige afstand steenslag zal worden 

voorzien, die na de werken verwijderd wordt. 

9. Maatregelen om schade aan natuur te beperken: 

a. In de verantwoordingsnota (p.12 en verder) bij afweging alsook in de aparte nota 

“verscherpte natuurtoets/passende beoordeling” staan maatregelen opgesomd om schade 

aan de natuurwaarden te beperken. Dit kan samengevat worden tot volgende noodzakelijke 

maatregelen: 

- Een zuinig ruimtegebruik, waarbij de waardevolle vegetaties maximaal gespaard worden. 

- Na de aanleg van het fietspad worden waar mogelijk houtkanten en solitairbomen 

heraangeplant. Waar voor de realisatie van het fietspad het hakhout gerooid wordt en 

waar het fietspad op verhoogde bedding komt te liggen, wordt het aanpalend talud na de 

werken terug aangeplant. Deze heraanplantingen moeten worden uitgevoerd in het 

plantseizoen volgend op het afsluiten van de werken conform de beplantingsplannen 
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(plannen nrs BA_1_P_N_03BEPL tot en met BA_1_P_N_010BEPL). Ontbossingen worden 

gecompenseerd door middle van een bosbehoudsbijdrage. 

De te rooien zones zijn aangeduid op de plannen nrs B23_bis1 t.e.m. B23_bis10. 

- De nesten van de rode bosmieren die voorkomen op het tracé van de toekomstige 

fietsostrade zullen tijdens het voorjaar voorafgaand aan de start verzet worden in overleg 

met ANB. Het is aan de initiatiefnemer op de koepels op een deskundige manier te (laten) 

verzetten. 

- De afsluiting langs het fietspad faunapasseerbaar zijn: ze hebben een hoogte van 1m en 

wordt op 20 cm boven het maaiveld geplaatst. 

- Ter hoogte van het VEN en SBZ-gebied (deeltracé 2) zijn bijkomende maatregelen 

genomen: 

 Er worden geen werken uitgevoerd die een daling van de grondwatertafel of een 

wijziging van de waterhuishouding veroorzaken 

 Er zullen geen meststoffen of bestrijdingsmiddelen gebruikt worden 

 Om verstoring van broedvogels te voorkomen, dient er zoveel mogelijk rekening 

gehouden te worden met het broedseizoen. Concreet moeten werkzaamheden voor het 

broedseizoen (voor 1 maart) starten en continu plaatsvinden. Indien de 

werkzaamheden voor 1 maart nog niet gestart zijn of wanneer de werkzaamheden 

tijdelijk stilliggen (>5 dagen) kunnen de werkzaamheden pas gestart/hervat worden 

na het broedseizoen (vanaf 1 juli). 

 Tijdens de werkzaamheden zal de nodige aandacht gegeven worden aan het kruisen 

van de Kleine Nete. Er zal op gelet worden dat de werkzaamheden geen 

verontreiniging of oeververstoring van de waterloop veroorzaakt. De ecologisch 

waardevolle oevers moeten maximaal behouden blijven. 

 De vegetatie ter hoogte van de locaties die tijdelijk worden ingenomen door het project 

dienen na de werken weer te herstellen, enerzijds doordat de oorspronkelijke toplaag 

terug wordt aangebracht, doordat (houtige) vegetatie gericht wordt aangeplant en 

anderzijds doordat natuurlijke successie optreedt. Waar welke strategie wordt 

toegepast wordt besproken met ANB. 

• De heraanplant van houtige vegetatie als gevolg van tijdelijke biotoopverlies, dient 

te gebeuren met streekeigen en inheemse soorten. Ter hoogte van de fietstunnel 

alsook ter hoogte van de aansluiting met de Sint-Jobstraat zullen de bestaande 

houtkanten hersteld of heraangelegd worden. 

• De bermen een ecologisch (maai)beheer krijgen. Hierdoor kan verruiging van de 

berm worden tegengegaan en kan er terug een ecologische en soortenrijke berm 

verkregen worden, gecombineerd met een gepaste inrichting van de langs grachten 

dient dit als compensatie voor de beperkte vegetatie inname in het VEN. 

• Het ecologisch beheer dient bij voorkeur geconcretiseerd te worden in een 

natuurbeheerplan. 

 Verspreiding van de invasieve exoot Japanse duizendknoop voorkomen. Aangepaste 

werkmethoden en uitvoeringstechnieken worden opgenomen om bij aanleg van de 

fietsinfrastructuur geen verspreiding van deze exoot te creëren. Hiertoe zullen de 

gronden afkomstig van besmette zones afzonderlijk verwerkt worden. Bij het 

hergebruiken van de toplaag dient rekening te worden gehouden dat de grond niet is 

‘besmet’ met de invasieve exoot Japanse duizendknoop. 

 Aangepaste verlichting van het fietspad in dit deelgebied.  

• Tijdens de nacht zal afhankelijk van het geldende regime in de gemeente ofwel de 

lichtsterkte verminderd ofwel de verlichting volledig gedoofd worden. 

• De lichtbundels worden gericht op de fietswegen 

• In dit valleigebied moeten amberkleurige LED’ s met UV- vrije lampen toegepast 

worden. 

 Aangepaste afsluitingen die faunapasseerbaar zijn: 

• De afsluiting heeft een hoogte van 1m en wordt op 20 cm boven het maaiveld 

geplaatst. 
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• Er geen afsluiting wordt geplaatst vanaf km-punt spoorweg 36+110 (= net voorbij 

de fietstunnel) tot aan km-punt spoorweg 36+669 (= tot juist voor begin van de 

aftakking St. Jobstraat) 

 Aanvullend vraagt ANB dat voorafgaand aan de werken ter hoogte van Hellekens en 

Olens Broek/Langdonken contact wordt opgenomen met ons agentschap. 

10. Bespreking soortentoets 

a. Eventueel aanwezige nesten van de rode bosmieren die voorkomen op het tracé van de 

toekomstige fietsostrade zullen tijdens het voorjaar voorafgaand aan de start verzet worden 

in overleg met ANB.  

b. Het is aan de initiatiefnemer op de koepels op een deskundige manier te (laten) verzetten. 

c. Voorafgaand zal de initiatiefnemer hiervoor een afwijking van het soortenbesluit moeten 

aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 

11. Bespreking verscherpte natuurtoets 

a. Voor deze aanvraag is een verscherpte natuurtoets opgemaakt. Hieruit blijkt dat er de 

maatregelen die geïntegreerd zijn in het project er voor zorgen dat er geen negatieve 

effecten zijn. 

b. 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. 

12. Bespreking boscompensatievoorstel 

a. Uit het dossier kan afgeleid worden dat de aanvrager een oppervlakte van 15412m² wenst te 

ontbossen voor algemeen belang. 

b. Volgens onze gegevens is het perceel bezet met een inheems bosbestand. 

c. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is er voor het uitvoeren van de geplande werken 

een ontbossing nodig van 15.412m². Een oppervlakte van 28.855 m² dient als bos behouden 

te worden. 

d. Na onderzoek van het compensatievoorstel overwoog het Agentschap voor Natuur en Bos een 

aanpassing aan dit voorstel. In het kader van art.90bis, §5, 3de lid werd de aanvrager in 

kennis gesteld van dit aangepast compensatievoorstel bij brief van 17 juli 2017. 

e. Het agentschap mocht tot op heden van de aanvrager geen reactie ontvangen op de 

kennisgeving van de aanpassing. 

f. Na 14 dagen vanaf deze kennisgeving kan het Agentschap voor Natuur en Bos een definitieve 

beslissing aangaande dit compensatievoorstel nemen. De motivering voor de aanpassing 

vindt u in het laatste deel van het goedgekeurde boscompensatievoorstel. 

g. Als bijlage vindt u het door het Agentschap voor Natuur en Bos goedgekeurd (maar 

aangepast) compensatievoorstel, dat integraal moet deel uitmaken van de 

stedenbouwkundige vergunning. Het dossier is bij het Agentschap voor Natuur en Bos 

geregistreerd onder het nummer COMP/17/0219/AN. 

h. 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. 

13. Bespreking passende beoordeling 

a. Voor deze aanvraag is een passende beoordeling opgemaakt. Hieruit blijkt dat er geen 

inname is van beschermde habitats en dat de maatregelen die geïntegreerd zijn in het project 

er voor zorgen dat er geen negatieve effecten zijn. 

b. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit, het plan 

of programma geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. Het Agentschap voor 

Natuur en Bos verklaart zich akkoord met de conclusies uit de passende beoordeling. 

c. De passende beoordeling wordt gunstig geadviseerd. 
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14. Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een 

gunstig advies mits naleving van de volgende voorwaarden:  

a. De in dit advies opgesomde maatregelen om schade aan natuur te beperken (zie boven onder 

punt “Maatregelen om schade aan natuur te beperken”) dienen toegepast te worden.  

b. Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarde(n) op het 

gebied van compenserende maatregelen dient integraal deel uit te maken van de 

stedenbouwkundige vergunning.  

15. De vergunningverlenende overheid kan de vergunning slechts toekennen mits naleving van deze 

voorwaarden. Onderstaande direct werkende normen zijn hierbij van toepassing:  

a. Artikel 90 bis Decreet Bosdecreet van 13.06.1990  

b. Artikel 36 ter §4 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 

21.10.1997  

c. Artikel 26 bis Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997  

d. Artikel 16 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997  

e. Artikel 7 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering 

van het decreet van 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud 

16. Volgende voorwaarden moeten letterlijk in de vergunningsvoorwaarden van de 

stedenbouwkundige vergunning worden opgenomen: 

a. 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 

nummer: COMP/17/0219/AN  De te ontbossen oppervlakte bedraagt 15.412 m². Deze 

oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet. 

b. De resterende bosoppervlakte (28.855 m²) moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende 

kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het 

Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te 

richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te 

voeren. 

c. Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te maken van 

de stedenbouwkundige vergunning. 

d. De bosbehoudsbijdrage van € 107.884 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop 

gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het 

overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door 

ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht 

wordt. 

17. Gelet op art. 31 §2 het besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter uitvoering 

van het gebiedsgerichte natuurbeleid van 21 november 2003 geldt een gunstig advies van het 

Agentschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld in het advies, als ontheffing op de 

verboden van artikel 25 §3 2° van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 

milieu van 21 oktober 1997. Een ongunstig advies betekent dat er geen ontheffing wordt 

verleend door het ANB en de aangevraagde werken verboden zijn. 

18. Op basis van de beschikbare informatie concludeert het ANB dat het project geen aanzienlijke 

milieueffecten kan hebben op aanwezige natuurwaarden. Wat betreft milieueffecten op andere 

dan natuurwaarden adviseert het ANB dat de vergunningverlenende overheid eventuele MER-

plicht verder onderzoekt. 

19. 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 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 

vleermuizen aanwezig zijn; 
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Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van nv De Vlaamse Waterweg in het kader van de 

watertoets; 

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 augustus 2017 van Dienst Integraal Waterbeleid in het kader van 

de watertoets (kenmerk: WAMA-2017-0158); op volgende elementen uit dit advies: 

1. Het perceel is deels gelegen in effectief overstromingsgevoelig, mogelijk overstromingsgevoelig 

en recent overstroomd gebied - volgens de watertoetskaart - de overstromingskaarten. 

Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in parkgebieden, woonuitbreidingsgebieden, 

bufferzones, woongebieden met landelijk karakter, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen 

en openbaar nut, bestaande waterwegen, woongebieden, bosgebieden en agrarische gebieden. 

De percelen zijn deels gelegen in VEN-gebied (De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms). 

Het gebied is volgens de BWK biologisch minder waardevol, een complex van biologisch minder 

waardevolle en waardevolle elementen, een complex van biologisch minder waardevolle en zeer 

waardevolle elementen, biologisch waardevol en biologisch zeer waardevol. 

2. Verenigbaarheid met het watersysteem: 

a. Mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan door: 

- wijziging van het overstromingsregime, aangezien het project deels in effectief 

overstromingsgevoelig gebied gesitueerd is. 

- Ter hoogte van het station van Olen dienen daarentegen volgende afspraken 

gerespecteerd te worden:  

 In de bestaande toestand zijn de regenwaterafvoeren van het perron van het station 

van Olen aangesloten op een gracht gelegen naast de keermuur van het perron. 

 Door de aanleg van de fietsostrade wordt de waterberging ter plaatse als volgt 

opgelost: 

• De bestaande gracht wordt verwijderd vermits hier het fietspad komt te liggen. 

• Naast het fietspad wordt een riolering diameter 400 voorzien met een overstort 

naar de gracht in de Langstraat. Het regenwater van de fietsostrade wordt 

opgevangen in een bezinkingsgracht naast het fietspad. De overstort van deze 

gracht wordt aangesloten op de rioleringsbuis. 

3. Voorwaarden en maatregelen voor het uitvoeren van werken aan de waterloop 

a. De algemene voorwaarden kunnen steeds worden geraadpleegd op de website van de 

provincie Antwerpen, via de link: http://www.provincieantwerpen.be/waterlopen  

b. Om de verenigbaarheid met het watersysteem te verzekeren worden volgende bijzondere 

voorwaarden opgelegd: 

- Aansluitingen langs grachten op waterlopen 

De aansluiting zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op de plannen van de aanvraag.  

 Plaats 

• Eén aansluiting op het oude tracé van de Gerheezeloop langs het kadasterperceel 

HERENTALS 2 AFD, sectie C nr. 399 D en één aansluiting op het nieuwe te 

verleggen tracé van de Gerheezeloop langs het kadasterperceel OLEN, sectie B nr. 

97 A. 

• Twee aansluitingen ter hoogte van de kruising met de Bouwensloop zowel op de 

linker als de rechteroever van de Bouwensloop 

• Eén aansluiting op de Meirenloop langs de linkeroever ter hoogte van het 

kadasterperceel OLEN, sectie C nr. 117 C. 

 Wijze 

• Door middel van een open gracht op de open bedding van de waterloop. 

• Het doorstromingsprofiel van de open waterloop mag niet worden verminderd.   

• Ter plaatse van de aansluiting zullen beide taluds over een lengte van 3 m worden 

versterkt met een beschoeiing van schanskorven zoals aangeduid op de plannen 

van de aanvraag. 

• De taluds worden versterkt met schanskorven met dikte van 30 cm en hoogte van 

100 cm. De schanskorven worden onderaan verankert met ronde perkoenpalen van 

duurzaamheidsklasse I of II met een dikte van 15 cm en lengte van minimaal 2,00 

http://www.provant.be/werkenaanwaterlopen
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m. De palen worden geplaatst met de bovenkant maximum 0,05 m boven de 

geruimde waterloopbodem. De afstand tussen de palen (h.o.h.) bedraagt 0,80 m. 

• Achter- en onderaan de schanskorven dient een filterdoek voorzien te worden. De 

plaatsing dient met zorg te geschieden, derwijze dat het filterdoek goed vastligt 

zonder holten op de aangebrachte, en zo nodig vooraf verdichte profielen.  De 

overlapping tussen de verschillende stukken filterdoek bedraagt ten minste 50 cm. 

• Bovenop de schanskorven dienen de taluds met teelaarde aangevuld en met 

graszaad bezaaid te worden.  

• Er worden vlak voor de aansluiting op de waterloop drempels in de grachten 

geplaatst om een versnelde afvoer van het water tegen te gaan en de mogelijkheid 

tot infiltratie te bieden. 

 Het is verboden via de gracht vuile of huiswaters te lozen. 

 Er dient rekening gehouden te worden met de toestand en het afvoervermogen van de 

waterloop: 

• De debieten dienen zodanig beperkt te worden dat zij geen wateroverlast, geen 

schade en geen kwaliteitsverlies veroorzaken. 

 Binnen de bedding van de waterloop en binnen de erfdienstbaarheidsstrook van 5,00 

m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop dienen de nodige 

schikkingen en voorzieningen getroffen te worden om beschadiging van de grachten te 

voorkomen tijdens de uitvoering van de onderhoudswerken aan de waterloop; 

eventuele schade kan niet op de waterloopbeheerder verhaald worden. 

 De vergunning wordt uitsluitend verleend onder het oogpunt van de wetgeving 

betreffende de onbevaarbare waterlopen en ontslaat de vergunninghouder niet van de 

verplichting zich te voorzien van andere toelatingen, vergunningen en bijkomende 

voorwaarden welke zouden noodzakelijk zijn. 

- Overwelving bouwensloop 

De gedeeltelijke overwelving zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op het plan van de 

aanvraag: plan nr. “BA_1_P_N_08BOV_(03IN40308D(C)) Bovengronds”. 

 Plaats: Stroomafwaarts atlaspunt F11, meer speciaal in kruising met het tracé van de 

spoorweg lijn 15/ fietsostrade F105.  

 Lengte: Over een maximale lengte van 7 m. 

 Doorstromingsprofiel 

• Met ronde buizen met een binnendiameter van minimum 0,80 m, in tegenstelling 

tot de plannen van de aanvraag. 

• Plaatsing: De buizen dienen aangelegd te worden met een overdiepte van 

nagenoeg 0.10 m t.o.v. de geruimde waterloopbodem. 

De as van de gedeeltelijke overwelving dient met de as van de geruimde waterloop 

overeen te stemmen en de gedeeltelijke overwelving zal met één ononderbroken 

helling worden uitgevoerd. 

 De afwerking van het stroomafwaartse uiteinde zal gebeuren met een frontmuur in 

beton en/of metselwerk van baksteen of betonblokken. 

De frontmuur dient te worden gebouwd over de volledige breedte van de waterloop 

met voldoende wanddikte en fundering en inwerking in de bermen tegen onder- en 

achterloopsheid om uitspoeling en beschadiging te voorkomen. 

 De aansluiting op de stroomopwaarts gelegen gedeeltelijke overwelving zal gebeuren 

met een vierhoekige of ronde inspectieput in baksteenmetselwerk en/of beton. 

De inspectieputten hebben voldoende fundering en wanddikte zodat de stabiliteit is 

verzekerd. Voor baksteenmetselwerk bedraagt de wanddikte minimum 0,18 m, voor 

beton minimum 0,15 m. 

De vierhoekige inspectieput dient ondergronds te worden afgedekt met een dekplaat 

in gewapend beton met een opening van 0,70 m diameter. 

De ronde inspectieput heeft in de bodem een binnendiameter van 1,00 m en is in de 

hoogte conisch uitgewerkt met aan de oppervlakte een binnendiameter van 0,70 m. 

Aan de oppervlakte dienen de inspectieputten te worden gedicht met een zichtbaar 

blijvend en afneembaar gietijzeren deksel met bijbehorend raam met voldoende 



OMGP-2017-0019 

Provinciebestuur van Antwerpen 

 

30/80 

weerstand en een weerstand van 40 ton indien het deksel is gelegen in de rijweg of 

gelijkgrondse berm. 

 De bestaande frontmuur dient te worden afgebroken. 

 In de gedeeltelijke overwelving mogen geen leidingen aansluiten zonder machtiging 

van ons college. 

 Het overwelfde gedeelte blijft onderworpen aan de wetgeving op de onbevaarbare 

waterlopen. De toegang tot de gedeeltelijke overwelving zal steeds zonder hindernis 

mogelijk blijven. Het is dan ook verboden om het overwelfde gedeelte constant te 

gebruiken hetzij als stapelplaats, hetzij te overbouwen, hetzij op enige andere wijze de 

toegang te beletten. 

 De gedeeltelijke overwelving moet door de vergunninghouder steeds in goede staat 

van onderhoud worden gehouden. Indien de vergunninghouder hierbij in gebreke blijft 

zal de beheerder van de waterloop die werken ambtshalve doen uitvoeren op kosten 

van de vergunninghouder. De kostprijsverhoging voor ruiming van het overwelfde vak 

kan door de beheerder van de waterloop van de vergunninghouder teruggevorderd 

worden. 

 De aanvrager dient regelmatig de overwelving te ruimen en dit zowel wat betreft de 

oppervlakkige ruimingswerken (wegnemen van allerlei hindernissen die verstoppingen 

kunnen veroorzaken) als de grondige ruimingswerken (verwijderen van eventuele 

aanslibbingen uit de overwelving). 

 De aansluiting van de beide infiltratiegrachten van de fietsostrade dient strikt volgens 

het plan van aanvraag te gebeuren. Voor de aansluiting dienen drempels geplaatst te 

worden om een effectieve infiltratie in de grachten te bewerkstelligen. 

- Overwelving Gerheezeloop 

De gedeeltelijke overwelving zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op het plan van de 

aanvraag: plan nr. BA_1_P_N_06BOV_(03IN40306D(C)) Bovengronds. 

 Plaats: Nabij atlaspunt I5, meer speciaal in kruising met het tracé van de spoorweg 

L15 /fietsostrade F105. 

 Lengte: Over een maximale lengte van 6 m. 

 Doorstromingsprofiel 

• Met ronde buizen met een binnendiameter van minimum 1,00 m. 

• Plaatsing: De buizen dienen aangelegd te worden met een overdiepte van 

nagenoeg 0.10 m t.o.v. de geruimde waterloopbodem. De as van de gedeeltelijke 

overwelving dient met de as van de geruimde waterloop overeen te stemmen en de 

gedeeltelijke overwelving zal met één ononderbroken helling worden uitgevoerd. 

 De afwerking van het stroomopwaartse vrije uiteinde zal gebeuren met een frontmuur 

in beton en/of metselwerk van baksteen of betonblokken. De frontmuur dient te 

worden gebouwd over de volledige breedte van de waterloop met voldoende wanddikte 

en fundering en inwerking in de bermen tegen onder- en achterloopsheid om 

uitspoeling en beschadiging te voorkomen. Aan de aansluiting van de frontmuur met 

de open waterloop zullen de taluds en de bodem over een lengte van nagenoeg  m 

worden versterkt met een beschoeiing van kassei of betonstraatstenen op mager 

betonfundering zodanig dat onder- en achterloopsheid niet kunnen optreden en 

uitspoeling en beschadiging worden voorkomen. 

 De aansluiting op de stroomafwaarts gelegen gedeeltelijke overwelving zal gebeuren 

door een rechtstreekse aansluiting op de bestaande buizen. Indien dat niet mogelijk is, 

dient de aansluiting te gebeuren d.m.v. een inspectieput. 

 In de gedeeltelijke overwelving mogen geen leidingen aansluiten zonder machtiging 

van ons college. 

 Het overwelfde gedeelte blijft onderworpen aan de wetgeving op de onbevaarbare 

waterlopen. De toegang tot de gedeeltelijke overwelving zal steeds zonder hindernis 

mogelijk blijven. Het is dan ook verboden om het overwelfde gedeelte constant te 

gebruiken hetzij als stapelplaats, hetzij te overbouwen, hetzij op enige andere wijze de 

toegang te beletten. 
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 De gedeeltelijke overwelving moet door de vergunninghouder steeds in goede staat 

van onderhoud worden gehouden. Indien de vergunninghouder hierbij in gebreke blijft 

zal de beheerder van de waterloop die werken ambtshalve doen uitvoeren op kosten 

van de vergunninghouder. De kostprijsverhoging voor ruiming van het overwelfde vak 

kan door de beheerder van de waterloop van de vergunninghouder teruggevorderd 

worden. 

 De aanvrager dient regelmatig de overwelving te ruimen en dit zowel wat betreft de 

oppervlakkige ruimingswerken (wegnemen van allerlei hindernissen die verstoppingen 

kunnen veroorzaken) als de grondige ruimingswerken (verwijderen van eventuele 

aanslibbingen uit de overwelving). 

 De aansluiting van de beide infiltratiegrachten van de fietsostrade dient strikt volgens 

het plan van aanvraag te gebeuren. Voor de aansluiting dienen drempels geplaatst te 

worden om een effectieve infiltratie in de grachten te bewerkstelligen. 

- Verlegging Gerheezeloop 

De gedeeltelijke verlegging zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op het plan van de 

aanvraag: toelichtingsnota p. 8/16 en het toegevoegd atlasuittreksel en typetekeningen 

“schanskorven” en “kasseibeschoeiing”. 

 Plaats: In overeenkomst met de aanvraag, meer speciaal op de kadasterpercelen: 

OLEN, sectie B nr. 97 A, nabij atlaspunt I.5. 

 Tracé 

• Volgens het tracé in rood aangeduid op het toegevoegd atlasuittreksel. 

• Het tracé in geel wordt afgeschaft. 

• De delen in groen aangeduid blijven behouden. 

 Doorstromingsprofiel: Met een bodembreedte van 0,90 m en met taluds onder 4/4° 

helling. 

 Bodem 

• De bodem van de waterloop moet in één gellijkmatige helling worden aangelegd. 

Stroomopwaarts moet de bodem aansluiten op de geruimde bodem van de open 

waterloop. Stroomafwaarts moet de bodem aansluiten op de geruimde bodem van 

het overwelfd gedeelte onder de spoorlijn 15. 

• De bochtstraal van de as van de beek moet ten minste 5m bedragen. 

 Taluds 

• Stroomafwaarts moeten de taluds aansluiten op het overwelfd gedeelte. Ter hoogte 

van deze aansluiting worden de taluds versterkt d.m.v. een kasseibeschoeiing of 

met schanskorven, waarbij de bodembreedte van 0,90 niet mag worden 

verminderd en de helling van de taluds niet steiler dan 4/4 mag zijn. 

• In de haakse bochten moeten de taluds worden versterkt met een 

kasseibeschoeiing. Ook de aansluitingen van de bestaande zijgrachten moet met 

kasseibeschoeiing worden uitgevoerd. De rechte stukken worden versterkt d.m.v. 

een kasseibeschoeiing of met schanskorven. 

 De nodige maatregelen dienen door de vergunninghouder getroffen te worden voor de 

blijvende verzekering van de ontwatering, afwatering en waterafvoer van de bij het af 

te schaffen tracé betrokken gronden. De aansluiting van de bestaande grachten moet 

verzekerd blijven. 

 Het verlaten waterloopvak wordt afgeschaft en het nieuwe waterloopvak wordt 

onderworpen aan de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967. 

Volgens art. 17 §2 van deze wet dienen langs beide zijden van de waterloop stroken 

met een breedte van 5,00 m, gemeten vanaf de kruin van de waterloop, vrijgehouden 

te worden. Het verlaten en afgeschafte waterloopvak dat geacht wordt eigendom te 

zijn van de provincie dient, in afwachting van de eigendomsoverdracht van de bedding, 

onderhouden te worden door de vergunninghouder. 

4. Toetsing en conclusie 

a. Gunstig, mits rekening gehouden wordt met de voorwaarden en maatregelen opgelegd in het 

advies, in het bijzonder met de daar vermelde aandachtspunten, aanbevelingen en 

voorwaarden: 
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- Ter hoogte van het station van Olen dienen volgende afspraken gerespecteerd te worden: 

 In de bestaande toestand zijn de regenwaterafvoeren van het perron van het station 

van Olen aangesloten op een gracht gelegen naast de keermuur van het perron.  

 Door de aanleg van de fietsostrade wordt de waterberging ter plaatse als volgt 

opgelost: 

• De bestaande gracht wordt verwijderd vermits hier het fietspad komt te liggen. 

• Naast het fietspad wordt een riolering diameter 400 voorzien met een overstort 

naar de gracht in de Langstraat.  

• Het regenwater van de fietsostrade wordt opgevangen in een bezinkingsgracht 

naast het fietspad.  

• De overstort van deze gracht wordt aangesloten op de rioleringsbuis. 

b. De algemene en bijzondere voorwaarden in het kader van de werken aan de waterloop  

dienen strikt nageleefd te worden. 

c. Voorafgaand aan de uitvoering van (andere) werken aan de waterloop moet steeds een 

stedenbouwkundige - of omgevingsvergunning verkregen worden. 

 

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2017 van Afdeling Operationeel Waterbeheer in het 

kader van de watertoets (kenmerk: WT 2017 OA 0045); op volgende elementen uit dit advies: 

1. De locatie te Herentals, zoals beschreven in de aanvraag, is deels gelegen langs en stroomt af 

naar de Kleine Nete, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die beheerd wordt door 

de VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer. Het gebied is volgens de watertoetskaarten deels 

mogelijk en deels effectief overstromingsgevoelig gebied. 

2. De aanvraag omvat de aanleg van Fietsostrade spoorlijn 15 - cluster 1 en kadert binnen de 

aanleg van de een snelle fietsverbinding tussen Herentals en Leopoldsburg. Over een afstand 

van 27 km worden werken uitgevoerd met een totale lengte van 19 km. Er worden 6 duikers 

onder de spoorweg lijn 15 gerenoveerd/vernieuwd, de aanleg van 6 nieuwe fietsbruggen, de 

uitbreiding van 2 bestaande spoorwegbruggen, het omvormen van 1 spoorwegbrug tot een 

fietsbrug, de aanleg van een tunnel onder het spoor ter hoogte van Koulaak en de aanleg van 

een tunnel onder de ring R14 van Geel, het aanleggen van fietssuggestiestroken langs bestaande 

wegen, kappen van hoogstammige bomen, het verwijderen van een parking in betongrasdallen, 

het slopen van bijgebouwtjes en het verleggen van het tracé van 2de categorie waterlopen ter 

hoogte van het fietspadentracé. Het fietspad wordt uitgevoerd in een bitumineuze verharding 

met een breedte van 3m en zal het niveau van de spoorlijn volgen. Reeds gerealiseerde 

fietspaden zullen in het traject  worden ingeschoven. De verharde oppervlakte voor de wegenis 

bedraagt na de werken 25.368 m². 

3. Overstromingsgevoelig gebied: 

a. De fietsostrade loopt deels door effectief overstromingsgevoelig gebied volgens de 

watertoetskaart en is daarnaast gelegen in recent overstroomd gebied (ROG) en voor een 

deel in risicozone voor overstroming. Uit scenario-analyse met het bestaande model van de 

Kleine Nete bedraagt het T100-peil t.h.v. de brug 12,82 mTAW, eveneens het hoogst gekende 

peil (september 1998). Bij het hoog klimaatscenario zou het T100-peil er stijgen tot 13,02 

mTAW. Aangezien uit de bijgevoegde profielen blijkt dat het fietspad bijna over het gehele 

traject grotendeels in een verhoogde bedding wordt aangelegd en ook ruimschoots boven dit 

peil, kunnen we er vanuit gaan dat het fietspad voldoende overstromingsveilig wordt 

uitgevoerd. 

b. Er wordt in de verantwoordingsnota aangegeven dat 90 m³ aan ingenomen 

overstromingsruimte zal gecompenseerd worden die verloren zou gaan in valleigebied van 

waterlopen 2de categorie in het project DIW langs de Molse Nete van de dienst integraal 

waterbeleid. Aangaande de inname van overstromingsruimte en de voorziene compensatie 

verwijzen we naar het advies van de bevoegde waterloopbeheerder(s). 

c. De VMM zet momenteel ook in op het creëren van waterberging in het overstromingsgebied 

van de Kleine Nete, gekend als 'De Hellekens'. Concreet betekent dit dat er een bekken wordt 

aangelegd in het gebied aansluitend bij de kruising spoorweg/Sint-Jobsstraat. In dit bekken 

kan de Kleine Nete gecontroleerd buiten haar oevers treden. Voor de realisatie van dit 
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overstromingsgebied wordt, parallel aan de spoorweg, een verhoogde dijk aangelegd, die ook 

voor voetgangers toegankelijk wordt. Op vraag van de VMM wordt tussen de dijk en het 

fietspad een voetgangersverbinding gemaakt. Aangezien het voetpad van het VMM-project 

'De Hellekens' mee geïntegreerd is in het ontwerp van de fietsostrade kunnen we er vanuit 

gaan dat met in de voorgestelde werken de nodige afstemming is voorzien. We wijzen wel 

nogmaals op de eerder gemaakte opmerking (mail van 25 februari 2016) dat, indien er aan 

de Sint-Jobsstraat antiparkeerpalen worden voorzien, deze ook wegneembaar moeten zijn om 

doorgang te kunnen garanderen. 

d. We merken op dat er indicatief een nieuwe weg wordt ingetekend ter hoogte van fietserbrug 

KO1 't Vlietje (die geen deel uitmaakt van deze aanvraag). We willen er toch al op wijzen dat 

er met de verschillende actoren voor het signaalgebied Olympiadelaan een visie is ontwikkeld 

in uitvoering van de startbeslissing van de Vlaamse Regering. Een nieuwe weg en ontsluiting 

dient dan ook te passen in de visie en het goedgekeurde kaderplan dat werd uitgewerkt op 

vlak van water-en  natuurbeheer, recreatie en mobiliteit. 

4. Grondwateraspecten 

a. Voor de hemelwaterafvoer, ook deze afkomstig van verharde oppervlakten binnen openbaar 

wegdomein, moet voldaan worden aan de bepalingen van art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II 

waarin is opgenomen dat onverminderd andere wettelijke bepalingen voor de afvoer van 

hemelwater de voorkeur gegeven moet worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende 

graad van prioriteit: opvang voor hergebruik, infiltratie op eigen terrein, buffering met 

vertraagd lozen in en oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater en tot 

slot lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat. Slechts wanneer de beste 

beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering. Daarnaast 

bepaalt de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van 

rioleringssystemen de bronmaatregelen in afnemende prioriteit: infiltratievoorzieningen, 

doorlatende verhardingen en bufferbekkens. Hierbij stelt de code van goede praktijk dat 

slechts naar een volgende stap mag overgegaan worden als bewezen is dat de 

vooropgestelde maatregel technisch niet haalbaar is. 

b. Het fietspadtalud wordt overal begeleid door grachten en plaatselijk wordt een RWA berging 

uitgebouwd. De afwatering van de langsliggende spoorweginfrastructuur zal via RWA 

leidingen onder het fietspad verbonden worden met deze bestaande of nieuwe grachten. Het 

fietspad zelf en de bijhorende randzones wateren eveneens af naar deze aanpalende 

grachten. In de grachten worden drempels gebouwd zonder knijpopeningen gezien de 

terreinen voldoende infiltratiegevoelig zijn. 

c. Het eventueel overtollige hemelwater kan via de grachten verder afstromen naar de 

waterlopen. We verwachten op deze manier geen significant negatieve effecten op het 

infiltratieregime. 

Omdat het fietspad in een verhoogd tracé wordt aangelegd, is bemaling tijdens de 

uitvoeringsfase waarschijnlijk niet nodig. We kunnen er dan ook vanuit gaan dat wat betreft 

het aspect grondwaterstroming geen significant schadelijke effecten zullen ontstaan mits 

voldaan wordt aan de geldende Vlaremvoorschriften. 

5. Werken Kleine Nete (1ste categorie) 

a. Er worden fietsbruggen aangelegd over de Kleine Nete en een aantal uitstroomconstructies 

geplaatst. 

b. VMM adviseert de langere fietsbrug (36 m) over Kleine Nete t.h.v. Olympiadelaan gunstig. 

Het voldoende ruimte laten voor passage van fauna, vegetatieontwikkeling, hoogwater tussen 

brughoofd en rivier is een milderende maatregel. Deze bevordert de  migratie van water- en 

valleigerelateerde doelsoorten. Bovendien is deze maatregel noodzakelijk om in 

overeenstemming te zijn met de besprekingen rond de verdere ontwikkeling van het 

signaalgebied Olympiadelaan en de consensus over het voorliggende Kaderplan. 

Deze maatregel vormt een opstap naar een verdere ontsnippering van de vallei van de Kleine 

Nete en realiseert een blauw-groene dooradering binnen het kleinstedelijk gebied Herentals. 

De VMM-AOW heeft volgende opmerkingen bij het ontwerp van de fietsbruggen over de 

Kleine Nete: 
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- wat de afgraving en het waterloopprofiel onder de fietsbrug K 02 betreft, willen we erop 

wijzen dat deze vermoedelijk snel zal aanslibben. Het slib onder de brug zal daarbij 

moeilijk verwijderd kunnen worden. We adviseren dan ook om het nieuwe waterloopprofiel 

in overleg met de VMM-AOW zo aan te leggen dat aanslibbing maximaal beperkt wordt, 

bv. door het talud schuin in de stroomrichting aan te leggen. 

- fietsbrug K 03 overbouwt volledig de belangrijke lozingsconstructie van Aurubis . Een 

overbouwing met de brug bemoeilijkt aanzienlijk het onderhoud van de lozingspijp/-

constructie en de mogelijkheid om stalen van het bedrijfseffluent te nemen. De nodige 

voorzieningen dienen dan ook genomen te worden zodat staalname en onderhoud op een 

vlotte manier mogelijk kan blijven en er kan gewaakt worden over de 

oppervlaktewaterkwaliteit van de Kleine Nete. 

c. Aangezien de Kleine Nete een geklasseerde onbevaarbare waterloop is, wijzen we er nog op 

dat langs deze waterloop in principe te allen tijde een strook van 5 m breed toegankelijk dient 

te zijn voor het onderhoud (ruimingswerken, herstel van oevers), overeenkomstig het decreet 

integraal waterbeleid van 18 juli 2003 en de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare 

waterlopen. Er mogen bijgevolg geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht 

binnen vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van de Kleine Nete. 

Eventuele afsluitingen, bomen of struikgewas langs de waterloop moeten op minstens 0,75 m 

van de taludinsteek worden geplaatst. Afsluitingen moeten geplaatst worden op een afstand 

tussen 0,75 en 1m van de kruin van de waterloop, en mogen een hoogte van 1,5 m niet 

overschrijden; struikgewas moet tot op deze hoogte kunnen worden teruggesnoeid. Bomen 

langs de waterloop moeten op een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant. 

Dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de werkstrook niet belemmeren en moeten daarom 

gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn. Ook mag de 5m-strook langs de 

waterloop niet worden opgehoogd. Er wordt hierbij gewezen op de bepalingen van artikel 10 

§ 1 4° van het decreet integraal waterbeleid, artikels 12, 14 en 17 van de wet van 28 

december 1967 en de artikels 8, 10, 12 en 13 van het KB van 5 augustus 1970 houdende 

algemeen politiereglement op de onbevaarbare waterlopen. 

d. Het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning impliceert niet automatisch een 

toestemming tot het gebruik van het domein van de waterloop . Voor de plaatsing van 

bruggen over- en de uitstroomconstructies in de Kleine Nete zal de afzonderlijke toelating 

door de Vlaamse Milieumaatschappij rechtstreeks aan de initiatiefnemer bezorgd worden. De 

initiatiefnemer hoeft hiervoor zelf  geen stappen te ondernemen. De bouwheer moet wel een 

detailplan ter goedkeuring voorleggen aan de VMM vooraleer te kunnen starten met de 

werken. 

Indien de initiatiefnemer de toelating niet tijding ontvangen heeft, dient de initiatiefnemer 

contact op te nemen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM, t.a.v. dhr. Philippe Carchon, 

Graaf de Ferraris-gebouw- Koning Albert II-laan 20 bus 16 - 1000 Brussel; tel: 02/214 21 34 

of via p.carchon@vmm.be) . De aanvrager dient de buitendienst van VMM- afdeling 

Operationeel Waterbeheer minstens 10 dagen voor de aanvang van de werken op de hoogte 

te stellen. 

6. Pesticidengebruik 

a. Het besluit inzake duurzaam gebruik van pesticiden (15 maart 2013) legt de regels van het 

pesticidengebruik vast voor alle openbare diensten en voor terreinen met commerciële 

activiteiten met uitzondering van land- en tuin bouwactiviteiten. Voor verharde terreinen 

groter dan 200 m² (artikel 3, 4°) gekoppeld aan die commerciële  - activiteit geldt een 

minimumgebruik. (vastgelegd in artikel 4, 2°).  Minimumgebruik (artikel 4) houdt in dat het 

pesticidengebruik moet dalen en dat pesticiden alleen pleksgewijs mogen toegepast worden. 

Waar het kan, moet gekozen worden voor niet-chemische alternatieven. Als een terrein 

(her)aangelegd wordt, moet het ontwerp getoetst worden aan een pesticidenvrij beheer. Zo 

wordt al van bij het ontwerp van terreinen rekening gehouden met een pesticidenvrij beheer. 

Op dit project met een verharding van meer dan 200 m² moet door de initiatiefnemer de 

pesticidentoets toegepast worden om te garanderen dat er tijdens de exploitatiefase geen 

problemen ontstaan. De leidraad pesticidenvrij ontwerpen bundelt tips om verhardingen en 
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groenzones op een efficiënte manier pesticidenvrij te beheren. Deze leidraad vindt u via 

http://www.zonderisgezonder.be/aanleg en-ontwerp . 

b. Daarnaast geldt een verbod op het gebruik van pesticiden op minder dan 6 meter van het 

talud van het oppervlaktewater voor alle openbare diensten en voor alle commerciële 

activiteiten met uitzondering van de land- en tuinbouwactiviteiten. Dit is vastgelegd in het 

besluit houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden van 15 maart 2013 

in artikel 3 (oplijsting van de terreintypes) en artikel 4 (bepaling van het verbod); 

 

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Agentschap Onroerend Erfgoed in het kader van de 

erfgoedtoets; 

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 juli 2017 van nv Infrabel (Infrabel); op het bijkomend gunstig 

advies d.d. 24 juli 2017; op volgende elementen uit dit advies: 

1. NV lnfrabel geeft voorwaardelijk positief advies op de stedenbouwkundige vergunning van de 

Provincie Antwerpen voor de aanleg van een fietsostrade - Cluster 1 langs spoorlijn 15 tussen 

Herentals en Olen. 

2. De algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd. 

3. Er wordt geen afwatering naar het spoorwegdomein toegestaan. 

4. Er dient een afsluiting geplaatst te worden op de grens met het domein lnfrabel met een hoogte 

van minstens 1,5 meter. 

In overleg met lnfrabel en ANB zijn hierop de volgende afwijkingen van toepassing. 

Voor de afwatering: in deelproject 4 wordt tussen de kilometerpunten 39.400 en 39.800 van de 

spoorweg een gracht voorzien tussen spoor en fietspad. Tussen deze kilometerpunten is de 

afwatering van het fietspad richting deze gracht voorzien. 

a. Voor de afsluiting: 

- De afsluiting heeft een hoogte van 1m en wordt op 20cm boven het maaiveld geplaatst. 

- De afsluiting mag worden weggelaten vanaf kilometerpunt 36.1 10 1= ¡"1 voorbij de 

fietstunnel) tot aan kilometerpunt 36.669 (= tot juist voor het begin van de aftakking St. 

Jobsstraat) van de spoorweg. 

- Ter hoogte van de woning in de Leemanslaan en de parkeerzone is een afwijking op de 

afstand t.o.v. het spoor conform het ontwerpplan van toepassing. 

b. Voor het niveau van het fietspad t.o.v. het spoor: 

- Volgens de lijst in bijlage 8 zijn plaatselijk afwijkingen hierop toegestaan. Het betreft 

aansluitingen op kunstwerken en bestaande rijbanen. 

c. Voor werken op lnfrabeldomein dient naast de nodige bezettingsovereenkomst eveneens een 

afzonderlijke overeenkomst opgesteld te worden tussen lnfrabel en de Provincie Antwerpen; 

 

Gelet op het ongunstig advies d.d. 12 juli 2017 van Departement Landbouw en Visserij (Dept. LV); 

op volgende elementen uit dit advies: 

1. Voorliggend project maakt deel uit van de aanleg van de fietsestrade spoorlijn 15. Het 

totaalproject gaat over het grondgebied van de gemeentes Herentals, Olen, Geel, Mol en Balen. 

Het is opgesplitst in 16 deelprojecten. die op hun beurt gevat zijn in drie clusters. 

2. Cluster 1 omvat deelprojecten 1-4 met startlocatie NMBS-station van Herentals tot aan het 

NMBS-station van Olen: 

3. De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen: 

a. het plaatselijk verleggen van de Gerheezeloop; 

b. het slopen van kleine gebouwtjes: 

c. aanleg fietsinfrastructuur: renovatie. vernieuwing bestaande duiker: aanleg en/of aanpassing 

van bruggen: aanleg van een fietstunnel; aanleg van een fietspad; 

d. verwijderen van beplanting: 

e. werkzones: 

f.  grondverzet; 

4. De aanvraag houdt tevens in om de machtiging te verkrijgen voor de werken aan de bedding van 

de waterlopen of werken binnen de 5 meter erfdienstbaarheidszone langs onbevaarbare 

waterlopen. 
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5. Het fietspad volgt hoofdzakelijk het tracé van de spoorlijn 15. Deze spoorinfrastructuur ligt 

gedeeltelijk op een verhoogde bedding, met variabele hoogtes ten opzichte van het aanpalende 

maaiveld. Het nieuwe fietspad zal het niveau van de spoorlijn volgen. Dit maakt het mogelijk om 

de verschillende waterlopen, het kanaal en bepaalde wegen makkelijk te dwarsen. De aanleg van 

het verhoogde tracé gebeurt met grazige taluds die plaatselijk worden beplant met hakhout en 

houtkanten. Deze groene invulling gebeurt vooral ter hoogte van de open ruimte. De taluds van 

het opgehoogde plateau hebben variabele hellingen met een minimum van 6/4 en een maximum 

van 4/4. Aan de onderzijde van de taluds worden grachten aangelegd. Plaatselijk worden RWA 

bekkens uitgegraven. Zowel het talud, de grachten als de RWA bekkens worden ingezaaid met 

grassen zodat uitspoeling van de hellingen wordt vermeden. 

6. Op de grens van de werken wordt overal aangesloten op het bestaande maaiveld. De afwatering 

van het fietspadenproject geeft geen invloed op en doet geen wijziging aan de afwatering van de 

aanpalende gronden. 

7. De totale breedte van de berijdbare oppervlakte bedraagt dan ook 3,50m. Aansluitend bij de 

verharding wordt, aan weerszijden, een vlakke berm van +/- 0,90m voorzien (afhankelijk van de 

beschikbare ruimte!. 

8. Tussen de spoorweginfrastructuur en de fietspadinfrastructuur komt een verticale 

staalmattenafsluiting. Deze wordt conform de richtlijnen van lnfrabel ingeplant op 4,00 m uit de 

bestaande sporen voor de deelprojecten 1-4. Een deel van de betreffende gronden is reeds in 

eigendom van de Provincie Antwerpen. De resterende gronden worden aangekocht door de 

Provincie Antwerpen. Na de aanleg van de fietsinfrastructuur blijven de gronden in eigendom van 

de Provincie Antwerpen. 

9. Waar onverharde landbouwwegen in het fietspadentraject worden opgenomen, worden 

aansluitend nieuwe landbouwwegen voorzien, zodat ontsluiting naar de aanpalende akkers 

mogelijk blijft. De toplaag wordt uitgevoerd in steenslag. 

De lengte van cluster 1 bedraagt ongeveer 5.600 m totaal. De fietsostrade ligt hier deels ten 

noorden en deels ten zuiden van de spoorweg. 

10. Advies: 

a. Gelet op het openbaar nut van de aanvraag en rekening houdende met het feit dat het 

fietspad hoofdzakelijk wordt ingeplant in de zone onmiddellijk aansluitend bij de 

spoorweginfrastructuur en hierdoor een minimale ruimtelijke impact nastreeft met een 

optimaal behoud van de landbouwpercelen, heeft het Departement Landbouw en Visserij geen 

overwegende bezwaren bij het tracé van deze aanvraag. 

b. Het Departement Landbouw en Visserij is echter niet betrokken of geconsulteerd geweest in 

het voortraject van de fietsostrade en kan bijgevolg pas in deze fase zijn opmerkingen 

meegeven: 

- om de ruimtelijke inname en de impact (op landbouw) maximaal te beperken is het niet 

logisch om het fietspad op hetzelfde niveau als de treinbedding te leggen. Het te 

overbruggen hoogteverschil tussen de spoorwegbedding en het maaiveld wordt nu reeds 

opgevangen worden binnen de 4m zone ten opzichte van de sporen. 

- De afwateringsgrachten voor het hemelwater zijn in het ontwerp gelegen langs de 

buitenzijde van de fietsostrade. Ook hiervoor is er een inname noodzakelijk. Daarenboven 

houdt de aanvraag eveneens in om de machtiging te verkrijgen voor de werken aan de 

bedding van de waterlopen of werken binnen de 5 meter erfdienstbaarheidszone langs 

deze onbevaarbare waterlopen. Het Departement Landbouw en Visserij vraagt om de 

hemelwaterafvoer te voorzien tussen de spoorwegbedding en de fietsostrade en de 

erfdienstbaarheid op het fietspad te voorzien. 

- De opvang/infiltratie/afvoer van het hemelwater mag geen nadelige invloed uitoefenen op 

de waterhuishouding. 

- De voorliggende dwarsprofielen zijn vaak zeer ruimte behoeftig. Wij vragen omwille van 

de bovenstaande argumenten het ontwerp te herzien in functie van een minimale ruimte 

inname. 

- Het is ons onduidelijk op de ontwerpplannen waar de RWA berging voorzien is. 
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- Binnen het agrarisch gebied dienen de bermen maximaal in landbouwgebruik gehouden 

worden. De aanleg van houtkanten of andere vormen van vegetatie binnen agrarisch 

gebied kunnen enkel in overleg en samenspraak met de aanlandende landbouwer. 

- Er worden geen maatregelen genomen om zwerfvuil tegen te gaan. Jaarlijks sterven 

honderden melkkoeien en andere landbouwdieren door zwerfvuil in hun maag en darmen. 

Blikjes die verhakseld in het voeder komen perforeren de maagwand en veroorzaken 

bloedvergiftiging Wij vragen om een draad afsluiting te voorzien. Enerzijds om het 

zwerfvuil uit de akkers en weilanden te houden, anderzijds om de voorkomen dat 

landbouwvoertuigen kunnen keren op het fietspad. Als bijkomende flankerende maatregel 

vragen wij dat de zwerfvuilproblematiek opgenomen wordt op de infoborden. Zowel 

Boerenbond als ABS hebben hieromtrent in het verleden al informatiecampagnes opgezet. 

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt eveneens om maximaal in te zetten om het 

verzamelen van het (zwerf)afval. 

c. Voor cluster 1 is de ruimtelijke impact op landbouwgebruik eerder beperkt. Niet tegenstaande 

verleent het Departement Landbouw en Visserij een negatief advies en vraagt om het 

ontwerp aan te passen aan bovenstaande opmerkingen; 

 

Gelet op het advies d.d. 5 september 2017 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie 

(POVC); op volgende elementen uit dit advies: 

1. Horen van de partijen 

‒ De heren P. Van Loock, projectleider en D. Brants, controleur van de werken worden gehoord 

namens de aanvrager. 

‒ De heer Van Loock licht toe dat de aanvraag een deel van de aanleg van de fietsostrade omvat. 

Het traject volgt de spoorlijn 15 en bestaat uit 3 clusters. 

‒ De voorzitter verduidelijkt dat de gemeenteraad een beslissing dient te nemen over de zaak van 

de wegen en dat de beslissingstermijn bijgevolg van rechtswege met 60 dagen verlengd wordt. 

De voorzitter meldt dat er voor de (gedeeltelijke) afschaffing van de buurtwegen eveneens een 

beslissing door de deputatie en procedure op gemeentelijk niveau vereist is. 

De heer Van Loock stelt dat het niet de fietsostrade is die de toegankelijkheid voor de 

buurtwegen verhindert maar wel de aanwezigheid van het spoor. De betreffende buurtwegen zijn 

inmiddels 30 jaar afgesloten sinds er een spoorweg is. Op dit vlak is er geen verandering door de 

aanleg van de fietsostrade. 

Bovendien werd in de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en betrokken steden en 

gemeenten vastgelegd om dit verder nakijken. Hierover werd ook een principiële beslissing in de 

steden en gemeenten genomen. Het is de bevoegdheid van de steden en gemeenten. De heer 

Van Loock stelt dat de nodige stappen dus genomen werden. 

De vertegenwoordigers van de gemeente Olen stellen dat ze het nagekeken hebben maar dat 

een procedure m.b.t. de afschaffing van de buurtwegen waarschijnlijk niet meer afgerond zal 

kunnen worden vóór een beslissing in deze procedure dient genomen te worden. 

‒ Op vraag van de voorzitter bevestigt de heer Van Loock dat er werken aan waterlopen moeten 

gebeuren. De voorzitter stelt dat de DIW hieromtrent voorwaarden voorstelt die als bijzondere 

voorwaarden opgelegd zullen worden. 

‒ De voorzitter verduidelijkt dat eveneens de voorwaarden uit het goedgekeurde 

boscompensatievoorstel moeten opgelegd worden als bijzondere voorwaarden. 

‒ De adviseur van het Departement Landbouw en Visserij verduidelijkt het ongunstige advies en 

stelt dat vooroverleg nuttig was geweest. 

De heer Van Loock stelt dat de fietsostrade zo vlak mogelijk moet zijn om zo snel mogelijk van 

punt A naar B te rijden.  

Hij stelt dat de opmerking m.b.t. het dwarsprofiel van het Departement Landbouw en Visserij 

niet correct is. Hij verklaart dat Infrabel om veiligheidsredenen voorwaarden heeft opgelegd 

waaraan voldaan moet worden. Binnen de voorwaarden is gezocht naar de minste inname, 

zonder afbreuk te doen aan de veiligheid en het comfort van de fietser. Het terrein zal, 

aansluitend bij de spoorwegzate opgehoogd worden tot 0.75m onder het niveau van de 

bestaande spoorweg. Er wordt een soort plateau gevormd waarop het fietspad en de grazige 

bermen worden aangelegd. Het plateau helt met 2% af in de richting, weg van de 
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spoorinfrastructuur. De taluds van het opgehoogde plateau hebben variabele hellingen met een 

minimum van 6/4 en een maximum van 4/4. Aan de onderzijde van de taluds worden grachten 

voor de afwatering aangelegd.  

Deskundige Van Gorp merkt op dat door de aanleg van een gracht onderaan de berm in principe 

de landbouwvoertuigen niet de fietsostrade kunnen benutten om te keren waardoor dit door het 

Departement Landbouw en Visserij aangehaalde punt in die zin opgelost is. 

Op vraag van het Departement Landbouw en Visserij antwoordt de heer Van Loock dat de 

grondinname beperkt is. De gracht ligt er nu ook en neemt nu eveneens 2m in. De 

veiligheidsafstand van 4 meter is dus horizontaal te tellen. Het hoogteverschil te overbruggen 

met een talud van 6/4 is supplementair bij deze afstand te tellen. Er is een gracht van 50 cm. Dit 

werd opgelegd door Infrabel. 

‒ Op vraag van de voorzitter bevestigt de heer Van Loock dat hij kennis heeft genomen van de 

adviezen van de brandweer en Infrabel. 

‒ De voorzitter haalt aan dat er een ongunstig subadvies van Air Liquide werd ontvangen. De heer 

Van Loock stelt dat de aanvrager in onderhandeling is met Air Liquide en dat een voorstel 

gedaan werd. Er wordt verwacht dat in de loop van september een samenwerking zal 

bekrachtigd worden. 

Op vraag van de voorzitter bevestigt de heer Van Loock dat dit tijdens de verlenging van de 

termijn opgelost kan worden. 

‒ Op vraag van de voorzitter verklaren de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Olen 

dat wat betreft het bezwaar over de beperking van de toegankelijkheid van het huis voor een 

rolstoel er onderhandelingen plaatsvinden om een oplossing te zoeken. Wat betreft het bezwaar 

omtrent de opportuniteit van de fietsostrade en het feit dat de bestaande jaagpaden langs het 

kanaal gebruikt kunnen worden, stellen de vertegenwoordigers dat dit fietspad ook kan worden 

gebruikt door fietsers, los van het voorliggend project. De vertegenwoordigers van het 

gemeentebestuur van Olen menen dat het bezwaar m.b.t. het verdwijnen van kleine 

landschapselementen ondervangen wordt door te stellen dat gronden van Umicore inmiddels in 

beheer van het ANB en Kempens Landschap zijn. De vertegenwoordigers van het 

gemeentebestuur menen dat de bezwaren op te lossen zijn. 

‒ De Dienst Integraal Waterbeleid vraagt of rekening werd gehouden met de afspraken omtrent de 

regenwaterafvoeren en waterberging ter hoogte van het station van Olen die tijdens een 

voorbespreking werden gemaakt. 

De heer Van Loock verklaart dat het overstromingsgebied naast het fietsostrade ligt en dat 

daaraan niets gewijzigd wordt. 

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt of er geen extra buffer voorzien is in het project. 

De heer Van Loock verklaart dat de gracht een bezinkingsgracht is en dat indien nodig een 

verbreding gemaakt wordt wanneer geen aansluiting op een waterloop gerealiseerd kan worden.  

Bovendien zijn het in die regio zandgronden wat gunstig is voor een vlotte infiltratie. Er worden 

ook muurtjes vóór de aansluiting op waterlopen voorzien, om de infiltratie in de gracht te 

bevorderen.  

Op vraag van Dienst Integraal Waterbeleid verklaart de heer Van Loock dat deze muurtjes op de 

plannen ingetekend werden. 

‒ Op vraag van deskundige Van Gorp verklaart de heer Van Loock dat het de bedoeling is geen 

paaltjes op de fietsostrade te zetten maar dat het open blijft, om hindernissen voor de fietsers te 

vermijden. Hij meent dat er toezicht zal gehouden worden en geverbaliseerd zal worden wanneer 

niet-toegelaten voertuigen zich op de fietsostrade begeven.  

‒ De heer Van Loock verklaart dat Infrabel bij het project betrokken is en tevens voorwaarden 

heeft opgesteld. 

Op vraag van het Departement Landbouw en Visserij verklaart de heer Van Loock dat Infrabel 

als voorwaarde stelt dat 4m voor de veiligheid voor een dienstpad dient voorzien te worden. 

2. Omschrijving 

‒ De omschrijving kan worden behouden. 

3. Openbaar onderzoek – bezwaren 

‒ verder te bespreken na termijnverlenging: Er werden 2 schriftelijke bezwaren ingediend m.b.t. 

• het verdwijnen van waardevolle, kleine landschapselementen ten koste van extra verharding; 
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Volgende argumenten of voorstellen worden gedaan door de bezwaarindiener: 

- maak gebruik van de bestaande verhardingen: 

 er zijn andere mogelijkheden voorhanden om Olen in oost-westelijke (en omgekeerd) 

richting te doorkruisen, namelijk de jaagpaden langs het Albertkanaal en het 

Kempens Kanaal. Deze liggen er al en worden veelvuldig gebruikt. Via deze paden 

zijn ook de Olense industrieterreinen bereikbaar. Het geld voorzien voor de aanleg 

van deze fietsostrade zou kunnen gebruikt worden voor veilige noord-

zuidverbindingen, aftakkend van de bestaande jaagpaden. 

➢ De POVC merkt op dat de aanvrager de keuze heeft gemaakt over het tracé. 

Mogelijke andere verbindingen behoren niet tot het voorwerp van deze aanvraag. 

De POVC dient enkel over voorliggende aanvraag een advies te formuleren. 

- Maak goede vertrekpunten in de treinstations 

 Hier ontbreken goede fietsvoorzieningen in de kleine stations. 

➢ De POVC merkt op dat er vertrekpunten in de stations voorzien zijn. 

- Spaar de resterende open ruimtegebieden 

 Olen is een gemeente met heel wat bewoning en industriële activiteiten. De 

resterende open ruimte is nodig om het evenwicht te bewaren en om de mensen, 

dieren en planten rust te geven. In Olen zijn er reeds een aantal initiatieven 

opgestart zoals  de inventarisatie en herwaardering houtkanten door het Regionaal 

Landschap en de optimalisatie van de open ruimte in het gebied tussen Umicore en 

Aurubis en de spoorlijn door Kempens Landschap VZW. Het gemeentebestuur 

ondersteunt deze projecten. De geplande fietsostrade zorgt voor een zware 

verstoring van de betreffende gebieden door het rooien van bossen, het verwijderen 

van houtkanten zodat de gesloten ‘kamerstructuur’ verdwijnt, wat een grote impact 

heeft op fauna en flora. Deze bouw heeft ook invloed op het “groene gordijn” ten 

noorden van de spoorlijn (bekeken vanaf het station Olen). 

➢ De POVC merkt op dat het ANB een gunstig advies gegeven heeft en een 

boscompensatieplan goedgekeurd werd. Een beplantingsplan werd ingediend. De 

vertegenwoordigers van het schepencollege verklaren dat de oude terreinen van 

Umicore inmiddels beheerd worden door ANB en Kempens Landschap. 

• de toegankelijkheid van een woonhuis voor een mindervalide persoon die in het gedrang 

komt door de komst van het fietspad; 

- de mindervalide persoon heeft een vrij gangpad nodig langs de zuidzijde van het huis. 

Deze zou de persoon worden ontnomen door de geplande aanleg van de fietsostrade. 

- Er werden metingen uitgevoerd door een landmeter om het traject uit te tekenen in 

relatie met de betrokken eigendom. Het gangpad is momenteel 106 cm breed en zou met 

de intekening van het traject terug gebracht worden naar 90 cm omdat de doorgang van 

90 cm wettelijk gezien voldoende is voor een rolstoelgebruiker. 

- Om een draaibeweging met een rolstoel te kunnen uitvoeren, moet er een breedte 

voorzien zijn van 120 cm en met begeleider wordt dit 150 cm. 

- Het gangpad in kwestie maakt een hoek van 90° en kan aansluiting geven aan een nog te 

bouwen lift om de betrokken woning te ontsluiten en zo ook de toegankelijkheid met een 

rolstoel te garanderen.  

- Door de geplande uitvoering van het fietspad, zoals nu voorgelegd, verhindert de 

toegankelijkheid van de woning.  

 De POVC stelt voor dit verder uit te klaren in termijnverlenging. (zie verder) 

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO 

‒ De werken in woongebied, woongebied met landelijk karakter, woonuitbreidingsgebied en 

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut zijn in overeenstemming met de 

daar geldende gewestplanbestemming. 

‒ De werken in parkgebieden - gebieden met cultureel historische en/of esthetische waarde andere 

dan woongebied, bufferzones, bosgebieden en agrarisch gebieden zijn niet in overeenstemming 

met de daar geldende gewestplanbestemming. 

Een afwijking is mogelijk met toepassing van artikel 4.4.7 VCRO. Het gevraagde kan beschouwd 

worden als een handeling van algemeen belang met een ruimtelijke beperkte impact. 
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‒ De werken zijn voor een deel gelegen in het RUP zonevreemde recreatie – Fase 2. De aanvraag 

is niet in overeenstemming met de bepalingen van het RUP. Een afwijking is mogelijk met 

toepassing van artikel 4.4.7 VCRO. Het gevraagde kan beschouwd worden als een handeling van 

algemeen belang met een ruimtelijke beperkte impact. 

• De fietsostrade loopt door dit RUP vanaf de Gestelstraat tot aan het verlengde van de 

Kapellenkensstraat/buurtweg nr 8. Het fietspad valt samen met het tracé van het indicatieve 

artikel 13 langzaam verkeersrelatie (overdruk).  

• De aanvraag is in overeenstemming met artikel 2 zone voor recreatie (exl. Overdruk) De 

realisatie van een lokale recreatieve cluster wordt niet verstoord. Het mountainbiketraject 

blijft behouden en zal enkel tijdens de werkzaamheden zeer tijdelijk niet beschikbaar zijn. 

• De Codering ‘zone voor spoorweg’ wordt gerespecteerd: de bestaande spoorweg is aanwezig 

en wordt behouden. De aantakking met de aanwezige spoorverbinding wordt niet 

gehypothekeerd door het kruisen van het fietspad. 

• Een deel is gelegen binnen de overdruk behoud en versterken bestaand groen (artikel 2 - 

overdruk) en de zone voor het behoud en versterken van bestaande houtkanten (artikel 8). 

Hier geldt het maximaal behoud en de versterking van het bestaande streekeigen 

loofbestand. Dat wil concreet zeggen dat het bestaande bos behouden dient te worden en dat 

indien een rooiing plaats vindt er ook een heraanplant moet zijn. Met deze aanvraag wordt 

een deel bos gekapt om het fietspad te kunnen laten passeren. Er worden ook een aantal 

individuele hoogstambomen gerooid.  

• Artikel 13 Langzaam verkeersrelatie voorziet in een indicatie van een (wandel)pad langsheen 

de spoorweg. Het artikel stelt dat de exacte ligging bepaald wordt door de inrichting van de 

onderliggende zone. Voor de (overdruk)zones binnen artikel 2 en 8 betekent dit dat er 

weliswaar een zachte verbinding voorzien dient te worden ter hoogte van de indicatieve 

aanduiding maar dat dit met maximale behoud van de bestaande hoogstambomen dient 

gebeuren, wat  hier strikt gezien niet het geval is.  

• Een afwijking op het voorgaande is weerom enkel mogelijk met toepassing van artikel 4.4.7 

VCRO waarin het volgende bepaald wordt:  

§ 2. In een vergunning voor handelingen van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte 

impact hebben, mag worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften en 

verkavelingsvoorschriften. Handelingen van algemeen belang kunnen een ruimtelijk beperkte 

impact hebben vanwege hun aard of omvang, of omdat ze slechts een wijziging of uitbreiding 

van bestaande of geplande infrastructuren of voorzieningen tot gevolg hebben. 

• De handelingen van algemeen belang worden opgelijst door de Vlaamse Regering (Besluit 

van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, 

artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening). Zie beoordeling overeenstemming gewestplanbestemmingen. 

• Om de aanleg van de fietsostrade mogelijk te maken is een bomenkap ter hoogte van het 

gebied gelegen in het RUP onvermijdelijk. Het rooien wordt gecompenseerd conform de 

bepalingen van het Agentschap Natuur en Bos dat voorwaardelijk gunstig advies gaf omtrent 

de ontbossing. De bepalingen van dit advies dienen strikt nageleefd te worden. Daarnaast 

wordt opgemerkt dat waar mogelijk is, een heraanplant van de houtkanten en solitaire 

bomen wordt verricht met streekeigen beplanting.  Alle inspanningen worden geleverd om 

het fietspad zo natuurlijk mogelijk in de groene omgeving in te bedden. Bomen en groen die 

de aanleg van de fietsweg niet hinderen worden maximaal behouden. 

• De aanvraag wijkt eveneens af van artikel 10 Zone voor voetpad (ter hoogte van buurtweg 

nr. 8) dat oplegt dat er een waterdoorlatende, kleinschalige verhardingsmaterialen moeten 

gebruikt worden.  Het fietspad wordt echter in asfalt voorzien. Een afwijking op 

materiaalgebruik is met toepassing van artikel 4.4.1 VCRO mogelijk. Voor het comfort en de 

veiligheid van de fietsers en voor de duurzaamheid van het fietspad is het belangrijk dat een 

kwalitatief materiaal gebruikt wordt. Het gaat hier tenslotte om een snelle fietsverbinding. 

Het hemelwater stroomt af naar plaatselijke grachten met maximale infiltratie waardoor de 

aanleg van een ondoorlatende verharding aanvaardbaar is. 

‒ Het advies van het Departement Omgeving – Ruimtelijke Ordening werd niet ontvangen en 

wordt bijgevolg stilzwijgend gunstig geacht.   
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‒ Het advies van Infrabel en het schepencollege van Olen is gunstig. 

‒ Het schepencollege van Herentals is gunstig.  

• Het subadvies van Air Liquide aan de stad Herentals is ongunstig omdat de plannen niet 

volstaan om advies uit te brengen.  

Het schepencollege volgt het advies wat betreft de bezorgdheden van Air Liquide. Het vragen 

van nieuwe plannen wordt niet gevolgd door het schepencollege.  

Het schepencollege van Herentals vraagt om als voorwaarde op te leggen dat de 

voorgestelde werken minstens de wettelijke afstanden tot de leidingen moeten respecteren. 

Bovendien moeten alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden die 

voorgeschreven zijn in de buurt van deze leidingen. Voor de uitvoering van de werken moet 

Air Liquide haar fiat gegeven hebben over de uit te voeren werkzaamheden. 

Uit de verklaringen van de aanvrager ter zitting blijkt dat overleg tussen Air Liquide en de 

aanvrager lopende is en dat verwacht wordt dat in de loop van september een samenwerking 

zal bekrachtigd worden. 

‒ Het advies van het Departement Landbouw en Visserij is ongunstig om volgende redenen: 

• het Departement Landbouw en Visserij heeft geen overwegende bezwaren bij het tracé van 

deze aanvraag, maar het Departement is niet betrokken of geconsulteerd geweest in het 

voortraject van de fietsostrade en kan bijgevolg pas in deze fase zijn opmerkingen 

meegeven: 

- om de ruimtelijke inname en de impact (op landbouw! maximaal te beperken is het niet 

logisch om het fietspad op hetzelfde niveau als de treinbedding te leggen. Het te 

overbruggen hoogteverschil tussen de spoorwegbedding en het maaiveld wordt nu reeds 

opgevangen worden binnen de 4m zone ten opzichte van de sporen. 

- De afwateringsgrachten voor het hemelwater zijn in het ontwerp gelegen langs de 

buitenzijde van de fietsostrade. Ook hiervoor is er een inname noodzakelijk. Daarenboven 

houdt de aanvraag eveneens in om de machtiging te verkrijgen voor de werken aan de 

bedding van de waterlopen of werken binnen de 5 meter erfdienstbaarheidszone langs 

deze onbevaarbare waterlopen. Het Departement Landbouw en Visserij vraagt om de 

hemelwaterafvoer te voorzien tussen de spoorwegbedding en de fietsostrade en de 

erfdienstbaarheid op het fietspad te voorzien. 

- De opvang/infiltratie/afvoer van het hemelwater mag geen nadelige invloed uitoefenen op 

de waterhuishouding. 

- De voorliggende dwarsprofielen zijn vaak zeer ruimte behoeftig. Wij vragen omwille van 

de bovenstaande argumenten het ontwerp te herzien in functie van een minimale ruimte 

inname. 

- Het is ons onduidelijk op de ontwerpplannen waar de RWA berging voorzien is. 

- Binnen het agrarisch gebied dienen de bermen maximaal in landbouwgebruik gehouden 

worden. De aanleg van houtkanten of andere vormen van vegetatie binnen agrarisch 

gebied kunnen enkel in overleg en samenspraak met de aanlandende landbouwer. 

- Er worden geen maatregelen genomen om zwerfvuil tegen te gaan. Jaarlijks sterven 

honderden melkkoeien en andere landbouwdieren door zwerfvuil in hun maag en darmen. 

Blikjes die verhakseld in het voeder komen perforeren de maagwand en veroorzaken 

bloedvergiftiging Wij vragen om een draad afsluiting te voorzien. Enerzijds om het 

zwerfvuil uit de akkers en weilanden te houden, anderzijds om de voorkomen dat 

landbouwvoertuigen kunnen keren op het fietspad. Als bijkomende flankerende maatregel 

vragen wij dat de zwerfvuilproblematiek opgenomen wordt op de infoborden. Zowel 

Boerenbond als ABS hebben hieromtrent in het verleden al informatiecampagnes opgezet. 

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt eveneens om maximaal in te zetten om het 

verzamelen van het (zwerf)afval. 

De DIW merkt op dat voor de 3 clusters van de fietsostrade deels grachten en waterlopen 

verlegd worden en op bepaalde plaatsen nieuwe grachten gemaakt worden.  De 5m-zone 

waarvan sprake geldt enkel voor geklasseerde waterlopen en dat zijn hier hele kleine 

stukken. De 5m-zone vormt hier geen probleem. 

De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Olen merkt op dat een bedrading niet 

nodig lijkt op plaatsen waar een houtkant voorzien wordt. 
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‒ Het advies van de dienst Integraal Waterbeleid is gunstig. Er is één opmerking: 

• Voor de overwelving van de Bouwensloop vermeldt DIW dat het doorstromingsprofiel moet 

bestaan uit ronde buizen met een binnendiameter van minimum 0,80 meter, anders dan 

vermeld in de plannen van de aanvraag. 

- Dit werd opgenomen als bijzondere voorwaarde. 

‒ De deskundige RO merkt het volgende op i.v.m. buurtwegen: 

• De gemeenteraad van Herentals besliste in zitting van 6 juni 2017 om de procedure tot 

aanvraag voor de gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen nrs. 13, 20, 21 en 22 te 

Herentals op te starten. Deze buurtwegen zijn immers al ontoegankelijk geworden bij de 

aanleg van de spoorlijn destijds. Of deze procedure opgestart wordt in het kader van de 

aanleg van het fietspad is met de voorliggende stukken niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk 

of deze procedure reeds afgerond is en of deze buurtwegen het voorziene fietspad kruisen.  

• Ook in Olen kruisen een aantal buurtwegen het te voorziene fietspad. Het is momenteel niet 

uit de stukken op te maken of voor deze buurtwegen in Olen er eventueel eveneens een 

procedure lopende is. Er dient opgemerkt te worden dat wanneer er in het kader van een 

vergunningsaanvraag buurtwegen afgeschaft, verbreed of verlegd moeten worden, dit 

volgens de correcte procedure dient te verlopen (afzonderlijke procedure). 

• Per buurtweg zou bekeken moeten worden wat de impact van de aanleg van het fietspad 

inhoudt en of dit al dan niet aanleiding is voor een al dan niet voorziene afschaffing, 

verbreding of verlegging. 

Ter zitting verklaren de vertegenwoordigers van de gemeente Olen dat ze het nagekeken hebben 

maar dat een procedure m.b.t. de afschaffing van de buurtwegen waarschijnlijk niet meer 

afgerond zal kunnen worden vóór een beslissing in deze procedure dient genomen te worden. 

‒ Zaak der wegen 

• Overeenkomstig artikel 31 van  het omgevingsvergunningsdecreet (OVD) dienen de 

respectievelijke gemeenteraden van Olen en Herentals een gemeenteraadsbeslissing te 

nemen m.b.t. de zaak der wegen aangezien het fietspad in beheer van de gemeentes zal 

komen. Zonder deze gemeenteraadsbeslissing kan er geen vergunning worden verleend.  

Art. 47 van het uitvoeringsbesluit op de omgevingsvergunning (OVB) bepaalt dat de 

gemeenteraad een beslissing neemt over de wegen met kennis van de standpunten, 

opmerkingen en bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek in kader van 

voorliggende aanvraag. De beslissing wordt overgemaakt aan de POVC uiterlijk binnen de 10 

dagen na de gemeenteraadszitting. 

• Er is nog geen gemeenteraadsbeslissing over de zaak der wegen. 

• Gelet op het feit dat de aanvraag wegenwerken bevat waar de gemeenteraad bevoegd voor 

is, is de termijn voor de behandeling van het dossier overeenkomstig art. 32 van het OVD 

van rechtswege met 60 dagen verlengd. 

‒ De POVC stelt voor tijdens de termijnverlenging volgende punten uit te klaren: 

• Er werd geen advies van DRV ontvangen. De POVC stelt voor in  termijnverlenging alsnog 

advies aan DRV te vragen. 

• De aanvrager neemt initiatief om het ongunstige advies van Air Liquide met Air Liquide te 

bespreken en een oplossing te zoeken. 

• De aanvrager neemt initiatief om tot een overeenkomst te komen over het bezwaar m.b.t. de 

toegankelijkheid van een woonhuis voor een mindervalide persoon die in het gedrang komt 

door de komst van het fietspad 

• De aanvrager neemt contact op met het Departement Landbouw en Visserij om het project 

en de ongunstige elementen uit het advies van Departement Landbouw en Visserij te 

bespreken. 

De POVC stelt voor hierbij eveneens de gemeenten te betrekken aangezien zij later zullen 

instaan voor het onderhoud van de fietsostrade. 

• De deskundige RO controleert hoe de procedure m.b.t. de afschaffing van de buurtwegen 

verloopt. De POVC stelt voor hierbij zo nodig eveneens de gemeenten te betrekken aangezien 

de buurtwegen tot de bevoegdheid van de steden en gemeenten behoren. 

5. Toetsing aan titel V van het DABM 

‒ Niet van toepassing 
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6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu 

‒ Het betreft een project van de provinciale gesloten lijst. Op dit project zijn er geen ingedeelde 

activiteiten naar milieu van toepassing.  

7. Toepasselijke BREF’s 

‒ Niet van toepassing. 

8. Natuurtoets 

‒ Het advies van het Agentschap Natuur en Bos is gunstig maar maakt ook volgende 

opmerkingen: 

• Op basis van de beschikbare informatie concludeert het ANB dat het project geen aanzienlijke 

milieueffecten kan hebben op aanwezige natuurwaarden. Wat betreft milieueffecten op 

andere dan natuurwaarden adviseert het ANB dat de vergunningverlenende overheid 

eventuele MER-plicht verder onderzoekt. 

- De POVC merkt op dat de mer-screening werd uitgevoerd bij het volledig-en 

ontvankelijkheidsonderzoek. 

• 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 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 vleermuizen aanwezig zijn; 

- De POVC neemt deze opmerking op in de overwegingen van het besluit. 

• Het Agentschap vraagt dat voorafgaand aan de werken ter hoogte van Hellekens en Olens 

Broek/Langdonken contact wordt opgenomen met het Agentschap. 

- De POVC neemt deze opmerking op in de overwegingen van het besluit. (zie 

voorwaarden) 

• Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarde(n) op het 

gebied van compenserende maatregelen dient integraal deel uit te maken van de 

stedenbouwkundige vergunning.  

- Zie voorwaarden. 

‒ Volgens de verscherpte uitgevoerde natuurtoets blijkt dat de maatregelen die geïntegreerd zijn 

in het project er voor zorgen dat er geen negatieve effecten zijn. De vergunningsplichtige 

activiteit zal geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN veroorzaken. 

‒ Volgens de passende beoordeling blijkt dat er geen inname is van beschermde habitats en dat de 

maatregelen die geïntegreerd zijn in het project ervoor zorgen dat er geen negatieve effecten 

zijn. Het Agentschap voor Natuur en Bos verklaart zich akkoord met de conclusies uit de 

passende beoordeling. De aanvraag impliceert geen betekenisvolle aantasting voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. 

‒ De vergunningsaanvraag werd getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van het 

Natuurdecreet.  

Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het 

Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en 

het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Ter zake wordt ook 

verwezen naar het gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos.  

9. Watertoets 

‒ De adviezen van de nv Vlaamse Waterweg en de Afdeling Operationeel Waterbeheer werden niet 

ontvangen. Deze worden geacht stilzwijgend gunstig te zijn. 

‒ Gelet op het feit dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied werd 

advies gevraagd aan de Dienst Integraal Waterbeheer.  

Uit het gunstige advies blijkt dat geconcludeerd kan worden dat de gevraagde activiteiten, mits 

naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 

1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 

gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de 

stedenbouwkundige vergunning(en) verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag 
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voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet 

integraal waterbeleid van 18 juli 2003. 

10. Erfgoedtoets 

‒ Het fietspad doorsnijdt het beschermd stadgezicht Sint-Elisabethgasthuis, Kleine Nete, woningen 

met tuinen en stadsomwalling. Gezien het fietspad ter hoogte van he beschermd monument 

onmiddellijk aansluit bij de bestaande spoorweg, wordt geen bijkomende aantasting van de 

erfgoedwaarde binnen het gebied verwacht.  

Het fietspad komt voorbij het beschermd monument Kasteel Hof Le Paige: park, ter hoogte van 

de Poederleeseweg. Tussen het fietspad en het beschermd monument ligt de spoorweg. De 

aanleg van het fietspad doet bijgevolg geen aantasting aan de erfgoedwaarde van het park. 

‒ Het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed werd niet ontvangen en wordt bijgevolg 

stilzwijgend gunstig geacht. 

‒ Het schepencollege van Herentals stelt in haar advies dat, aangezien het fietspad gebundeld 

wordt met de bestaande lijninfrastructuur van de spoorweg, er geen negatieve effecten te 

verwachten zijn op de erfgoedwaarde. 

11. Termijn  

‒ te bespreken na termijnverlenging 

12. Voorwaarden – verder te bespreken na termijnverlenging 

‒ Het college van burgemeester en schepenen van Herentals stelt volgende voorwaarden voor:  

1. verder te bespreken na termijnverlenging: De voorwaarden uit het advies van de brandweer 

van 3 juli 2017 met kenmerk BWDP/2017-0374/001/01/HAJPE moeten strikt nageleefd 

worden: 

- Voorwaarden van de Brandweer: 

(1) Ter Brandvoorkoming 

(a) Om efficiënt hulp te kunnen bieden op het tracé van de fietsostrade is het 

wenselijk dat er duidelijk herkenningspunten worden voorzien, bv. 

Hectometerpaaltjes. 

(b) Een liggings- en evacuatieplan wordt ter beschikking gesteld van de brandweer 

zone om de kortste aanrij route te kunnen bepalen. 

(c) Gezien de breedte van de fietsostrade (3,5 meter) en zijn aansluitingen met het 

bestaande openbaar wegennet, is het mogelijk voor een hulpverleningsvoertuig 

zich in geval van nood op de fietsstrook te begeven (bv.ziekenwagen, maar ook 

een bevrijdingswagen, jeep, camionnette, autopomp,…).  

(i) De POVC meent dat dit eerder een beoordeling is maar niet als voorwaarde 

dient opgelegd te worden. 

(2) Wanneer de draagkracht van de wegenis of van andere constructies (bruggen) 

mogelijk onvoldoende zou zijn, dient dit ter plaatse aangegeven (max. tonnage 

asbelasting). 

(3) Vooraleer het gebouw en de installaties in gebruik te nemen, dient de 

brandweerdienst uitgenodigd voor een controlebezoek, om na te gaan of goed gevolg 

gegeven werd aan het in dit verslag bepaalde voorwaarden.  

(a) De POVC stelt voor deze voorwaarde te herformuleren als volgt: 

Vooraleer de fietsostrade in gebruik wordt genomen, dient de brandweerdienst 

uitgenodigd voor een controlebezoek, om na te gaan of goed gevolg gegeven werd 

aan het in dit verslag bepaalde voorwaarden. 

2. verder te bespreken na termijnverlenging(nav ongunstig subadvies van Air-Liquide): De 

voorgestelde werken moeten minstens de wettelijke afstanden tot de leidingen van Air-

Liquide respecteren. Bovendien moeten alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften 

gerespecteerd worden die voorgeschreven zijn in de buurt van deze leidingen. Voor de 

uitvoering van de werken moet Air Liquide haar fiat gegeven hebben over de uit te voeren 

werkzaamheden. 

‒ verder te bespreken na termijnverlenging: Het college van burgemeester en schepenen van Olen 

stelt volgende voorwaarden voor:  



OMGP-2017-0019 

Provinciebestuur van Antwerpen 

 

45/80 

• De verwijderde vegetatie op locaties die maar tijdelijk worden ingenomen worden na de 

werken hersteld. De heraanplant van de houtige vegetatie dient te gebeuren met streekeigen 

en standplaatsgeschikte soorten. 

• De bij de aanleg tijdelijk ingenomen biologisch (zeer) waardevolle vegetaties worden na de 

werken hersteld. Dit zal gebeuren door enerzijds de oorspronkelijke toplaag terug aan te 

brengen en gericht heraan te planten en anderzijds door dat er natuurlijke successie 

optreedt. Waar welke strategie zal worden toegepast, zal worden besproken met ANB. 

• Er worden geen werken uitgevoerd die een daling van de grondwatertafel tot gevolg hebben. 

• De verspreiding van de invasieve exoot Japanse Duizendknoop wordt voorkomen. 

• Er wordt in samenspraak met ANB aangepaste verlichting geplaatst. Indien technisch 

haalbaar, worden de verlichtingsregimes van de verschillende gemeenten op elkaar 

afgestemd. 

• De nieuwe afsluitingen worden zo uitgevoerd dat ze faunapasseerbaar zijn. 

• In het dossier van De Busser, Leemanslaan 1 in Olen dient men rekening te houden met de 

toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers bij het plaatsen van een afscheiding en bij het 

verbreden van het pad. Bij het voorzien van een pad dat toegankelijk is voor 

rolstoelgebruikers aan een buitenhoek van een gebouw, moet de som (A+B) van het pad 

voor de hoek (A) en achter de hoek (B) minimaal 220 cm zijn (volgens de bepalingen van de 

adviesinstantie Inter). Het is aangewezen om het pad (zowel gedeelte A als B) te brengen 

naar een minimale breedte van 120 cm. Bovendien moet, als dit momenteel niet aanwezig is, 

aan het begin en het einde van het pad een verharde zone van 150 cm bij 150 cm voorzien 

worden om keerbewegingen op het pad mogelijk te maken. 

‒ De POVC stelt voor de voorwaarden zoals voorgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos 

op te leggen: 

3. 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 nummer: COMP/17/0219/AN .De te ontbossen oppervlakte bedraagt 15.412 m². Deze 

oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet. 

4. De resterende bosoppervlakte (28.855 m²) moet als bos behouden blijven. Bijkomende 

kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het 

Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te 

richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te 

voeren. 

5. Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te maken van 

de stedenbouwkundige vergunning. 

a. De POVC stelt voor deze voorwaarde aan te passen in die zin dat voorliggend dossier 

een omgevingsvergunning betreft en geen stedenbouwkundige vergunning en dat 

verduidelijkt wordt dat het bedoelde plan dat plan is dat bij de aanvraag van de 

omgevingsvergunning gevoegd werd.  

6. De bosbehoudsbijdrage van € 107.884 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop 

gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het 

overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks 

door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van 

kracht wordt. 

7. Onderstaande maatregelen om schade aan natuur te beperken dienen toegepast te worden.  

a. Een zuinig ruimtegebruik, waarbij de waardevolle vegetaties maximaal gespaard 

worden. 

b. Na de aanleg van het fietspad worden waar mogelijk houtkanten en solitairbomen 

heraangeplant. Waar voor de realisatie van het fietspad het hakhout gerooid wordt en 

waar het fietspad op verhoogde bedding komt te liggen, wordt het aanpalend talud na 

de werken terug aangeplant. Deze heraanplantingen moeten worden uitgevoerd in het 

plantseizoen volgend op het afsluiten van de werken conform de beplantingsplannen 

(plannen nrs BA_1_P_N_03BEPL tot en met BA_1_P_N_010BEPL). Ontbossingen 

worden gecompenseerd door middle van een bosbehoudsbijdrage. De te rooien zones 

zijn aangeduid op de plannen nrs B23_bis1 t.e.m. B23_bis10. 
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c. De nesten van de rode bosmieren die voorkomen op het tracé van de toekomstige 

fietsostrade zullen tijdens het voorjaar voorafgaand aan de start verzet worden in 

overleg met ANB. Het is aan de initiatiefnemer op de koepels op een deskundige 

manier te (laten) verzetten. 

d. De afsluiting langs het fietspad faunapasseerbaar zijn: ze hebben een hoogte van 1m 

en wordt op 20 cm boven het maaiveld geplaatst. 

e. Ter hoogte van het VEN en SBZ-gebied (deeltracé 2) zijn bijkomende maatregelen 

genomen: 

i. Er worden geen werken uitgevoerd die een daling van de grondwatertafel of 

een wijziging van de waterhuishouding veroorzaken 

ii. Er zullen geen meststoffen of bestrijdingsmiddelen gebruikt worden 

iii. Om verstoring van broedvogels te voorkomen, dient er zoveel mogelijk 

rekening gehouden te worden met het broedseizoen. Concreet moeten 

werkzaamheden voor het broedseizoen (voor 1 maart) starten en continu 

plaatsvinden. Indien de werkzaamheden voor 1 maart nog niet gestart zijn of 

wanneer de werkzaamheden tijdelijk stilliggen (>5 dagen) kunnen de 

werkzaamheden pas gestart/hervat worden na het broedseizoen (vanaf 1 juli). 

iv. Tijdens de werkzaamheden zal de nodige aandacht gegeven worden aan het 

kruisen van de Kleine Nete. Er zal op gelet worden dat de werkzaamheden 

geen verontreiniging of oeververstoring van de waterloop veroorzaakt. De 

ecologisch waardevolle oevers moeten maximaal behouden blijven. 

v. De vegetatie ter hoogte van de locaties die tijdelijk worden ingenomen door het 

project dienen na de werken weer te herstellen, enerzijds doordat de 

oorspronkelijke toplaag terug wordt aangebracht, doordat (houtige) vegetatie 

gericht wordt aangeplant en anderzijds doordat natuurlijke successie optreedt. 

Waar welke strategie wordt toegepast wordt besproken met ANB. 

1. De heraanplant van houtige vegetatie als gevolg van tijdelijke 

biotoopverlies, dient te gebeuren met streekeigen en inheemse soorten. 

Ter hoogte van de fietstunnel alsook ter hoogte van de aansluiting met 

de Sint-Jobstraat zullen de bestaande houtkanten hersteld of 

heraangelegd worden. 

2. De bermen een ecologisch (maai)beheer krijgen. Hierdoor kan 

verruiging van de berm worden tegengegaan en kan er terug een 

ecologische en soortenrijke berm verkregen worden, gecombineerd met 

een gepaste inrichting van de langs grachten dient dit als compensatie 

voor de beperkte vegetatie inname in het VEN. 

3. Het ecologisch beheer dient bij voorkeur geconcretiseerd te worden in 

een natuurbeheerplan. 

vi. Verspreiding van de invasieve exoot Japanse duizendknoop voorkomen. 

Aangepaste werkmethoden en uitvoeringstechnieken worden opgenomen om 

bij aanleg van de fietsinfrastructuur geen verspreiding van deze exoot te 

creëren. Hiertoe zullen de gronden afkomstig van besmette zones afzonderlijk 

verwerkt worden. Bij het hergebruiken van de toplaag dient rekening te 

worden gehouden dat de grond niet is ‘besmet’ met de invasieve exoot Japanse 

duizendknoop. 

vii. Aangepaste verlichting van het fietspad in dit deelgebied.  

1. Tijdens de nacht zal afhankelijk van het geldende regime in de 

gemeente ofwel de lichtsterkte verminderd ofwel de verlichting volledig 

gedoofd worden. 

2. De lichtbundels worden gericht op de fietswegen 

3. In dit valleigebied moeten amberkleurige LED’ s met UV- vrije lampen 

toegepast worden. 

viii. Aangepaste afsluitingen die faunapasseerbaar zijn: 

1. De afsluiting heeft een hoogte van 1m en wordt op 20 cm boven het 

maaiveld geplaatst. 
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2. Er geen afsluiting wordt geplaatst vanaf km-punt spoorweg 36+110 (= 

net voorbij de fietstunnel) tot aan km-punt spoorweg 36+669 (= tot 

juist voor begin van de aftakking St. Jobstraat). 

ix. Voorafgaand aan de werken ter hoogte van Hellekens en Olens 

Broek/Langdonken wordt contact opgenomen met ANB. 

 

‒ De POVC volgt het voorstel van de dienst Integraal Waterbeleid en stelt voor volgende 

voorwaarden op te leggen: 

8. Ter hoogte van het station van Olen dienen volgende afspraken gerespecteerd te worden:  

In de bestaande toestand zijn de regenwaterafvoeren van het perron van het station van 

Olen aangesloten op een gracht gelegen naast de keermuur van het perron. 

Door de aanleg van de fietsostrade wordt de waterberging ter plaatse als volgt opgelost: 

a. De bestaande gracht wordt verwijderd vermits hier het fietspad komt te liggen. 

b. Naast het fietspad wordt een riolering diameter 400 voorzien met een overstort naar 

de gracht in de Langstraat. Het regenwater van de fietsostrade wordt opgevangen in 

een bezinkingsgracht naast het fietspad. De overstort van deze gracht wordt 

aangesloten op de rioleringsbuis. 

9. Om de verenigbaarheid met het watersysteem te verzekeren worden onderstaande 

voorwaarden opgelegd. De algemene en bijzondere voorwaarden in het kader van werken 

aan de waterloop dienen strikt nageleefd te worden: 

Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werken aan een waterloop: 

a. De vergunning doet geen afbreuk aan de  bepalingen van de wet van 28 december 

1967 op de onbevaarbare waterlopen. . 

b. De vergunning doet evenmin afbreuk aan eventuele eigendomsrechten en geldt bij 

eigendomsinname slechts voor zover de overdracht is voltooid. 

c. De werken zijn uit te voeren volgens de regels van de kunst , rekening houdend met  

eventuele opmerkingen die de provinciale dienst Waterbeleid zal maken voor, tijdens 

en na de uitvoering ervan.  

d. Het uitvoeren van de werken mag de regelmatige afvoer van het water niet 

verhinderen, noch het verkeer hinderen, noch een gevaar vormen voor de openbare 

veiligheid. 

e. De vergunninghouder is volledig aansprakelijk, in naam en plaats van de openbare 

besturen voor alle schade of schadelijke gevolgen aan de waterloop die het gevolg zijn 

van de uitvoering en het bestaan van de vergunde werken. 

f. Als bevonden wordt dat de vergunde werken van wijziging voor de waterloop, voor het 

natuurlijk waterregime of om andere redenen nadelig zijn, heeft de bevoegde 

overheid het recht het aanpassen en/of het afbreken en verwijderen van de werken 

met herstel van de oorspronkelijke waterlooptoestand te bevelen en dit zonder enig 

recht op schadevergoeding in hoofde van de vergunninghouder. Als de aanpassing of 

het herstel van de oorspronkelijke toestand niet binnen de daartoe gestelde termijn 

door de vergunninghouder wordt uitgevoerd zal dit ambtshalve op zijn kosten 

gebeuren. 

g. Zolang de werken of gerealiseerde constructies bestaan of de waterloop beïnvloeden; 

moet de vergunninghouder ze in goede staat houden, en de betrokken delen van de 

waterloop onderhouden en herstellen.  

h. De vergunninghouder kan op geen enkel moment eisen stellen aan het vergunning 

gevend bestuur of de gemeente met betrekking tot  nadeel of ongemakken voor zijn 

inrichtingen  voortkomend  uit de toestand van de waterloop of uit de uitvoering van 

werken van onderhoud, ruiming of verbetering van de waterloop.  

i. De provinciale dienst Waterbeleid, Koningin Elisabethlei 22 in 2018 Antwerpen, moet 

uiterlijk TIEN dagen na voltooiing van de werken met een door de post aangetekende 

brief hiervan in kennis worden gesteld. Aan de personeelsleden van deze dienst moet 

steeds toegang worden verleend voor toezicht. 

j. Alle hierin opgelegde voorwaarden verbinden de vertegenwoordigers of 

rechtverkrijgenden van de aanvrager of vergunninghouder. 
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De algemene voorwaarden kunnen steeds worden geraadpleegd op de website van de 

provincie Antwerpen, via onderstaande link: 

http://www.provincieantwerpen.be/waterlopen 

Om de verenigbaarheid met het watersysteem te verzekeren worden volgende bijzondere 

voorwaarden opgelegd: 

a. Aansluitingen langs grachten op waterlopen 

De aansluiting zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op de plannen van de 

aanvraag. 

i. Plaats 

1. Eén aansluiting op het oude tracé van de Gerheezeloop langs het 

kadasterperceel HERENTALS 2 AFD, sectie C nr. 399 D en één 

aansluiting op het nieuwe te verleggen tracé van de Gerheezeloop langs 

het kadasterperceel OLEN, sectie B nr. 97 A. 

2. Twee aansluitingen ter hoogte van de kruising met de Bouwensloop 

zowel op de linker als de rechteroever van de Bouwensloop 

3. Eén aansluiting op de Meirenloop langs de linkeroever ter hoogte van 

het kadasterperceel OLEN, sectie C nr. 117 C. 

ii. Wijze 

1. Door middel van een open gracht op de open bedding van de waterloop. 

2. Het doorstromingsprofiel van de open waterloop mag niet worden 

verminderd.   

3. Ter plaatse van de aansluiting zullen beide taluds over een lengte van 3 

m worden versterkt met een beschoeiing van schanskorven zoals 

aangeduid op de plannen van de aanvraag. 

4. De taluds worden versterkt met schanskorven met dikte van 30 cm en 

hoogte van 100 cm. De schanskorven worden onderaan verankert met 

ronde perkoenpalen van duurzaamheidsklasse I of II met een dikte van 

15 cm en lengte van minimaal 2,00 m. De palen worden geplaatst met 

de bovenkant maximum 0,05 m boven de geruimde waterloopbodem. 

De afstand tussen de palen (h.o.h.) bedraagt 0,80 m. 

5. Achter- en onderaan de schanskorven dient een filterdoek voorzien te 

worden. De plaatsing dient met zorg te geschieden, derwijze dat het 

filterdoek goed vastligt zonder holten op de aangebrachte, en zo nodig 

vooraf verdichte profielen.  De overlapping tussen de verschillende 

stukken filterdoek bedraagt ten minste 50 cm. 

6. Bovenop de schanskorven dienen de taluds met teelaarde aangevuld en 

met graszaad bezaaid te worden.  

7. Er worden vlak voor de aansluiting op de waterloop drempels in de 

grachten geplaatst om een versnelde afvoer van het water tegen te 

gaan en de mogelijkheid tot infiltratie te bieden. 

iii. Het is verboden via de gracht vuile of huiswaters te lozen. 

iv. Er dient rekening gehouden te worden met de toestand en het afvoervermogen 

van de waterloop: 

1. De debieten dienen zodanig beperkt te worden dat zij geen 

wateroverlast, geen schade en geen kwaliteitsverlies veroorzaken. 

v. Binnen de bedding van de waterloop en binnen de erfdienstbaarheidsstrook van 

5,00 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop dienen de 

nodige schikkingen en voorzieningen getroffen te worden om beschadiging van 

de grachten te voorkomen tijdens de uitvoering van de onderhoudswerken aan 

de waterloop; eventuele schade kan niet op de waterloopbeheerder verhaald 

worden. 

vi. De vergunning wordt uitsluitend verleend onder het oogpunt van de wetgeving 

betreffende de onbevaarbare waterlopen en ontslaat de vergunninghouder niet 

van de verplichting zich te voorzien van andere toelatingen, vergunningen en 

bijkomende voorwaarden welke zouden noodzakelijk zijn. 

http://www.provincieantwerpen.be/waterlopen
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b. Overwelving bouwensloop 

De gedeeltelijke overwelving zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op het plan 

van de aanvraag: plan nr. “BA_1_P_N_08BOV_(03IN40308D(C)) Bovengronds”. 

vii. Plaats: Stroomafwaarts atlaspunt F11, meer speciaal in kruising met het tracé 

van de spoorweg lijn 15/ fietsostrade F105.  

viii. Lengte: Over een maximale lengte van 7 m. 

ix. Doorstromingsprofiel 

1. Met ronde buizen met een binnendiameter van minimum 0,80 m. 

2. Plaatsing: De buizen dienen aangelegd te worden met een overdiepte 

van nagenoeg 0.10 m t.o.v. de geruimde waterloopbodem. De as van 

de gedeeltelijke overwelving dient met de as van de geruimde 

waterloop overeen te stemmen en de gedeeltelijke overwelving zal met 

één ononderbroken helling worden uitgevoerd. 

x. De afwerking van het stroomafwaartse uiteinde zal gebeuren met een 

frontmuur in beton en/of metselwerk van baksteen of betonblokken. De 

frontmuur dient te worden gebouwd over de volledige breedte van de 

waterloop met voldoende wanddikte en fundering en inwerking in de bermen 

tegen onder- en achterloopsheid om uitspoeling en beschadiging te 

voorkomen. 

xi. De aansluiting op de stroomopwaarts gelegen gedeeltelijke overwelving zal 

gebeuren met een vierhoekige of ronde inspectieput in baksteenmetselwerk 

en/of beton. De inspectieputten hebben voldoende fundering en wanddikte 

zodat de stabiliteit is verzekerd. Voor baksteenmetselwerk bedraagt de 

wanddikte minimum 0,18 m, voor beton minimum 0,15 m. De vierhoekige 

inspectieput dient ondergronds te worden afgedekt met een dekplaat in 

gewapend beton met een opening van 0,70 m diameter.  De ronde inspectieput 

heeft in de bodem een binnendiameter van 1,00 m en is in de hoogte conisch 

uitgewerkt met aan de oppervlakte een binnendiameter van 0,70 m. Aan de 

oppervlakte dienen de inspectieputten te worden gedicht met een zichtbaar 

blijvend en afneembaar gietijzeren deksel met bijbehorend raam met 

voldoende weerstand en een weerstand van 40 ton indien het deksel is gelegen 

in de rijweg of gelijkgrondse berm. 

xii. De bestaande frontmuur dient te worden afgebroken. 

xiii. In de gedeeltelijke overwelving mogen geen leidingen aansluiten zonder 

machtiging van ons college. 

xiv. Het overwelfde gedeelte blijft onderworpen aan de wetgeving op de 

onbevaarbare waterlopen. De toegang tot de gedeeltelijke overwelving zal 

steeds zonder hindernis mogelijk blijven. Het is dan ook verboden om het 

overwelfde gedeelte constant te gebruiken hetzij als stapelplaats, hetzij te 

overbouwen, hetzij op enige andere wijze de toegang te beletten. 

xv. De gedeeltelijke overwelving moet door de vergunninghouder steeds in goede 

staat van onderhoud worden gehouden. Indien de vergunninghouder hierbij in 

gebreke blijft zal de beheerder van de waterloop die werken ambtshalve doen 

uitvoeren op kosten van de vergunninghouder. De kostprijsverhoging voor 

ruiming van het overwelfde vak kan door de beheerder van de waterloop van 

de vergunninghouder teruggevorderd worden. 

xvi. De aanvrager dient regelmatig de overwelving te ruimen en dit zowel wat 

betreft de oppervlakkige ruimingswerken (wegnemen van allerlei hindernissen 

die verstoppingen kunnen veroorzaken) als de grondige ruimingswerken 

(verwijderen van eventuele aanslibbingen uit de overwelving). 

xvii. De aansluiting van de beide infiltratiegrachten van de fietsostrade dient strikt 

volgens het plan van aanvraag te gebeuren. Voor de aansluiting dienen 

drempels geplaatst te worden om een effectieve infiltratie in de grachten te 

bewerkstelligen. 

c. Overwelving Gerheezeloop 
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De gedeeltelijke overwelving zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op het plan 

van de aanvraag: plan nr. BA_1_P_N_06BOV_(03IN40306D(C)) Bovengronds. 

xviii. Plaats: Nabij atlaspunt I5, meer speciaal in kruising met het tracé van de 

spoorweg L15 /fietsostrade F105. 

xix. Lengte: Over een maximale lengte van 6 m. 

xx. Doorstromingsprofiel 

1. Met ronde buizen met een binnendiameter van minimum 1,00 m. 

2. Plaatsing: De buizen dienen aangelegd te worden met een overdiepte 

van nagenoeg 0.10 m t.o.v. de geruimde waterloopbodem. De as van 

de gedeeltelijke overwelving dient met de as van de geruimde 

waterloop overeen te stemmen en de gedeeltelijke overwelving zal met 

één ononderbroken helling worden uitgevoerd. 

xxi. De afwerking van het stroomopwaartse vrije uiteinde zal gebeuren met een 

frontmuur in beton en/of metselwerk van baksteen of betonblokken. De 

frontmuur dient te worden gebouwd over de volledige breedte van de 

waterloop met voldoende wanddikte en fundering en inwerking in de bermen 

tegen onder- en achterloopsheid om uitspoeling en beschadiging te 

voorkomen. Aan de aansluiting van de frontmuur met de open waterloop zullen 

de taluds en de bodem over een lengte van nagenoeg  m worden versterkt met 

een beschoeiing van kassei of betonstraatstenen op mager betonfundering 

zodanig dat onder- en achterloopsheid niet kunnen optreden en uitspoeling en 

beschadiging worden voorkomen. 

xxii. De aansluiting op de stroomafwaarts gelegen gedeeltelijke overwelving zal 

gebeuren door een rechtstreekse aansluiting op de bestaande buizen. Indien 

dat niet mogelijk is, dient de aansluiting te gebeuren d.m.v. een inspectieput. 

xxiii. In de gedeeltelijke overwelving mogen geen leidingen aansluiten zonder 

machtiging van ons college. 

xxiv. Het overwelfde gedeelte blijft onderworpen aan de wetgeving op de 

onbevaarbare waterlopen. De toegang tot de gedeeltelijke overwelving zal 

steeds zonder hindernis mogelijk blijven. Het is dan ook verboden om het 

overwelfde gedeelte constant te gebruiken hetzij als stapelplaats, hetzij te 

overbouwen, hetzij op enige andere wijze de toegang te beletten. 

xxv. De gedeeltelijke overwelving moet door de vergunninghouder steeds in goede 

staat van onderhoud worden gehouden. Indien de vergunninghouder hierbij in 

gebreke blijft zal de beheerder van de waterloop die werken ambtshalve doen 

uitvoeren op kosten van de vergunninghouder. De kostprijsverhoging voor 

ruiming van het overwelfde vak kan door de beheerder van de waterloop van 

de vergunninghouder teruggevorderd worden. 

xxvi. De aanvrager dient regelmatig de overwelving te ruimen en dit zowel wat 

betreft de oppervlakkige ruimingswerken (wegnemen van allerlei hindernissen 

die verstoppingen kunnen veroorzaken) als de grondige ruimingswerken 

(verwijderen van eventuele aanslibbingen uit de overwelving). 

xxvii. De aansluiting van de beide infiltratiegrachten van de fietsostrade dient strikt 

volgens het plan van aanvraag te gebeuren. Voor de aansluiting dienen 

drempels geplaatst te worden om een effectieve infiltratie in de grachten te 

bewerkstelligen. 

d. Verlegging Gerheezeloop 

De gedeeltelijke verlegging zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op het plan van 

de aanvraag: toelichtingsnota p. 8/16 en het toegevoegd atlasuittreksel en 

typetekeningen “schanskorven” en “kasseibeschoeiing”. 

xxviii. Plaats: In overeenkomst met de aanvraag, meer speciaal op de 

kadasterpercelen: OLEN, sectie B nr. 97 A, nabij atlaspunt I.5. 

xxix. Tracé 

1. Volgens het tracé in rood aangeduid op het toegevoegd atlasuittreksel. 

2. Het tracé in geel wordt afgeschaft. 
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3. De delen in groen aangeduid blijven behouden. 

xxx. Doorstromingsprofiel: Met een bodembreedte van 0,90 m en met taluds onder 

4/4° helling. 

xxxi. Bodem 

1. De bodem van de waterloop moet in één gellijkmatige helling worden 

aangelegd. Stroomopwaarts moet de bodem aansluiten op de geruimde 

bodem van de open waterloop. Stroomafwaarts moet de bodem 

aansluiten op de geruimde bodem van het overwelfd gedeelte onder de 

spoorlijn 15. 

2. De bochtstraal van de as van de beek moet ten minste 5m bedragen. 

xxxii. Taluds 

1. Stroomafwaarts moeten de taluds aansluiten op het overwelfd gedeelte. 

Ter hoogte van deze aansluiting worden de taluds versterkt d.m.v. een 

kasseibeschoeiing of met schanskorven, waarbij de bodembreedte van 

0,90 niet mag worden verminderd en de helling van de taluds niet 

steiler dan 4/4 mag zijn. 

2. In de haakse bochten moeten de taluds worden versterkt met een 

kasseibeschoeiing. Ook de aansluitingen van de bestaande zijgrachten 

moet met kasseibeschoeiing worden uitgevoerd. De rechte stukken 

worden versterkt d.m.v. een kasseibeschoeiing of met schanskorven. 

xxxiii. De nodige maatregelen dienen door de vergunninghouder getroffen te worden 

voor de blijvende verzekering van de ontwatering, afwatering en waterafvoer 

van de bij het af te schaffen tracé betrokken gronden. De aansluiting van de 

bestaande grachten moet verzekerd blijven. 

xxxiv. Het verlaten waterloopvak wordt afgeschaft en het nieuwe waterloopvak wordt 

onderworpen aan de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 

1967. Volgens art. 17 §2 van deze wet dienen langs beide zijden van de 

waterloop stroken met een breedte van 5,00 m, gemeten vanaf de kruin van 

de waterloop, vrijgehouden te worden. Het verlaten en afgeschafte 

waterloopvak dat geacht wordt eigendom te zijn van de provincie dient, in 

afwachting van de eigendomsoverdracht van de bedding, onderhouden te 

worden door de vergunninghouder. 

10. Voorafgaand aan de uitvoering van (andere) werken aan de waterloop moet steeds een 

stedenbouwkundige - of omgevingsvergunning verkregen worden; 

a. De POVC stelt voor deze laatste voorwaarde niet op te nemen. 

 

De POVC stelt voor de voorwaarden zoals voorgesteld door Infrabel op te leggen: 

11. De algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd zoals 

voorgesteld in het advies van Infrabel.  

12. Er wordt geen afwatering naar het spoorwegdomein toegestaan. 

13. Er dient een afsluiting geplaatst te worden op de grens met het domein lnfrabel met een 

hoogte van minstens 1,5m.  

In overleg met lnfrabel en ANB zijn hierop de volgende afwijkingen van toepassing. 

Voor de afwatering: in deelproject 4 wordt tussen de kilometerpunten 39.400 en 39.800 van 

de spoorweg een gracht voorzien tussen spoor en fietspad. Tussen deze kilometerpunten is 

de afwatering van het fietspad richting deze gracht voorzien. 

- Voor de afsluiting: 

 De afsluiting heeft een hoogte van 1m en wordt op 20cm boven het maaiveld 

geplaatst. 

 De afsluiting mag worden weggelaten vanaf kilometerpunt 36.1 10 1= ¡"1 voorbij de 

fietstunnel) tot aan kilometerpunt 36.669 (= tot juist voor het begin van de aftakking 

St. Jobsstraat) van de spoorweg. 

 Ter hoogte van de woning in de Leemanslaan en de parkeerzone is een afwijking op 

de afstand t.o.v. het spoor conform het ontwerpplan van toepassing. 

- Voor het niveau van het fietspad t.o.v. het spoor: 
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 Volgende plaatselijk afwijkingen zijn hierop toegestaan. Het betreft aansluitingen op 

kunstwerken en bestaande rijbanen. 

 
- Voor werken op lnfrabel domein dient naast de nodige bezettingsovereenkomst eveneens 

een afzonderlijke overeenkomst opgesteld te worden tussen lnfrabel en de Provincie 

Antwerpen; 

 

Gelet op het feit dat op 4 oktober 2017 aan de aanvrager het volgende werd gevraagd/meegedeeld: 

 contact op te nemen met Air Liquide met als doel het ongunstig advies te bespreken en naar een 

oplossing te zoeken; 

 contact op te nemen met meneer Bert De Busser, Leemanslaan 1A te 2250 Olen  

Een gezamenlijke overeenkomst dient bekomen te worden m.b.t. de toegankelijkheid van het 

woonhuis versus de aanleg van het fietspad;  

 contact op met het Departement Landbouw en Visserij om gezamenlijk (inclusief de betrokken 

gemeentes) het project en de ongunstige elementen uit het advies van Dept. LV te bespreken. 

 kennis te nemen van het laattijdig advies van AOW waarin enkele voorwaarden en 

aandachtspunten werden geformuleerd. 

 

Gelet op reactie van de aanvrager met mail van 25 oktober 2017 op de vragen in termijnverlenging: 

 Weerlegging van de opmerkingen van het negatief advies van het Departement Landbouw en 

Visserij; 

 Voor het plaatsen van de fietstunnel Koulaak onder het spoor in deelproject 2 van de aanleg van 

de F105 is het noodzakelijk om de exploitatieleiding van Air Liquide plaatselijk te verleggen. De 

provincie Antwerpen is hieromtrent in onderhandeling met de firma Air Liquide. Op basis van 

deze onderhandelingen zal een samenwerkingsovereenkomst tussen Air Liquide en de provincie 

Antwerpen worden afgesloten. Hieruit zal een bestek volgen dat de uit te voeren werken voor 

het verleggen van deze leiding omschrijft en zal uitgevoerd worden door Air Liquide. Dit bestek is 

in de vorm van een perceel een onderdeel van het bestek tunnel Koulaak. Zowel de 

samenwerkingsovereenkomst als het bijhorend bestek zullen ter goedkeuring voorgelegd worden 

aan de deputatie. 

Inmiddels heeft de firma Air Liquide aangegeven dat er geen reden meer is voor negatief advies. 

In bijlage werd het verslag van het laatste overleg met Air Liquide toegevoegd. 
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 Het bezwaarschrift stelt de toegankelijkheid van de woning gelegen op het adres Leemanslaan  1  

te Olen in vraag. Voor de weerlegging van dit bezwaarschrift verwijzen wij naar het advies van 

de gemeente Olen. Zoals aangegeven in dit advies onderschrijft de provincie Antwerpen het 

belang van toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit. Daarom 

is de provincie Antwerpen bereid om zowel voor- als achter de hoek van de uitspringende gevel 

bijkomende verharding te plaatsen zodanig dat de noodzakelijke ruimte ontstaat voor de 

draaibeweging met een rolstoel. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van het gebouw 

gevrijwaard. De vormgeving en de materiaalkeuze van deze bijkomende verharding zullen met 

de eigenaars afgestemd worden in het kader van de grondverwervingsprocedure. 

De grondverwervingsprocedure is opgestart. Deze procedure heeft tot doel om in de eerste 

plaats in der minne een akkoord met de eigenaars - en dus ook met de heer en mevrouw De 

Busser - te bekomen. Inhoudelijke aspecten, zoals de toegankelijkheid, maken hier onderdeel 

van uit. 

In het kader van de grondverwervingsprocedure werden de waarden van de grondinnames in 

cluster 1 door een onafhankelijk landmeter bepaald. De dienst vastgoed van de provincie 

Antwerpen bepaalt de waarde van de opstanden in cluster 1. Bovenop de opstanden wordt voor 

de inname van De Busser de kostprijs voor de bijkomende verharding bepaald. Op basis van de 

bekomen totale waarde zal de dienst vastgoed een machtiging tot onderhandeling aan de 

deputatie vragen voor alle grondinnames van cluster 1. Daarna zal een officieel voorstel aan de 

eigenaars worden voorgelegd. In de rand merken wij op dat bij geen akkoord eveneens een 

openbaar onderzoek in het kader van een mogelijke gerechtelijke grondverwerving wordt 

opgestart. Dit onderzoek zal, indien nodig, door de dienst vastgoed worden georganiseerd. 

 Met betrekking tot de door AOW voorgestelde voorwaarden wordt het volgende opgemerkt: 

• Aan de Sint-Jobsstraat zijn binnen het ontwerp geen antiparkeerpalen voorzien. Hiermee 

vervalt de opmerking van wegneembare antiparkeerpalen. 

• De fietsostrade heeft in deelproject 1 een afrit die aansluit op de bestaande weg die onder de 

fietsbrug loopt ter hoogte van het Vlietje in Herentals. Het beheer en onderhoud, of het 

desgevallend aanleggen van een nieuwe weg ter plaatse is de bevoegdheid van de Stad 

Herentals en maakt geen deel uit van dit project. 

• De lengte van de fietsbrug K02 voorziet dat aan één oever een ecologisch pad kan ontwikkeld 

worden. Aan deze oever wordt onder de brug een uitgraving voorzien om te vermijden dat de 

brug op volle grond ligt. Deze uitgraving sluit aan op het pad onder de spoorwegbrug. In de 

waterloop zijn geen uitgravingen voorzien. Door de uitgraving wordt parallel met de brug een 

talud bekomen dat aansluit op de bestaande oever. Het bekomen talud onder de brug en de 

bestaande oever aan de overzijde worden met schanskorven verstevigd. Zoals afgesproken 

met ANB en VMM worden natuurlijke oevers bij aanleg van bruggen zo veel mogelijk 

behouden. 

• Onder de fietsbrug K03 moet staalname en onderhoud van het lozingspunt mogelijk zijn. 

Verduidelijking hiervan zal worden opgevraagd bij AOW. 

• AOW verwijst in zijn advies naar detailplannen. De technische uitvoeringsplannen van de 

bruggen worden  opgemaakt door de aannemer voor de uitvoering van het project zal worden 

aangesteld. Zodra de detailplannen ter beschikking zijn zullen wij deze bezorgen aan AOW. 

Daarnaast zullen wij de afdeling Operationeel Waterbeheer minstens 10 dagen voor de 

aanvang van de werken op de hoogte te stellen. 

• De provincie Antwerpen engageert zich tot de aanleg van de fietsostrade. Onderhoud en 

beheer zijn  taken waartoe de gemeenten, respectievelijk steden waar de fietsostrade 

gelegen is zich engageerden. Deze wederzijdse engagementen werden vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en de provincie Antwerpen. De dienst 

Mobiliteit van de provincie Antwerpen vraagt AOW om vragen aangaande hun beleid rondom 

pesticiden rechtstreeks tot de gemeenten te richten. 

• Vermits AOW over een volledig dossier van de fietsostrade F105 beschikt rekenen wij erop 

dat VMM zijn toelating tot gebruik van de waterlopen voor de uitvoering van de werken 

aflevert. 

 M.b.t. het advies van DIW: 

Voor de overwelving van de Bouwensloop passen wij het ontwerp aan en voorzien wij zoals 
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gevraagd ronde buizen met een binnendiameter van minimum 0.80 m. 

Daarnaast bevestigt het advies het ontwerp voor wat betreft de overwelving en de verlegging 

van de Gerheezeloop. 

 

Gelet op het feit dat op 31 oktober 2017 een bijkomend gunstig advies van het Departement 

Landbouw en Visserij werd ontvangen; op volgende elementen uit dit advies: 

1. Voorliggend project maakt deel uit van de aanleg van de fietsestrade spoorlijn 15. Het 

totaalproject gaat over het grondgebied van de gemeentes Herentals, Olen, Geel, Mol en Balen. 

Het is opgesplitst in 16 deelprojecten. die op hun beurt gevat zijn in drie clusters. 

2. Cluster 1 omvat deelprojecten 1-4 met startlocatie NMBS-station van Herentals tot aan het 

NMBS-station van Olen: 

3. De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen: 

• het plaatselijk verleggen van de Gerheezeloop; 

• het slopen van kleine gebouwtjes: 

• aanleg fietsinfrastructuur: renovatie. vernieuwing bestaande duiker: aanleg en/of aanpassing 

van bruggen: aanleg van een fietstunnel; aanleg van een fietspad; 

• verwijderen van beplanting: 

• werkzones: 

•  grondverzet; 

4. De aanvraag houdt tevens in om de machtiging te verkrijgen voor de werken aan de bedding van 

de waterlopen of werken binnen de 5 meter erfdienstbaarheidszone langs onbevaarbare 

waterlopen. 

5. Het fietspad volgt hoofdzakelijk het tracé van de spoorlijn 15. Deze spoorinfrastructuur ligt 

gedeeltelijk op een verhoogde bedding, met variabele hoogtes ten opzichte van het aanpalende 

maaiveld. Het nieuwe fietspad zal het niveau van de spoorlijn volgen. Dit maakt het mogelijk om 

de verschillende waterlopen, het kanaal en bepaalde wegen makkelijk te dwarsen. De aanleg van 

het verhoogde tracé gebeurt met grazige taluds die plaatselijk worden beplant met hakhout en 

houtkanten. Deze groene invulling gebeurt vooral ter hoogte van de open ruimte. De taluds van 

het opgehoogde plateau hebben variabele hellingen met een minimum van 6/4 en een maximum 

van 4/4. Aan de onderzijde van de taluds worden grachten aangelegd. Plaatselijk worden RWA 

bekkens uitgegraven. Zowel het talud, de grachten als de RWA bekkens worden ingezaaid met 

grassen zodat uitspoeling van de hellingen wordt vermeden. 

6. Op de grens van de werken wordt overal aangesloten op het bestaande maaiveld. De afwatering 

van het fietspadenproject geeft geen invloed op en doet geen wijziging aan de afwatering van de 

aanpalende gronden. 

7. De totale breedte van de berijdbare oppervlakte bedraagt dan ook 3,50m. Aansluitend bij de 

verharding wordt, aan weerszijden, een vlakke berm van +/- 0,90m voorzien (afhankelijk van de 

beschikbare ruimte!. 

8. Tussen de spoorweginfrastructuur en de fietspadinfrastructuur komt een verticale 

staalmattenafsluiting. Deze wordt conform de richtlijnen van lnfrabel ingeplant op 4,00 m uit de 

bestaande sporen voor de deelprojecten 1-4. Een deel van de betreffende gronden is reeds in 

eigendom van de Provincie Antwerpen. De resterende gronden worden aangekocht door de 

Provincie Antwerpen. Na de aanleg van de fietsinfrastructuur blijven de gronden in eigendom van 

de Provincie Antwerpen. 

9. Waar onverharde landbouwwegen in het fietspadentraject worden opgenomen, worden 

aansluitend nieuwe landbouwwegen voorzien, zodat ontsluiting naar de aanpalende akkers 

mogelijk blijft. De toplaag wordt uitgevoerd in steenslag. 

De lengte van cluster 1 bedraagt ongeveer 5.600 m totaal. De fietsostrade ligt hier deels ten 

noorden en deels ten zuiden van de spoorweg. 

10. Advies: 

• Gelet op het openbaar nut van de aanvraag en rekening houdende met het feit dat het 

fietspad hoofdzakelijk wordt ingeplant in de zone onmiddellijk aansluitend bij de 

spoorweginfrastructuur en hierdoor een minimale ruimtelijke impact nastreeft met een 

optimaal behoud van de landbouwpercelen, heeft het Departement Landbouw en Visserij geen 

overwegende bezwaren bij het tracé van deze aanvraag. 
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• Het Departement Landbouw en Visserij is echter niet betrokken of geconsulteerd geweest in 

het voortraject van de fietsostrade en kan bijgevolg pas in deze fase zijn opmerkingen 

meegeven: 

- om de ruimtelijke inname en de impact (op landbouw) maximaal te beperken is het niet 

logisch om het fietspad op hetzelfde niveau als de treinbedding te leggen. Het te 

overbruggen hoogteverschil tussen de spoorwegbedding en het maaiveld wordt nu reeds 

opgevangen worden binnen de 4m zone ten opzichte van de sporen. 

- De afwateringsgrachten voor het hemelwater zijn in het ontwerp gelegen langs de 

buitenzijde van de fietsostrade. Ook hiervoor is er een inname noodzakelijk. Daarenboven 

houdt de aanvraag eveneens in om de machtiging te verkrijgen voor de werken aan de 

bedding van de waterlopen of werken binnen de 5 meter erfdienstbaarheidszone langs 

deze onbevaarbare waterlopen. Het Departement Landbouw en Visserij vraagt om de 

hemelwaterafvoer te voorzien tussen de spoorwegbedding en de fietsostrade en de 

erfdienstbaarheid op het fietspad te voorzien. 

- De opvang/infiltratie/afvoer van het hemelwater mag geen nadelige invloed uitoefenen op 

de waterhuishouding. 

- De voorliggende dwarsprofielen zijn vaak zeer ruimte behoeftig. Wij vragen omwille van 

de bovenstaande argumenten het ontwerp te herzien in functie van een minimale ruimte 

inname. 

- Het is ons onduidelijk op de ontwerpplannen waar de RWA berging voorzien is. 

- Binnen het agrarisch gebied dienen de bermen maximaal in landbouwgebruik gehouden 

worden. De aanleg van houtkanten of andere vormen van vegetatie binnen agrarisch 

gebied kunnen enkel in overleg en samenspraak met de aanlandende landbouwer. 

- Er worden geen maatregelen genomen om zwerfvuil tegen te gaan. Jaarlijks sterven 

honderden melkkoeien en andere landbouwdieren door zwerfvuil in hun maag en darmen. 

Blikjes die verhakseld in het voeder komen perforeren de maagwand en veroorzaken 

bloedvergiftiging Wij vragen om een draad afsluiting te voorzien. Enerzijds om het 

zwerfvuil uit de akkers en weilanden te houden, anderzijds om de voorkomen dat 

landbouwvoertuigen kunnen keren op het fietspad. Als bijkomende flankerende maatregel 

vragen wij dat de zwerfvuilproblematiek opgenomen wordt op de infoborden. Zowel 

Boerenbond als ABS hebben hieromtrent in het verleden al informatiecampagnes opgezet. 

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt eveneens om maximaal in te zetten om het 

verzamelen van het (zwerf)afval. 

• Voor cluster 1 is de ruimtelijke impact op landbouwgebruik eerder beperkt. Niet tegenstaande 

verleent het Departement Landbouw en Visserij een negatief advies en vraagt om het 

ontwerp aan te passen aan bovenstaande opmerkingen; 

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 november 2017 van de POVC; op volgende elementen uit dit 

advies: 

1. Horen van de partijen 

‒ De heren P. Van Loock, projectleider, en D. Brants, controleur van de werken, worden 

gehoord namens de aanvrager. 

‒ De voorzitter verduidelijkt dat de procedures m.b.t. de buurtwegen opgestart werden en dat 

verwacht wordt dat deze begin 2018 afgerond zullen worden. 

‒ Het Departement Landbouw en Visserij verduidelijkt dat ze na termijnverlenging een gunstig 

advies verlenen met enkele bemerkingen. Zo vraagt het Departement Landbouw en Visserij 

een doordachte en geïntegreerde aanpak over de volledige lengte van de fietsostrades die 

voorziet in het collecteren van het afval en zwerfafval. 

De heer Van Loock verklaart dat de provincie een samenwerkingsakkoord heeft met de 

gemeenten en dat, zodra de fietsostraden aangelegd zijn, deze overgedragen worden aan 

de gemeenten.  

De heer Van Loock verklaart dat het probleem van zwerfvuil zich stelt aan elke openbare 

weg. 

Het Departement Landbouw en Visserij stelt dat het nuttig zou zijn dat dit aspect opgepikt 

wordt vóór de initialisatie van alle fietsostrades.  
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De heer Van Loock verklaart dat hij geen mogelijkheid ziet om dit op provinciaal niveau te 

realiseren. De heer Van Loock verklaart dat er geen beplanting op het traject voorzien is.  

Het Departement Landbouw en Visserij verklaart dat dit nochtans in de nota omschreven 

werd. De heer Van Loock verduidelijkt dat enkel beplanting voorzien wordt aan het stuk 

tracé aan het natuurgebied (traject Mol-Balen). Hij verduidelijkt dat daar kleine 

aanplantingen voorzien zijn, maar nergens aan landbouwgebied. 

‒ Op vraag van de voorzitter verklaart de heer Van Loock dat er een gunstig advies van Air 

Liquide aan de stad Herentals werd bezorgd. De voorwaarden die in dat gunstig advies 

werden voorgesteld, worden in het bestek opgenomen. 

‒ Op vraag van de voorzitter antwoordt de heer Van Loock dat er geen contact met de 

bezwaarindiener werd opgenomen tijdens de termijnverlenging. Er werd voorheen al contact 

opgenomen en alle elementen werden reeds op tafel gelegd. De heer Van Loock verklaart 

dat er geen probleem van toegankelijkheid is, dit werd opgelost stelt hij. De bijkomende 

verharding waarvan sprake is gelegen naast de woning en niet op de werken. Er wijzigt 

niets aan het fietspad, noch aan de plannen. De provincie wacht op dit ogenblik op het 

nieuwe decreet grondinname dat begin januari verwacht wordt om een schriftelijk akkoord 

te kunnen bedingen. De heer Van Loock stelt dat dit een aparte procedure betreft, die los 

staat van deze aanvraag. 

Op vraag van de voorzitter verklaart de heer Van Loock dat zal voldaan worden aan de door 

het college van burgemeester van Olen voorgestelde voorwaarde m.b.t. het dossier De 

Busser. Hij stelt dat de landmeter echter pas kan optreden na delegatie door de deputatie 

en dit kan pas na inwerkingtreding van het nieuwe decreet. 

De deskundige RO meent dat het op dit perceel wenselijk is om een groenscherm te 

voorzien om de inkijk vanaf het fietspad te verhinderen.  

De heer Van Loock verklaart dat de keuze van omheining aan de eigenaars gelaten werd, 

maar dat dit als voorwaarde opgenomen kan worden. 

‒ De voorzitter meldt dat de AOW enkele voorwaarden voorstelt. 

• De heer Van Loock verklaart dat de eerste voorgestelde voorwaarde m.b.t. het nieuwe 

terreinprofiel onder brug K02 om aanslibbing maximaal te beperken niet hoeft opgelegd 

te worden. Dit voorstel komt mogelijk door een foute interpretatie van de plannen. De 

grond blijft echter op hetzelfde niveau en er gebeurt niets aan de waterloop, waardoor er 

dan ook geen aanslibbing is. 

• De tweede voorgestelde voorwaarde m.b.t. staalname zal in het bestek opgenomen 

worden. De heer Van Loock verwacht hier geen problemen. 

• De heer Van Loock verklaart dat de derde voorwaarde om de aanvang van de werken te 

melden aan de VMM op zich geen probleem is. 

2. Omschrijving 

‒ De nummering van de activiteiten van de provinciale lijst wordt vermeld in de omschrijving, 

maar niet apart opgenomen als rubricering. 

‒ De omschrijving kan behouden blijven. 

3. Openbaar onderzoek – bezwaren 

‒ Zie advies van de POVC d.d. 5 september 2017. 

‒ De toegankelijkheid van een woonhuis voor een mindervalide persoon die in het gedrang 

komt door de komst van het fietspad; 

• de mindervalide persoon heeft een vrij gangpad nodig langs de zuidzijde van het huis. 

Deze zou de persoon worden ontnomen door de geplande aanleg van de fietsostrade. 

• Er werden metingen uitgevoerd door een landmeter om het traject uit te tekenen in 

relatie met de betrokken eigendom. Het gangpad is momenteel 106 cm breed en zou 

met de intekening van het traject terug gebracht worden naar 90 cm omdat de doorgang 

van 90 cm wettelijk gezien voldoende is voor een rolstoelgebruiker. 

• Om een draaibeweging met een rolstoel te kunnen uitvoeren, moet er een breedte 

voorzien zijn van 120 cm en met begeleider wordt dit 150 cm. 

• Het gangpad in kwestie maakt een hoek van 90° en kan aansluiting geven aan een nog 

te bouwen lift om de betrokken woning te ontsluiten en zo ook de toegankelijkheid met 

een rolstoel te garanderen.  
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• Door de geplande uitvoering van het fietspad, zoals nu voorgelegd, verhindert de 

toegankelijkheid van de woning.  

In termijnverlenging werd aan de aanvrager gevraagd om contact op te nemen met 

bezwaarder en een overeenkomst voor een goede uitvoering voor beide partijen te maken. 

Van de aanvrager werd volgende motivering ontvangen: 

• Het bezwaarschrift stelt de toegankelijkheid van de woning gelegen op het adres 

Leemanslaan 1 te Olen in vraag. Voor de weerlegging van dit bezwaarschrift verwijzen 

wij naar het advies van de gemeente Olen. Zoals aangegeven in dit advies onderschrijft 

de provincie Antwerpen het belang van toegankelijkheid van gebouwen voor personen 

met een beperkte mobiliteit. Daarom is de provincie Antwerpen bereid om zowel voor- 

als achter de hoek van de uitspringende gevel bijkomende verharding te plaatsen 

zodanig dat de noodzakelijke ruimte ontstaat voor de draaibeweging met een rolstoel. 

Hierdoor wordt de toegankelijkheid van het gebouw gevrijwaard. De vormgeving en de 

materiaalkeuze van deze bijkomende verharding zullen met de eigenaars afgestemd 

worden in het kader van de grondverwervingsprocedure. 

• De grondverwervingsprocedure is opgestart. Deze procedure heeft tot doel om in de 

eerste plaats in der minne een akkoord met de eigenaars - en dus ook met de heer en 

mevrouw De Busser - te bekomen. Inhoudelijke aspecten, zoals de toegankelijkheid, 

maken hier onderdeel van uit. 

• In het kader van de grondverwervingsprocedure werden de waarden van de 

grondinnames in cluster 1 door een onafhankelijk landmeter bepaald. De dienst 

vastgoed van de provincie Antwerpen bepaalt de waarde van de opstanden in cluster 1. 

Bovenop de opstanden wordt voor de inname van De Busser de kostprijs voor de 

bijkomende verharding bepaald. Op basis van de bekomen totale waarde zal de dienst 

vastgoed een machtiging tot onderhandeling aan de deputatie vragen voor alle 

grondinnames van cluster 1. Daarna zal een officieel voorstel aan de eigenaars worden 

voorgelegd. In de rand merken wij op dat bij geen akkoord eveneens een openbaar 

onderzoek in het kader van een mogelijke gerechtelijke grondverwerving wordt 

opgestart. Dit onderzoek zal, indien nodig, door de dienst vastgoed worden 

georganiseerd. 

‒ De gemeente Olen stelt hieromtrent een bijzondere voorwaarde voor. De POVC stelt voor 

deze voorwaarde op te leggen en meent dat hiermee aan het bezwaar tegemoet kan 

gekomen worden. 

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO 

‒ Zie advies van de POVC d.d. 5 september 2017. 

‒ Aan artikel 47 van het omgevingsvergunningsbesluit (zaak der wegen) is voldaan. 

• Op 7 september 2017 werd van de stad Herentals een mail ontvangen met daarin een 

uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d.d. 5 september 2017 waarbij de 

gemeenteraad kennis neemt van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het 

aanleggen van een fietsostrade en unaniem de zaak van de wegen goedkeurt onder 

volgende voorwaarden: 

- de voorwaarden uit het advies van de brandweer van 3 juli 2017 met kenmerk 

BWDP/2017-0374/001/01/HAPJE moeten strikt nageleefd worden; 

- de voorgestelde werken moeten minstens de wettelijke afstanden tot de leidingen 

van Air Liquide respecteren. Bovendien moeten alle noodzakelijke 

veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden die voorgeschreven zijn in de buurt 

van deze leidingen. Voor de uitvoering van de werken moet Air-Liquide haar fiat 

gegeven hebben over de uit te voeren werkzaamheden; 

De POVC neemt kennis van de gemeenteraadsbeslissing en verwijst naar de 

voorgestelde voorwaarden (zie lager) 

• De gemeenteraad van Olen keurde op 4 oktober 2017 het wegtracé langs de spoorlijn 

Herentals-Olen (spoorlijn 15) goed zoals voorzien op de voorgelegde plannen.  

‒ buurtwegen 

• De procedure tot afschaffing van buurtwegen is opgestart in de gemeente Herentals. 

Ook in Olen kruisen een aantal buurtwegen het te voorziene fietspad. 
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de vertegenwoordiger van Olen bevestigt dat dit op 8 november 2017 in de 

gemeenteraad besproken wordt. 

• De deskundige RO merkt op dat er verscheidene procedures opgestart werden, maar dat 

er nog geen dossier voor beslissing door de deputatie ontvangen werd. De procedure 

voor de afschaffing van de buurtwegen omvat een openbaar onderzoek van 30 dagen.  

‒ Voor termijnverlenging gaf Air Liquide ongunstig advies  

In termijnverlenging wordt bevestigd dat de aanvrager in onderhandeling is met Air Liquide 

en dat een samenwerkingsovereenkomst zal afgesloten worden. Inmiddels heeft de firma Air 

Liquide aangegeven dat er geen reden meer is voor negatief advies. 

‒ Het Departement Landbouw en Visserij gaf na termijnverlenging gunstig advies met 

volgende opmerkingen: 

• Het Departement Landbouw en Visserij vraagt om de ruimtelijke impact op landbouw tot 

een absoluut minimum te beperken.  

- De POVC meent dat hieraan voldaan wordt. 

• De opvang en de infiltratie van het hemelwater mag geen nadelige invloed uitoefenen op 

de waterhuishouding van de nabijgelegen landbouwpercelen.  

- De POVC verwijst hieromtrent naar de voorwaarden voorgesteld door de DIW. 

• De aanleg van houtkanten of andere vormen van vegetatie binnen agrarisch gebied 

kunnen enkel in overleg en samenspraak met de aanlandende landbouwer. 

- De POVC verwijst hieromtrent naar de voorwaarden voorgesteld door het ANB. 

• Er worden door de opdrachtgever geen maatregelen genomen om zwerfvuil tegen te 

gaan en schuift deze verantwoordelijkheid volledig af op de gemeenten. Jaarlijks sterven 

honderden melkkoeien en andere landbouwdieren door zwerfvuil in hun maag en 

darmen. Blikjes die verhakseld in het voeder komen perforeren de maagwand en 

veroorzaken bloedvergiftiging.  

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt een doordachte en geïntegreerde aanpak 

over de volledige lengte van de fietsostrades die voorziet in het collecteren van het afval 

en zwerfafval 

- De POVC merkt op dat het onderhoud door de gemeenten zal gebeuren in 

samenspraak met de partners. Het Departement Landbouw en Visserij meent dat dit 

niet als voorwaarde bij deze vergunning dient op gelegd te worden, maar meent wel 

dat een doordachte en geïntegreerde aanpak over de volledige lengte van de 

fietsostrades noodzakelijk is en meent dat dit als aandachtspunt voor alle 

fietsostrades geldt. 

‒ Gelet op de aard van het project, namelijk een openbaar fietspad, kan gesteld worden dat 

het gehele traject ofwel gelegen is conform het geldende plan ofwel kan terugvallen op de 

afwijkingsbepaling welke stelt dat voor handelingen van algemeen belang die een 

ruimtelijke impact hebben afgeweken mag worden van stedenbouwkundige voorschriften en 

verkavelingsvoorschriften. 

‒ Uit de gunstige adviezen blijkt dat de aanvraag voor wat betreft mobiliteitsimpact, 

ruimtegebruik, visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten als verenigbaar 

kan worden beschouwd. 

‒ De aanvraag bevat de vraag tot machtiging voor de werken aan de bedding van de 

waterlopen of werken binnen de 5 meter erfdienstbaarheidszone langs onbevaarbare 

waterlopen. 

Van de Provinciale dienst Waterbeleid werd een gunstig advies met voorwaarden ontvangen. 

Indien de deputatie dit advies volgt, wordt de machtiging als toegestaan beschouwd. 

5. Toetsing aan titel V van het DABM 

‒  Niet van toepassing. De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen en activiteiten. 

6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu 

‒ Het betreft een project van de provinciale gesloten lijstmet enkel stedenbouwkundige 

handelingen. Op dit project is geen milieuluik van toepassing..  

7. Toepasselijke BREF’s 

‒ Niet van toepassing. 

8. Natuurtoets 
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‒ Zie advies van de POVC d.d. 5 september 2017. 

9. Watertoets 

‒ Zie advies van de POVC d.d. 5 september 2017. 

‒ Er werd van de AOW een gunstig advies ontvangen met volgende aandachtspunten: 

• Er geldt een verbod op het gebruik van pesticiden op minder dan 6 meter van het talud 

van het oppervlaktewater voor alle openbare diensten en voor alle commerciële 

activiteiten met uitzondering van de land- en tuinbouwactiviteiten; 

• op dit project met een verharding van meer dan 200 m² moet door de initiatiefnemer de 

pesticidentoets toegepast worden om te garanderen dat er tijdens de exploitatiefase 

geen problemen ontstaan. De leidraad pesticidenvrij ontwerpen bundelt tips om 

verhardingen en groenzones op een efficiënte manier pesticidenvrij te beheren. Deze 

leidraad vindt u via http://www.zonderisgezonder.be/aanleg-enontwerp; 

• de initiatiefnemer moet over een toelating van de VMM beschikken voor het gebruik van 

het domein van de waterloop alvorens de werken worden aangevat, deze wordt per post 

overgemaakt door de VMM. 

De POVC stelt voor deze aandachtpunten in de overwegingen van het besluit op te nemen. 

10. Erfgoedtoets 

‒ Zie advies van de POVC d.d. 5 september 2017. 

11. Termijn 

‒ De vergunning kan worden toegestaan voor een termijn van onbepaalde duur onder 

voorbehoud van de deputatiebeslissing m.b.t. de buurtwegen. 

12. Voorwaarden 

‒ De POVC stelt voor de voorwaarden zoals voorgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos 

op te leggen: 

1. 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 nummer: COMP/17/0219/AN .De te ontbossen oppervlakte bedraagt 15.412 m². Deze 

oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet. 

2. De resterende bosoppervlakte (28.855 m²) moet als bos behouden blijven. Bijkomende 

kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het 

Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te 

richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te 

voeren. 

3. Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te maken van 

de stedenbouwkundige vergunning. 

a. De POVC stelt voor deze voorwaarde aan te passen in die zin dat voorliggend dossier 

een omgevingsvergunning betreft en geen stedenbouwkundige vergunning en dat 

verduidelijkt wordt dat het bedoelde plan dat plan is dat bij de aanvraag van de 

omgevingsvergunning gevoegd werd.  

4. De bosbehoudsbijdrage van € 107.884 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop 

gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het 

overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks 

door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van 

kracht wordt. 

5. Onderstaande maatregelen om schade aan natuur te beperken dienen toegepast te worden.  

a. Een zuinig ruimtegebruik, waarbij de waardevolle vegetaties maximaal gespaard 

worden. 

b. Na de aanleg van het fietspad worden waar mogelijk houtkanten en solitairbomen 

heraangeplant. Waar voor de realisatie van het fietspad het hakhout gerooid wordt en 

waar het fietspad op verhoogde bedding komt te liggen, wordt het aanpalend talud na 

de werken terug aangeplant. Deze heraanplantingen moeten worden uitgevoerd in het 

plantseizoen volgend op het afsluiten van de werken conform de beplantingsplannen 

(plannen nrs BA_1_P_N_03BEPL tot en met BA_1_P_N_010BEPL). Ontbossingen 

worden gecompenseerd door middle van een bosbehoudsbijdrage. De te rooien zones 

zijn aangeduid op de plannen nrs B23_bis1 t.e.m. B23_bis10. 
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c. De nesten van de rode bosmieren die voorkomen op het tracé van de toekomstige 

fietsostrade zullen tijdens het voorjaar voorafgaand aan de start verzet worden in 

overleg met ANB. Het is aan de initiatiefnemer op de koepels op een deskundige 

manier te (laten) verzetten. 

d. De afsluiting langs het fietspad faunapasseerbaar zijn: ze hebben een hoogte van 1m 

en wordt op 20 cm boven het maaiveld geplaatst. 

e. Ter hoogte van het VEN en SBZ-gebied (deeltracé 2) zijn bijkomende maatregelen 

genomen: 

i. Er worden geen werken uitgevoerd die een daling van de grondwatertafel of 

een wijziging van de waterhuishouding veroorzaken 

ii. Er zullen geen meststoffen of bestrijdingsmiddelen gebruikt worden 

iii. Om verstoring van broedvogels te voorkomen, dient er zoveel mogelijk 

rekening gehouden te worden met het broedseizoen. Concreet moeten 

werkzaamheden voor het broedseizoen (voor 1 maart) starten en continu 

plaatsvinden. Indien de werkzaamheden voor 1 maart nog niet gestart zijn of 

wanneer de werkzaamheden tijdelijk stilliggen (>5 dagen) kunnen de 

werkzaamheden pas gestart/hervat worden na het broedseizoen (vanaf 1 juli). 

iv. Tijdens de werkzaamheden zal de nodige aandacht gegeven worden aan het 

kruisen van de Kleine Nete. Er zal op gelet worden dat de werkzaamheden 

geen verontreiniging of oeververstoring van de waterloop veroorzaakt. De 

ecologisch waardevolle oevers moeten maximaal behouden blijven. 

v. De vegetatie ter hoogte van de locaties die tijdelijk worden ingenomen door het 

project dienen na de werken weer te herstellen, enerzijds doordat de 

oorspronkelijke toplaag terug wordt aangebracht, doordat (houtige) vegetatie 

gericht wordt aangeplant en anderzijds doordat natuurlijke successie optreedt. 

Waar welke strategie wordt toegepast wordt besproken met ANB. 

1. De heraanplant van houtige vegetatie als gevolg van tijdelijke 

biotoopverlies, dient te gebeuren met streekeigen en inheemse soorten. 

Ter hoogte van de fietstunnel alsook ter hoogte van de aansluiting met 

de Sint-Jobstraat zullen de bestaande houtkanten hersteld of 

heraangelegd worden. 

2. De bermen een ecologisch (maai)beheer krijgen. Hierdoor kan 

verruiging van de berm worden tegengegaan en kan er terug een 

ecologische en soortenrijke berm verkregen worden, gecombineerd met 

een gepaste inrichting van de langs grachten dient dit als compensatie 

voor de beperkte vegetatie inname in het VEN. 

3. Het ecologisch beheer dient bij voorkeur geconcretiseerd te worden in 

een natuurbeheerplan. 

vi. Verspreiding van de invasieve exoot Japanse duizendknoop voorkomen. 

Aangepaste werkmethoden en uitvoeringstechnieken worden opgenomen om 

bij aanleg van de fietsinfrastructuur geen verspreiding van deze exoot te 

creëren. Hiertoe zullen de gronden afkomstig van besmette zones afzonderlijk 

verwerkt worden. Bij het hergebruiken van de toplaag dient rekening te 

worden gehouden dat de grond niet is ‘besmet’ met de invasieve exoot Japanse 

duizendknoop. 

vii. Aangepaste verlichting van het fietspad in dit deelgebied.  

1. Tijdens de nacht zal afhankelijk van het geldende regime in de 

gemeente ofwel de lichtsterkte verminderd ofwel de verlichting volledig 

gedoofd worden. 

2. De lichtbundels worden gericht op de fietswegen 

3. In dit valleigebied moeten amberkleurige LED’ s met UV- vrije lampen 

toegepast worden. 

viii. Aangepaste afsluitingen die faunapasseerbaar zijn: 

1. De afsluiting heeft een hoogte van 1m en wordt op 20 cm boven het 

maaiveld geplaatst. 
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2. Er geen afsluiting wordt geplaatst vanaf km-punt spoorweg 36+110 (= 

net voorbij de fietstunnel) tot aan km-punt spoorweg 36+669 (= tot 

juist voor begin van de aftakking St. Jobstraat). 

ix. Voorafgaand aan de werken ter hoogte van Hellekens en Olens 

Broek/Langdonken wordt contact opgenomen met ANB. 

‒ Het college van burgemeester en schepenen van Herentals stelt volgende voorwaarden voor:  

6. De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 3 juli 2017 met kenmerk BWDP/2017-

0374/001/01/HAJPE moeten strikt nageleefd worden: 

- Voorwaarden van de Brandweer: 

1. Ter Brandvoorkoming 

(a) Om efficiënt hulp te kunnen bieden op het tracé van de fietsostrade is het 

wenselijk dat er duidelijk herkenningspunten worden voorzien, bv. 

Hectometerpaaltjes. 

(b) Een liggings- en evacuatieplan wordt ter beschikking gesteld van de brandweer 

zone om de kortste aanrij route te kunnen bepalen. 

(c) Gezien de breedte van de fietsostrade (3,5 meter) en zijn aansluitingen met het 

bestaande openbaar wegennet, is het mogelijk voor een hulpverleningsvoertuig 

zich in geval van nood op de fietsstrook te begeven (bv. ziekenwagen, maar ook 

een bevrijdingswagen, jeep, camionnette, autopomp,…).  

(i) De POVC meent dat dit eerder een beoordeling is maar niet als voorwaarde 

dient opgelegd te worden. 

2. Wanneer de draagkracht van de wegenis of van andere constructies (bruggen) 

mogelijk onvoldoende zou zijn, dient dit ter plaatse aangegeven (max. tonnage 

asbelasting). 

3. Vooraleer het gebouw en de installaties in gebruik te nemen, dient de 

brandweerdienst uitgenodigd voor een controlebezoek, om na te gaan of goed gevolg 

gegeven werd aan het in dit verslag bepaalde voorwaarden.  

(a) De POVC stelt voor deze voorwaarde te herformuleren als volgt: 

Vooraleer de fietsostrade in gebruik wordt genomen, dient de brandweerdienst 

uitgenodigd voor een controlebezoek, om na te gaan of goed gevolg gegeven werd 

aan de in dit verslag bepaalde voorwaarden. 

7. Naar aanleiding van het ongunstig subadvies van Air-Liquide werd volgende voorwaarde 

voorgesteld: 

De voorgestelde werken moeten minstens de wettelijke afstanden tot de leidingen van Air-

Liquide respecteren. Bovendien moeten alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften 

gerespecteerd worden die voorgeschreven zijn in de buurt van deze leidingen. Voor de 

uitvoering van de werken moet Air Liquide haar fiat gegeven hebben over de uit te voeren 

werkzaamheden. 

a. De POVC stelt voor dit niet als voorwaarde op te leggen, gelet op het gunstige advies 

van Air Liquide dat in termijnverlenging werd ontvangen. Bovendien betreft dit 

wettelijke afstanden waaraan sowieso moet voldaan worden. De POVC stelt voor in de 

overwegingen van het besluit op te nemen dat de wettelijke afstanden tot de leidingen 

van Air-Liquide en alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften gerespecteerd moeten 

worden en een samenwerkingsovereenkomst tussen de aanvrager en Air Liquide 

wordt opgemaakt. 

‒ Het college van burgemeester en schepenen van Olen stelt volgende voorwaarden voor:  

• De verwijderde vegetatie op locaties die maar tijdelijk worden ingenomen worden na de 

werken hersteld. De heraanplant van de houtige vegetatie dient te gebeuren met streekeigen 

en standplaatsgeschikte soorten. 

• De bij de aanleg tijdelijk ingenomen biologisch (zeer) waardevolle vegetaties worden na de 

werken hersteld. Dit zal gebeuren door enerzijds de oorspronkelijke toplaag terug aan te 

brengen en gericht heraan te planten en anderzijds door dat er natuurlijke successie 

optreedt. Waar welke strategie zal worden toegepast, zal worden besproken met ANB. 

• Er worden geen werken uitgevoerd die een daling van de grondwatertafel tot gevolg hebben. 

• De verspreiding van de invasieve exoot Japanse Duizendknoop wordt voorkomen. 
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• Er wordt in samenspraak met ANB aangepaste verlichting geplaatst. Indien technisch 

haalbaar, worden de verlichtingsregimes van de verschillende gemeenten op elkaar 

afgestemd. 

• De nieuwe afsluitingen worden zo uitgevoerd dat ze faunapasseerbaar zijn. 

• In het dossier van De Busser, Leemanslaan 1 in Olen dient men rekening te houden met de 

toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers bij het plaatsen van een afscheiding en bij het 

verbreden van het pad. Bij het voorzien van een pad dat toegankelijk is voor 

rolstoelgebruikers aan een buitenhoek van een gebouw, moet de som (A+B) van het pad 

voor de hoek (A) en achter de hoek (B) minimaal 220 cm zijn (volgens de bepalingen van de 

adviesinstantie Inter). Het is aangewezen om het pad (zowel gedeelte A als B) te brengen 

naar een minimale breedte van 120 cm. Bovendien moet, als dit momenteel niet aanwezig is, 

aan het begin en het einde van het pad een verharde zone van 150 cm bij 150 cm voorzien 

worden om keerbewegingen op het pad mogelijk te maken. 

- De POVC stelt voor deze eerste 6 voorwaarden niet op te leggen, aangezien zij 

overeenstemmen met de op te leggen voorwaarden van het ANB. 

De POVC stelt voor de 7de voorwaarde op te leggen mits toevoeging dat minimum een 

draadafsluiting van 2 m hoogte met begroeiing dient voorzien te worden, als volgt: 

In het dossier van De Busser, Leemanslaan 1 in Olen dient men rekening te houden met 

de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers bij het plaatsen van een afscheiding 

(bestaande uit minimum een 2-meter hoge draadafsluiting met begroeiing) en bij het 

verbreden van het pad. Bij het voorzien van een pad dat toegankelijk is voor 

rolstoelgebruikers aan een buitenhoek van een gebouw, moet de som (A+B) van het pad 

voor de hoek (A) en achter de hoek (B) minimaal 220 cm zijn (volgens de bepalingen van 

de adviesinstantie Inter). Het is aangewezen om het pad (zowel gedeelte A als B) te 

brengen naar een minimale breedte van 120 cm. Bovendien moet, als dit momenteel niet 

aanwezig is, aan het begin en het einde van het pad een verharde zone van 150 cm bij 

150 cm voorzien worden om keerbewegingen op het pad mogelijk te maken. 

‒ De POVC volgt het voorstel van de dienst Integraal Waterbeleid en stelt voor volgende 

voorwaarden op te leggen: 

8. Ter hoogte van het station van Olen dienen volgende afspraken gerespecteerd te worden:  

In de bestaande toestand zijn de regenwaterafvoeren van het perron van het station van 

Olen aangesloten op een gracht gelegen naast de keermuur van het perron. 

Door de aanleg van de fietsostrade wordt de waterberging ter plaatse als volgt opgelost: 

a. De bestaande gracht wordt verwijderd vermits hier het fietspad komt te liggen. 

b. Naast het fietspad wordt een riolering diameter 400 voorzien met een overstort naar 

de gracht in de Langstraat. Het regenwater van de fietsostrade wordt opgevangen in 

een bezinkingsgracht naast het fietspad. De overstort van deze gracht wordt 

aangesloten op de rioleringsbuis. 

9. Om de verenigbaarheid met het watersysteem te verzekeren worden onderstaande 

voorwaarden opgelegd. De algemene en bijzondere voorwaarden in het kader van werken 

aan de waterloop dienen strikt nageleefd te worden: 

Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werken aan een waterloop: 

a. De vergunning doet geen afbreuk aan de  bepalingen van de wet van 28 december 

1967 op de onbevaarbare waterlopen. . 

b. De vergunning doet evenmin afbreuk aan eventuele eigendomsrechten en geldt bij 

eigendomsinname slechts voor zover de overdracht is voltooid. 

c. De werken zijn uit te voeren volgens de regels van de kunst , rekening houdend met  

eventuele opmerkingen die de provinciale dienst Waterbeleid zal maken voor, tijdens 

en na de uitvoering ervan.  

d. Het uitvoeren van de werken mag de regelmatige afvoer van het water niet 

verhinderen, noch het verkeer hinderen, noch een gevaar vormen voor de openbare 

veiligheid. 

e. De vergunninghouder is volledig aansprakelijk, in naam en plaats van de openbare 

besturen voor alle schade of schadelijke gevolgen aan de waterloop die het gevolg zijn 

van de uitvoering en het bestaan van de vergunde werken. 
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f. Als bevonden wordt dat de vergunde werken van wijziging voor de waterloop, voor het 

natuurlijk waterregime of om andere redenen nadelig zijn, heeft de bevoegde 

overheid het recht het aanpassen en/of het afbreken en verwijderen van de werken 

met herstel van de oorspronkelijke waterlooptoestand te bevelen en dit zonder enig 

recht op schadevergoeding in hoofde van de vergunninghouder. Als de aanpassing of 

het herstel van de oorspronkelijke toestand niet binnen de daartoe gestelde termijn 

door de vergunninghouder wordt uitgevoerd zal dit ambtshalve op zijn kosten 

gebeuren. 

i. De POVC meent dat deze voorwaarde niet moet opgelegd worden. Deze 

voorwaarde schendt de rechtszekerheid voor de vergunninghouder, bovendien 

is dit net het onderwerp van beoordeling waarvoor uitspraak noodzakelijk is. 

Indien de werken niet in overeenstemming met de vergunning zouden worden 

uitgevoerd, beschikt men over de handhavingsmodaliteiten zoals deze vervat 

zitten in de VCRO 

g. Zolang de werken of gerealiseerde constructies bestaan of de waterloop beïnvloeden; 

moet de vergunninghouder ze in goede staat houden, en de betrokken delen van de 

waterloop onderhouden en herstellen.  

h. De vergunninghouder kan op geen enkel moment eisen stellen aan het vergunning 

gevend bestuur of de gemeente met betrekking tot nadeel of ongemakken voor zijn 

inrichtingen voortkomend  uit de toestand van de waterloop of uit de uitvoering van 

werken van onderhoud, ruiming of verbetering van de waterloop.  

i. De provinciale dienst Waterbeleid, Koningin Elisabethlei 22 in 2018 Antwerpen, moet 

uiterlijk TIEN dagen na voltooiing van de werken met een door de post aangetekende 

brief hiervan in kennis worden gesteld. Aan de personeelsleden van deze dienst moet 

steeds toegang worden verleend voor toezicht. 

j. Alle hierin opgelegde voorwaarden verbinden de vertegenwoordigers of 

rechtverkrijgenden van de aanvrager of vergunninghouder. 

i. De POVC meent dat deze voorwaarde niet moet opgelegd worden. 

Vergunningsvoorwaarden dienen sowieso nageleefd te worden. 

De algemene voorwaarden kunnen steeds worden geraadpleegd op de website van de 

provincie Antwerpen, via onderstaande link: 

http://www.provincieantwerpen.be/waterlopen 

Om de verenigbaarheid met het watersysteem te verzekeren worden volgende bijzondere 

voorwaarden opgelegd: 

a. Aansluitingen langs grachten op waterlopen 

De aansluiting zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op de plannen van de 

aanvraag. 

ii. Plaats 

1. Eén aansluiting op het oude tracé van de Gerheezeloop langs het 

kadasterperceel HERENTALS 2 AFD, sectie C nr. 399 D en één 

aansluiting op het nieuwe te verleggen tracé van de Gerheezeloop langs 

het kadasterperceel OLEN, sectie B nr. 97 A. 

2. Twee aansluitingen ter hoogte van de kruising met de Bouwensloop 

zowel op de linker als de rechteroever van de Bouwensloop 

3. Eén aansluiting op de Meirenloop langs de linkeroever ter hoogte van 

het kadasterperceel OLEN, sectie C nr. 117 C. 

iii. Wijze 

1. Door middel van een open gracht op de open bedding van de waterloop. 

2. Het doorstromingsprofiel van de open waterloop mag niet worden 

verminderd.   

3. Ter plaatse van de aansluiting zullen beide taluds over een lengte van 3 

m worden versterkt met een beschoeiing van schanskorven zoals 

aangeduid op de plannen van de aanvraag. 

4. De taluds worden versterkt met schanskorven met dikte van 30 cm en 

hoogte van 100 cm. De schanskorven worden onderaan verankert met 

http://www.provincieantwerpen.be/waterlopen
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ronde perkoenpalen van duurzaamheidsklasse I of II met een dikte van 

15 cm en lengte van minimaal 2,00 m. De palen worden geplaatst met 

de bovenkant maximum 0,05 m boven de geruimde waterloopbodem. 

De afstand tussen de palen (h.o.h.) bedraagt 0,80 m. 

5. Achter- en onderaan de schanskorven dient een filterdoek voorzien te 

worden. De plaatsing dient met zorg te geschieden, derwijze dat het 

filterdoek goed vastligt zonder holten op de aangebrachte, en zo nodig 

vooraf verdichte profielen.  De overlapping tussen de verschillende 

stukken filterdoek bedraagt ten minste 50 cm. 

6. Bovenop de schanskorven dienen de taluds met teelaarde aangevuld en 

met graszaad bezaaid te worden.  

7. Er worden vlak voor de aansluiting op de waterloop drempels in de 

grachten geplaatst om een versnelde afvoer van het water tegen te 

gaan en de mogelijkheid tot infiltratie te bieden. 

iv. Het is verboden via de gracht vuile of huiswaters te lozen. 

v. Er dient rekening gehouden te worden met de toestand en het afvoervermogen 

van de waterloop: 

1. De debieten dienen zodanig beperkt te worden dat zij geen 

wateroverlast, geen schade en geen kwaliteitsverlies veroorzaken. 

vi. Binnen de bedding van de waterloop en binnen de erfdienstbaarheidsstrook van 

5,00 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop dienen de 

nodige schikkingen en voorzieningen getroffen te worden om beschadiging van 

de grachten te voorkomen tijdens de uitvoering van de onderhoudswerken aan 

de waterloop; eventuele schade kan niet op de waterloopbeheerder verhaald 

worden. 

vii. De vergunning wordt uitsluitend verleend onder het oogpunt van de wetgeving 

betreffende de onbevaarbare waterlopen en ontslaat de vergunninghouder niet 

van de verplichting zich te voorzien van andere toelatingen, vergunningen en 

bijkomende voorwaarden welke zouden noodzakelijk zijn. 

b. Overwelving bouwensloop 

De gedeeltelijke overwelving zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op het plan 

van de aanvraag: plan nr. “BA_1_P_N_08BOV_(03IN40308D(C)) Bovengronds”. 

viii. Plaats: Stroomafwaarts atlaspunt F11, meer speciaal in kruising met het tracé 

van de spoorweg lijn 15/ fietsostrade F105.  

ix. Lengte: Over een maximale lengte van 7 m. 

x. Doorstromingsprofiel 

1. Met ronde buizen met een binnendiameter van minimum 0,80 m. 

2. Plaatsing: De buizen dienen aangelegd te worden met een overdiepte 

van nagenoeg 0.10 m t.o.v. de geruimde waterloopbodem. De as van 

de gedeeltelijke overwelving dient met de as van de geruimde 

waterloop overeen te stemmen en de gedeeltelijke overwelving zal met 

één ononderbroken helling worden uitgevoerd. 

xi. De afwerking van het stroomafwaartse uiteinde zal gebeuren met een 

frontmuur in beton en/of metselwerk van baksteen of betonblokken. De 

frontmuur dient te worden gebouwd over de volledige breedte van de 

waterloop met voldoende wanddikte en fundering en inwerking in de bermen 

tegen onder- en achterloopsheid om uitspoeling en beschadiging te 

voorkomen. 

xii. De aansluiting op de stroomopwaarts gelegen gedeeltelijke overwelving zal 

gebeuren met een vierhoekige of ronde inspectieput in baksteenmetselwerk 

en/of beton. De inspectieputten hebben voldoende fundering en wanddikte 

zodat de stabiliteit is verzekerd. Voor baksteenmetselwerk bedraagt de 

wanddikte minimum 0,18 m, voor beton minimum 0,15 m. De vierhoekige 

inspectieput dient ondergronds te worden afgedekt met een dekplaat in 

gewapend beton met een opening van 0,70 m diameter.  De ronde inspectieput 
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heeft in de bodem een binnendiameter van 1,00 m en is in de hoogte conisch 

uitgewerkt met aan de oppervlakte een binnendiameter van 0,70 m. Aan de 

oppervlakte dienen de inspectieputten te worden gedicht met een zichtbaar 

blijvend en afneembaar gietijzeren deksel met bijbehorend raam met 

voldoende weerstand en een weerstand van 40 ton indien het deksel is gelegen 

in de rijweg of gelijkgrondse berm. 

xiii. De bestaande frontmuur dient te worden afgebroken. 

xiv. In de gedeeltelijke overwelving mogen geen leidingen aansluiten zonder 

machtiging van ons college. 

xv. Het overwelfde gedeelte blijft onderworpen aan de wetgeving op de 

onbevaarbare waterlopen. De toegang tot de gedeeltelijke overwelving zal 

steeds zonder hindernis mogelijk blijven. Het is dan ook verboden om het 

overwelfde gedeelte constant te gebruiken hetzij als stapelplaats, hetzij te 

overbouwen, hetzij op enige andere wijze de toegang te beletten. 

xvi. De gedeeltelijke overwelving moet door de vergunninghouder steeds in goede 

staat van onderhoud worden gehouden. Indien de vergunninghouder hierbij in 

gebreke blijft zal de beheerder van de waterloop die werken ambtshalve doen 

uitvoeren op kosten van de vergunninghouder. De kostprijsverhoging voor 

ruiming van het overwelfde vak kan door de beheerder van de waterloop van 

de vergunninghouder teruggevorderd worden. 

xvii. De aanvrager dient regelmatig de overwelving te ruimen en dit zowel wat 

betreft de oppervlakkige ruimingswerken (wegnemen van allerlei hindernissen 

die verstoppingen kunnen veroorzaken) als de grondige ruimingswerken 

(verwijderen van eventuele aanslibbingen uit de overwelving). 

xviii. De aansluiting van de beide infiltratiegrachten van de fietsostrade dient strikt 

volgens het plan van aanvraag te gebeuren. Voor de aansluiting dienen 

drempels geplaatst te worden om een effectieve infiltratie in de grachten te 

bewerkstelligen. 

c. Overwelving Gerheezeloop 

De gedeeltelijke overwelving zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op het plan 

van de aanvraag: plan nr. BA_1_P_N_06BOV_(03IN40306D(C)) Bovengronds. 

xix. Plaats: Nabij atlaspunt I5, meer speciaal in kruising met het tracé van de 

spoorweg L15 /fietsostrade F105. 

xx. Lengte: Over een maximale lengte van 6 m. 

xxi. Doorstromingsprofiel 

1. Met ronde buizen met een binnendiameter van minimum 1,00 m. 

2. Plaatsing: De buizen dienen aangelegd te worden met een overdiepte 

van nagenoeg 0.10 m t.o.v. de geruimde waterloopbodem. De as van 

de gedeeltelijke overwelving dient met de as van de geruimde 

waterloop overeen te stemmen en de gedeeltelijke overwelving zal met 

één ononderbroken helling worden uitgevoerd. 

xxii. De afwerking van het stroomopwaartse vrije uiteinde zal gebeuren met een 

frontmuur in beton en/of metselwerk van baksteen of betonblokken. De 

frontmuur dient te worden gebouwd over de volledige breedte van de 

waterloop met voldoende wanddikte en fundering en inwerking in de bermen 

tegen onder- en achterloopsheid om uitspoeling en beschadiging te 

voorkomen. Aan de aansluiting van de frontmuur met de open waterloop zullen 

de taluds en de bodem over een lengte van nagenoeg  m worden versterkt met 

een beschoeiing van kassei of betonstraatstenen op mager betonfundering 

zodanig dat onder- en achterloopsheid niet kunnen optreden en uitspoeling en 

beschadiging worden voorkomen. 

xxiii. De aansluiting op de stroomafwaarts gelegen gedeeltelijke overwelving zal 

gebeuren door een rechtstreekse aansluiting op de bestaande buizen. Indien 

dat niet mogelijk is, dient de aansluiting te gebeuren d.m.v. een inspectieput. 
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xxiv. In de gedeeltelijke overwelving mogen geen leidingen aansluiten zonder 

machtiging van ons college. 

xxv. Het overwelfde gedeelte blijft onderworpen aan de wetgeving op de 

onbevaarbare waterlopen. De toegang tot de gedeeltelijke overwelving zal 

steeds zonder hindernis mogelijk blijven. Het is dan ook verboden om het 

overwelfde gedeelte constant te gebruiken hetzij als stapelplaats, hetzij te 

overbouwen, hetzij op enige andere wijze de toegang te beletten. 

xxvi. De gedeeltelijke overwelving moet door de vergunninghouder steeds in goede 

staat van onderhoud worden gehouden. Indien de vergunninghouder hierbij in 

gebreke blijft zal de beheerder van de waterloop die werken ambtshalve doen 

uitvoeren op kosten van de vergunninghouder. De kostprijsverhoging voor 

ruiming van het overwelfde vak kan door de beheerder van de waterloop van 

de vergunninghouder teruggevorderd worden. 

xxvii. De aanvrager dient regelmatig de overwelving te ruimen en dit zowel wat 

betreft de oppervlakkige ruimingswerken (wegnemen van allerlei hindernissen 

die verstoppingen kunnen veroorzaken) als de grondige ruimingswerken 

(verwijderen van eventuele aanslibbingen uit de overwelving). 

xxviii. De aansluiting van de beide infiltratiegrachten van de fietsostrade dient strikt 

volgens het plan van aanvraag te gebeuren. Voor de aansluiting dienen 

drempels geplaatst te worden om een effectieve infiltratie in de grachten te 

bewerkstelligen. 

d. Verlegging Gerheezeloop 

De gedeeltelijke verlegging zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op het plan van 

de aanvraag: toelichtingsnota p. 8/16 en het toegevoegd atlasuittreksel en 

typetekeningen “schanskorven” en “kasseibeschoeiing”. 

xxix. Plaats: In overeenkomst met de aanvraag, meer speciaal op de 

kadasterpercelen: OLEN, sectie B nr. 97 A, nabij atlaspunt I.5. 

xxx. Tracé 

1. Volgens het tracé in rood aangeduid op het toegevoegd atlasuittreksel. 

2. Het tracé in geel wordt afgeschaft. 

3. De delen in groen aangeduid blijven behouden. 

 
xxxi. Doorstromingsprofiel: Met een bodembreedte van 0,90 m en met taluds onder 

4/4° helling. 
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xxxii. Bodem 

1. De bodem van de waterloop moet in één gellijkmatige helling worden 

aangelegd. Stroomopwaarts moet de bodem aansluiten op de geruimde 

bodem van de open waterloop. Stroomafwaarts moet de bodem 

aansluiten op de geruimde bodem van het overwelfd gedeelte onder de 

spoorlijn 15. 

2. De bochtstraal van de as van de beek moet ten minste 5m bedragen. 

xxxiii. Taluds 

1. Stroomafwaarts moeten de taluds aansluiten op het overwelfd gedeelte. 

Ter hoogte van deze aansluiting worden de taluds versterkt d.m.v. een 

kasseibeschoeiing of met schanskorven, waarbij de bodembreedte van 

0,90 niet mag worden verminderd en de helling van de taluds niet 

steiler dan 4/4 mag zijn. 

2. In de haakse bochten moeten de taluds worden versterkt met een 

kasseibeschoeiing. Ook de aansluitingen van de bestaande zijgrachten 

moet met kasseibeschoeiing worden uitgevoerd. De rechte stukken 

worden versterkt d.m.v. een kasseibeschoeiing of met schanskorven. 

xxxiv. De nodige maatregelen dienen door de vergunninghouder getroffen te worden 

voor de blijvende verzekering van de ontwatering, afwatering en waterafvoer 

van de bij het af te schaffen tracé betrokken gronden. De aansluiting van de 

bestaande grachten moet verzekerd blijven. 

xxxv. Het verlaten waterloopvak wordt afgeschaft en het nieuwe waterloopvak wordt 

onderworpen aan de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 

1967. Volgens art. 17 §2 van deze wet dienen langs beide zijden van de 

waterloop stroken met een breedte van 5,00 m, gemeten vanaf de kruin van 

de waterloop, vrijgehouden te worden. Het verlaten en afgeschafte 

waterloopvak dat geacht wordt eigendom te zijn van de provincie dient, in 

afwachting van de eigendomsoverdracht van de bedding, onderhouden te 

worden door de vergunninghouder. 
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10. Voorafgaand aan de uitvoering van (andere) werken aan de waterloop moet steeds een 

stedenbouwkundige - of omgevingsvergunning verkregen worden; 

a. De POVC stelt voor deze laatste voorwaarde niet op te nemen. 

De POVC stelt voor de voorwaarden zoals voorgesteld door Infrabel op te leggen: 

11. De algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd zoals 

voorgesteld in het advies van Infrabel.  

12. Er wordt geen afwatering naar het spoorwegdomein toegestaan. 

13. Er dient een afsluiting geplaatst te worden op de grens met het domein lnfrabel met een 

hoogte van minstens 1,5m.  

In overleg met lnfrabel en ANB zijn hierop de volgende afwijkingen van toepassing. 

Voor de afwatering: in deelproject 4 wordt tussen de kilometerpunten 39.400 en 39.800 van 

de spoorweg een gracht voorzien tussen spoor en fietspad. Tussen deze kilometerpunten is 

de afwatering van het fietspad richting deze gracht voorzien. 

- Voor de afsluiting: 

 De afsluiting heeft een hoogte van 1m en wordt op 20cm boven het maaiveld 

geplaatst. 

 De afsluiting mag worden weggelaten vanaf kilometerpunt 36.1 10 1= ¡"1 voorbij de 

fietstunnel) tot aan kilometerpunt 36.669 (= tot juist voor het begin van de aftakking 

St. Jobsstraat) van de spoorweg. 

 Ter hoogte van de woning in de Leemanslaan en de parkeerzone is een afwijking op 

de afstand t.o.v. het spoor conform het ontwerpplan van toepassing. 

- Voor het niveau van het fietspad t.o.v. het spoor: 

 Volgende plaatselijk afwijkingen zijn hierop toegestaan. Het betreft aansluitingen op 

kunstwerken en bestaande rijbanen. 

 
- Voor werken op lnfrabel domein dient naast de nodige bezettingsovereenkomst eveneens 

een afzonderlijke overeenkomst opgesteld te worden tussen lnfrabel en de Provincie 

Antwerpen; 

 

• Volgende voorwaarden werden door de AOW(watertoets) voorgesteld: 
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- Het nieuwe terreinprofiel onder brug K02 dient in overleg met de VMM-AOW zo aangelegd 

te worden dat de aanslibbing maximaal beperkt wordt; 

 De POVC stelt voor deze voorwaarde niet op te leggen gelet op de verklaringen van 

de aanvrager ter zitting. 

- De nodige voorzieningen dienen ter hoogte van fietsersbrug K03 genomen te worden 

zodat staalname en onderhoud van de lozingspijp/constructie van Aurubis op een vlotte 

manier mogelijk kan blijven; 

 De POVC volgt het voorstel van de AOW en stelt voor deze voorwaarde op te leggen. 

- De aanvrager dient de VMM minstens 10 dagen voor de aanvang van de werken op de 

hoogte te stellen;  

 De POVC volgt het voorstel van de AOW en stelt voor deze voorwaarde op te leggen. 

 

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen; 

 

Overwegende dat voor de weerlegging van het ongunstig advies van Departement Landbouw en 

Visserij wordt verwezen naar het advies van de POVC; 

 

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de 

beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de 

bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar 

is; 

 

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de water-, 

natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC; 

 

Overwegende dat alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen beschermd zijn in 

het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009; dat de bescherming onder 

meer betrekking heeft op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 

van het Soortenbesluit); dat bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli men er 

zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken – moet van vergewissen dat geen nesten 

van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden; dat bij het werken aan 

(oude) constructies of het kappen van bomen men dient na te gaan vóór de werken beginnen of 

vleermuizen aanwezig zijn; 

 

Overwegende dat na controle van de atlas der buurtwegen blijkt dat een aantal buurtwegen deels 

moeten afgeschaft worden of zelfs een rooilijnplan moet worden opgemaakt; dat de bestaande 

spoorweg in hoofdzaak de belangrijkste reden hiertoe is; dat in de stad Herentals dossiers opgestart 

zijn voor de buurtwegen 13, 19, 20, 21 en 22; dat in de gemeenten Olen dossiers zijn opgestart 

voor de buurtwegen 18, 24 en 41; dat het opzet is deze procedures begin 2018 succesvol afgerond 

te hebben; 

 

Overwegende dat aan de wet inzake de buurtwegen dient voldaan te zijn; dat bijgevolg de 

vergunning enkel wordt verleend voor het deel van het project waarvoor geen afschaffing nodig is; 

dat dit concreet betekent dat de vergunning: 

‒ volledig wordt verleend voor deelproject 1 en 2 

‒ gedeeltelijk wordt verleend voor deelproject 3 

‒ niet wordt verleend voor deelproject 4; 

 

Overwegende dat op het plannetje hieronder de grens aanduidt tussen het tracé dan vergund wordt 

(linker deel) en het tracé dat niet vergund wordt (rechter deel); dat het vergunde traject start bij 

het NMBS station van Herentals en loopt tot en met de Handboogstraat te Herentals; 
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Overwegende dat bij de uitvoering van het besluit de aangepaste plannen met schrapping / 

weglaten van het niet vergunde traject zullen opgeladen worden in het OMV-loket (onder 

voorbehoud dat er zich geen performantieproblemen stellen). 

 

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren 

en opmerkingen en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de 

POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC; dat het bezwaar van toegang in 

deelproject 4 voorlopig vervalt door de gedeeltelijke weigering van de vergunning; dat immers de 

vergunning zich beperkt tot het grondgebied Herentals; dat hierdoor ook de bijzondere voorwaarde 

van de POVC (gebaseerd op het advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Olen) 

die betrekking heeft op de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers bij het plaatsen van een 

afscheiding en bij het verbreden van het pad vervalt; dat het evenwel aan te raden is voor de 

aanvrager om de motivering van de bezwaarder te bekijken en mee te nemen in een toekomstige 

aanvraag;  

 

Overwegende dat de volgende voorwaarden, zoals voorgesteld door het College van Burgemeester 

en Schepenen van Olen, reeds overeenstemmen met de opgelegde voorwaarden van ANB: 

‒ De verwijderde vegetatie op locaties die maar tijdelijk worden ingenomen worden na de werken 

hersteld. De heraanplant van de houtige vegetatie dient te gebeuren met streekeigen en 

standplaatsgeschikte soorten. 

‒ De bij de aanleg tijdelijk ingenomen biologisch (zeer) waardevolle vegetaties worden na de 

werken hersteld. Dit zal gebeuren door enerzijds de oorspronkelijke toplaag terug aan te 

brengen en gericht heraan te planten en anderzijds door dat er natuurlijke successie optreedt. 

Waar welke strategie zal worden toegepast, zal worden besproken met ANB. 

‒ Er worden geen werken uitgevoerd die een daling van de grondwatertafel tot gevolg hebben. 

‒ De verspreiding van de invasieve exoot Japanse Duizendknoop wordt voorkomen. 

‒ Er wordt in samenspraak met ANB aangepaste verlichting geplaatst. Indien technisch haalbaar, 

worden de verlichtingsregimes van de verschillende gemeenten op elkaar afgestemd. 

‒ De nieuwe afsluitingen worden zo uitgevoerd dat ze faunapasseerbaar zijn. 

 

Overwegende dat de voorwaarde, zoals voorgesteld door Infrabel, m.b.t. de aanduiding waar een 

afwijking op van toepassing is op het plaatsen van een afsluiting op de grens met het domein 

Infrabel voor het niveau van het fietspad t.o.v. het spoor met een hoogte van minstens 1,5 m, 
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wordt aangepast zodat duidelijk is welke afwijking geldt voor de cluster 1 (voorwerp van deze 

vergunning) en de formulering rekening houdt met de gedeeltelijk weigering van de vergunning; 

 

Overwegende dat door de gedeeltelijke weigering de voorwaarden, zoals voorgesteld door de POVC 

m.b.t. waterlopen gebaseerd op het advies van DIW, worden geschrapt; dat er zich geen 

onbevaarbare waterlopen categorie 2 en/of 3 in het vergunde projectgebied bevinden; dat zich in 

het vergunde deel enkel de waterloop “De Kleine Nete” (eerste categorie geklasseerde waterloop) en 

het kanaal Bocholt-Herentals (bevaarbare waterloop) bevinden; 

 

Overwegende dat tijdens de procedure van ANB een goedgekeurde boscompensatie ontvangen 

werd; dat de POVC voorstelt de voorwaarden van ANB m.b.t. de boscompensatie op leggen in de 

vergunning, als volgt: 

 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 

nummer: COMP/17/0219/AN .De te ontbossen oppervlakte bedraagt 15.412 m². Deze 

oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet. 

 De resterende bosoppervlakte (28.855 m²) moet als bos behouden blijven. Bijkomende 

kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap 

voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of 

ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren. 

 Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te maken van de 

omgevingsvergunning. 

 De bosbehoudsbijdrage van € 107.884 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop 

gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het 

overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door 

ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht 

wordt. 

 

Overwegende dat een groot deel van de te kappen bomen die deel uitmaken van de ontbossing 

gelegen zijn in het deel van het project waarvoor de vergunning geweigerd wordt; dat de aanvrager 

een aanpassing vraagt van de aantallen en bedragen rekening houdende met het geschrapte deel 

als volgt: 

 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 

nummer: COMP/17/0219/AN .De te ontbossen oppervlakte bedraagt 8.082 m². Deze oppervlakte 

valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet. 

 De resterende bosoppervlakte (36.185 m²) moet als bos behouden blijven. Bijkomende 

kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap 

voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of 

ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren. 

 Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te maken van de 

omgevingsvergunning. 

 De bosbehoudsbijdrage van € 56.574 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop 

gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het 

overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door 

ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht 

wordt. 

 

Overwegend dat deze voorgestelde aanpassing niet zomaar kan, gezien de goedgekeurde 

boscompensatie dient deel uit te maken van de beslissing; dat de paragrafen met betrekking tot de 

boscompensatie worden behouden zoals geformuleerd in het advies van ANB, mits aanpassing dat 

de voorwaarden van toepassing zijn op de gehele cluster maar dat de betaling a rato zal gebeuren 

van het vergunde traject; dat de aanvrager het rato horende bij deze vergunning ter goedkeuring 

dient voor te leggen aan ANB;  
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Overwegende dat de aanvrager de goedkeuring van de bosbehoudsbijdrage van cluster 1 en het 

rato horende bij de aanvraag dient toe te voegen aan de toekomstige aanvraag voor cluster 1; 

 

Overwegende dat de deputatie een actief onderzoek wenst te voeren naar mogelijkheden voor 

compenserende bebossing in onze provincie; 

 

Overwegende dat de wettelijke afstanden tot de leidingen van Air-Liquide en alle noodzakelijke 

veiligheidsvoorschriften gerespecteerd moeten worden en een samenwerkingsovereenkomst tussen 

de aanvrager en Air Liquide dient opgemaakt;  

 

Overwegende dat een doordachte en geïntegreerde aanpak over de volledige lengte van de 

fietsostrades noodzakelijk is die voorziet in het collecteren van het afval en zwerfafval; 

 

Overwegende dat er een verbod geldt op het gebruik van pesticiden op minder dan 6 meter van het 

talud van het oppervlaktewater voor alle openbare diensten en voor alle commerciële activiteiten 

met uitzondering van de land- en tuinbouwactiviteiten; dat op dit project met een verharding van 

meer dan 200 m² door de initiatiefnemer de pesticidentoets moet toegepast worden om te 

garanderen dat er tijdens de exploitatiefase geen problemen ontstaan; dat de leidraad pesticidenvrij 

ontwerpen tips bundelt om verhardingen en groenzones op een efficiënte manier pesticidenvrij te 

beheren; dat deze leidraad te raadplegen is via http://www.zonderisgezonder.be/aanleg-

enontwerp; dat de initiatiefnemer over een toelating van de VMM moet beschikken voor het gebruik 

van het domein van de waterloop alvorens de werken worden aangevat; 

 

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit 

van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en 

informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige 

en andere producten door middel van leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit 

het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren; 

 

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat in toepassing van artikel 68 van het Decreet 

omgevingsvergunning de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan voor onbepaalde duur; 

 

 

 

B E S L U I T: 

 

ARTIKEL 1 - Voorwerp 
 

§1 Aan Provinciebestuur van Antwerpen, gevestigd Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen, 

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning deels verleend om 

een fietsostrade aan te leggen. 

 

§2. De vergunning wordt verleend voor het volledige deelproject 1 en 2 en deelproject 3 van Sint-

Jobstraat tot Handboogstraat. 

 

De vergunning bevat volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst (1 en 7): 

‒ het aanleggen van een bovenlokale fietsostrade die in zijn totaliteit zal lopen van Herentals 

tot Balen waarbij huidige voorliggende vergunning de startlocatie betreft, nl. het NMBS-

station van Herentals tot aan de Handboogstraat te Herentals; 

 

De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen: 

‒ het slopen van kleine gebouwtjes; 

‒ aanleg fietsinfrastructuur: 

• renovatie, vernieuwing bestaande duiker; 

• aanleg en/of aanpassing van bruggen; 
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• aanleg van een fietstunnel; 

• aanleg van een fietspad; 

‒ verwijderen van beplanting; 

‒ werkzones; 

‒ grondverzet. 

 

§3. De vergunning wordt geweigerd voor het onderdeel van het tracé waarvoor een afschaffing van 

de buurtwegen vereist is, met name deelproject 3 van Handboogstraat tot Doffen en het 

volledige deelproject 4. 

 

ARTIKEL 2 – Voorwaarden 
 

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende 

voorwaarden: 

 

1. 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 

nummer: COMP/17/0219/AN .De te ontbossen oppervlakte bedraagt 15.412 m² voor het geheel 

van cluster 1. Deze vergunning heeft betrekking op een deel van cluster 1. Het te ontbossen 

oppervlakte door aanleg van het traject vergund bij dit besluit valt niet meer onder het 

toepassingsgebied van het Bosdecreet. 

2. De resterende bosoppervlakte (28.855 m²) moet als bos behouden blijven. Bijkomende 

kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap 

voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of 

ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren. 

3. Het bij deze aanvraag bijgevoegde en door het Agentschap voor Natuur en Bos goedgekeurde 

plan maakt deel uit van deze omgevingsvergunning. 

4. De bosbehoudsbijdrage van € 107.884 geldt voor het geheel van cluster 1. Dit bedrag dient a 

rato van het vergunde traject binnen cluster 1 te worden gestort. Het deel van de bijdrage 

horende bij onderhavige vergunning dient ter goedkeuring voorgelegd aan ANB. De 

bosbehoudsbijdrage dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt 

worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het 

vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden 

overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt. 

5. Onderstaande maatregelen om schade aan natuur te beperken dienen toegepast te worden.  

• Een zuinig ruimtegebruik, waarbij de waardevolle vegetaties maximaal gespaard worden. 

• Na de aanleg van het fietspad worden waar mogelijk houtkanten en solitairbomen 

heraangeplant. Waar voor de realisatie van het fietspad het hakhout gerooid wordt en waar 

het fietspad op verhoogde bedding komt te liggen, wordt het aanpalend talud na de werken 

terug aangeplant. Deze heraanplantingen moeten worden uitgevoerd in het plantseizoen 

volgend op het afsluiten van de werken conform de beplantingsplannen (plannen nrs 

BA_1_P_N_03BEPL tot en met BA_1_P_N_010BEPL). Ontbossingen worden gecompenseerd 

door middle van een bosbehoudsbijdrage. De te rooien zones zijn aangeduid op de plannen 

nrs B23_bis1 t.e.m. B23_bis10. 

• De nesten van de rode bosmieren die voorkomen op het tracé van de toekomstige 

fietsostrade zullen tijdens het voorjaar voorafgaand aan de start verzet worden in overleg 

met ANB. Het is aan de initiatiefnemer op de koepels op een deskundige manier te (laten) 

verzetten. 

• De afsluiting langs het fietspad faunapasseerbaar zijn: ze hebben een hoogte van 1m en 

wordt op 20 cm boven het maaiveld geplaatst. 

• Ter hoogte van het VEN en SBZ-gebied (deeltracé 2) zijn bijkomende maatregelen genomen: 

- Er worden geen werken uitgevoerd die een daling van de grondwatertafel of een wijziging 

van de waterhuishouding veroorzaken 

- Er zullen geen meststoffen of bestrijdingsmiddelen gebruikt worden 



OMGP-2017-0019 

Provinciebestuur van Antwerpen 

 

76/80 

- Om verstoring van broedvogels te voorkomen, dient er zoveel mogelijk rekening 

gehouden te worden met het broedseizoen. Concreet moeten werkzaamheden voor het 

broedseizoen (voor 1 maart) starten en continu plaatsvinden. Indien de werkzaamheden 

voor 1 maart nog niet gestart zijn of wanneer de werkzaamheden tijdelijk stilliggen (>5 

dagen) kunnen de werkzaamheden pas gestart/hervat worden na het broedseizoen (vanaf 

1 juli). 

- Tijdens de werkzaamheden zal de nodige aandacht gegeven worden aan het kruisen van 

de Kleine Nete. Er zal op gelet worden dat de werkzaamheden geen verontreiniging of 

oeververstoring van de waterloop veroorzaakt. De ecologisch waardevolle oevers moeten 

maximaal behouden blijven. 

- De vegetatie ter hoogte van de locaties die tijdelijk worden ingenomen door het project 

dienen na de werken weer te herstellen, enerzijds doordat de oorspronkelijke toplaag 

terug wordt aangebracht, doordat (houtige) vegetatie gericht wordt aangeplant en 

anderzijds doordat natuurlijke successie optreedt. Waar welke strategie wordt toegepast 

wordt besproken met ANB. 

 De heraanplant van houtige vegetatie als gevolg van tijdelijke biotoopverlies, dient te 

gebeuren met streekeigen en inheemse soorten. Ter hoogte van de fietstunnel alsook 

ter hoogte van de aansluiting met de Sint-Jobstraat zullen de bestaande houtkanten 

hersteld of heraangelegd worden. 

 De bermen een ecologisch (maai)beheer krijgen. Hierdoor kan verruiging van de berm 

worden tegengegaan en kan er terug een ecologische en soortenrijke berm verkregen 

worden, gecombineerd met een gepaste inrichting van de langs grachten dient dit als 

compensatie voor de beperkte vegetatie inname in het VEN. 

 Het ecologisch beheer dient bij voorkeur geconcretiseerd te worden in een 

natuurbeheerplan. 

- Verspreiding van de invasieve exoot Japanse duizendknoop voorkomen. Aangepaste 

werkmethoden en uitvoeringstechnieken worden opgenomen om bij aanleg van de 

fietsinfrastructuur geen verspreiding van deze exoot te creëren. Hiertoe zullen de gronden 

afkomstig van besmette zones afzonderlijk verwerkt worden. Bij het hergebruiken van de 

toplaag dient rekening te worden gehouden dat de grond niet is ‘besmet’ met de invasieve 

exoot Japanse duizendknoop. 

- Aangepaste verlichting van het fietspad in dit deelgebied.  

 Tijdens de nacht zal afhankelijk van het geldende regime in de gemeente ofwel de 

lichtsterkte verminderd ofwel de verlichting volledig gedoofd worden. 

 De lichtbundels worden gericht op de fietswegen 

 In dit valleigebied moeten amberkleurige LED’ s met UV- vrije lampen toegepast 

worden. 

- Aangepaste afsluitingen die faunapasseerbaar zijn: 

 De afsluiting heeft een hoogte van 1m en wordt op 20 cm boven het maaiveld 

geplaatst. 

 Er geen afsluiting wordt geplaatst vanaf km-punt spoorweg 36+110 (= net voorbij de 

fietstunnel) tot aan km-punt spoorweg 36+669 (= tot juist voor begin van de aftakking 

St. Jobstraat). 

- Voorafgaand aan de werken ter hoogte van Hellekens en Olens Broek/Langdonken wordt 

contact opgenomen met ANB. 

6. Om efficiënt hulp te kunnen bieden op het tracé van de fietsostrade is het wenselijk dat er 

duidelijk herkenningspunten worden voorzien, bv. Hectometerpaaltjes. 

7. Een liggings- en evacuatieplan wordt ter beschikking gesteld van de brandweer zone om de 

kortste aanrij route te kunnen bepalen. 

8. Wanneer de draagkracht van de wegenis of van andere constructies (bruggen) mogelijk 

onvoldoende zou zijn, dient dit ter plaatse aangegeven (max. tonnage asbelasting). 

9. Vooraleer de fietsostrade in gebruik wordt genomen, dient de brandweerdienst uitgenodigd voor 

een controlebezoek, om na te gaan of goed gevolg gegeven werd aan de in dit verslag bepaalde 

voorwaarden. 
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10. De algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd zoals 

voorgesteld in het advies van Infrabel. 

11. Er wordt geen afwatering naar het spoorwegdomein toegestaan. 

12. Er dient een afsluiting geplaatst te worden op de grens met het domein lnfrabel met een hoogte 

van minstens 1,5m.  

In overleg met lnfrabel en ANB zijn hierop de volgende afwijkingen van toepassing. 

Voor de afwatering: in deelproject 4 wordt tussen de kilometerpunten 39.400 en 39.800 van de 

spoorweg een gracht voorzien tussen spoor en fietspad. Tussen deze kilometerpunten is de 

afwatering van het fietspad richting deze gracht voorzien. 

• Voor de afsluiting: 

- De afsluiting heeft een hoogte van 1m en wordt op 20cm boven het maaiveld geplaatst. 

- Volgende plaatselijk afwijkingen op de afstand t.o.v. het spoor zijn toegestaan: 

Afstand afsluiting staalmatten t.o.v. spoor 

deelproject profielnummers afwijking 

2 27 tot 40 geen afsluiting – natuurgebied + talud 

4 118 tot 122 woning Leemanslaan + parkeerzone – afsluiting op 2,5m 

5 2 tot 10 betonnen gracht tussen fietspad en spoor – afsluiting op 

min 2,75 m 

6 38 tot 40 afsluiting op 2,75 m – woning Rauwelkoven 

7 41 tot 43 afsluiting op 2,75 m – woning Rauwelkoven 

9 80 tot 87 afsluiting op 2,75 m – woningen t.h.v. Technische 

Schoolstraat 

10 88 tot 97 afsluiting op min 3 m – afsluiting spoorzijde bestaande 

gracht 

11 114 tot 115 afsluiting op 3 m – picknick plaats 

11 116 tot 131 afsluiting op 3 m – afsluiting spoorzijde nieuwe gracht 

13 1 tot 7 afsluiting op 2,75 m – woningen Rozenberg 

15 121 tot 125 afsluiting op 3 m - carport 

15 138 tot 142 Afsluiting op 3 m – café Stationsstraat 

van toepassing op originele aanvraag 

van toepassing op originele aanvraag maar niet langer ‘in scope’ 

andere clusters 

andere clusters niet langer ‘in scope’ 

• Voor het niveau van het fietspad t.o.v. het spoor: 

- Volgende plaatselijk afwijkingen zijn hierop toegestaan. Het betreft aansluitingen op 

kunstwerken en bestaande rijbanen. 

Hoogte fietspad 75 cm lager t.o.v. spoor 

deelproject profielnummers aard + oorzaak van de afwijking 

1 1+2 aansluiting Belgiëlaan 

1 7+8 Brug Vlietje 

1 9 tot 15 60 a 70 cm lager dan spoor 

1 16 tot 21 vaste punten brug Kleine Nete en aansluiting 

Poederleeseweg 

2 41+42 en 56-58 brug St. Jobsstraat 

3 59 brug St-Jobsstraat 

3 64 tot 71 brug kanaal Herentals-Bocholt 

3 87+88 plaatselijk 

4 93 tot 104 50 a 70 cm lager dan spoor 

4 105 tot 123 bestaande maaiveld hoger dan het spoor 

4 124 tot 130 perron tussen fietspad en spoor 

5 volledig gracht tussen fietspad en spoor 

6 11 tot 21 gracht tussen fietspad en spoor 

6 22 tot 28 aansluiting Larumsebrugweg 

6 39+40 aansluiting Rauwelkoven 
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7 43 tot 47 plaatselijk 

7 60 tot 67 60 a 70cm lager dan spoor 

9 77 tot 80 70cm lager dan spoor 

9 81 tot 87 plaatselijk 

10 88+89 aansluiting Heistraat 

10 90 tot 96 gracht tussen fietspad en spoor 

11 102 tot 113 50 a 70cm lager dan spoor 

11 114+115 plaatselijk 

11 137+141 plaatselijk 

11 144 aansluiting Schalieschuurstraat 

12 147 tot 149 plaatselijk 

12 155 aansluiting Eksterstraat 

12 156 tot 171 60 a 70cm lager dan spoor  

13 1 tot 26 60 a 70cm lager dan spoor  

13 57+58 aansluiting Lieven Heerstraat 

14 86 tot 90 brug Molderloopstraat 

14 93 tot 104 brug Dessel-Kwaadmechelen 

14 104 tot 110 70 a 80cm onder spoor 

15 121 tot 142 < 80cm onder spoor 

16 143 tot 171 < 80cm onder spoor 

van toepassing op originele aanvraag 

van toepassing op originele aanvraag maar niet langer ‘in scope’ 

andere clusters 

andere clusters niet langer ‘in scope’ 

13. Voor werken op lnfrabel domein dient naast de nodige bezettingsovereenkomst eveneens een 

afzonderlijke overeenkomst opgesteld te worden tussen lnfrabel en de Provincie Antwerpen; 

De nodige voorzieningen dienen ter hoogte van fietsersbrug K03 genomen te worden zodat 

staalname en onderhoud van de lozingspijp/constructie van Aurubis op een vlotte manier 

mogelijk kan blijven; 

14. De aanvrager dient de VMM minstens 10 dagen voor de aanvang van de werken op de hoogte te 

stellen;  

 

 

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname 
 

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 

§1 en 3, in elk van de volgende gevallen:  

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart 

binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 

opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de 

vergunde stedenbouwkundige handelingen; 

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van 

de definitieve omgevingsvergunning aanvangt; 

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het 

bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een 

bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de 

niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan 

de bouwfysische vereisten. 

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie 

van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte. 
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ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn 

 

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.  

 

De aanvrager mag onmiddellijk gebruik maken van de omgevingsvergunning in de volgende 

gevallen: 

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten 

minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag 

is ingediend; 

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet 

omgevingsvergunning; 

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 

vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst. 

 

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na 

aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de 

instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet 

omgevingsvergunning. 

 

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden. 

 

ARTIKEL 6 -  

 

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt 

uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevings-vergunning en de 

artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning. 

 

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse 

Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of 

stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse 

minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel). 

 

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van 

onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat: 

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of 

instanties aan wie de beslissing betekend wordt; 

2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 

administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 

3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen. 

 

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van 

onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en 

dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending 

een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan: 

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 

2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen 

3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.  

4. Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vorm-voorschriften 

van het beroepschrift het volgende: 

 

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid: 

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener; 

2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of 

exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing; 

3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek: 
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a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 

waarschijnlijk ondervindt; 

b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 

omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden; 

4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld. 

 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken: 

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks; 

2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht; 

3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2. 

 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 

overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning. 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in 

eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die 

nuttig zijn voor het dossier. 

 

Antwerpen, in zitting van 7 december 2017. 

 

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig 

Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, 

leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier 

 

Verslaggever: Rik Röttger 

 

 

In opdracht: 

De Provinciegriffier, De Voorzitter, 

 

 

 

            

 

Danny Toelen Cathy Berx 
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