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1. INLEIDING 

Zowel de stad Mechelen als de gemeente Sint-Katelijne-Waver hebben in hun goedgekeurd ruimtelijk structuurplan de projectzone als zone voor randstedelijk 
groen afgebakend. In overleg tussen de stad Mechelen, de gemeente Sint-Katelijne-Waver en de Afdeling Bos & Groen werd beslist aan dit gebied de invulling 
‘stadsbos’ te geven. Vooraleer het gebied echter als stadsbos kan functioneren, is er een (her)inrichting nodig. Dat is de reden waarom er een opdracht werd 
uitgeschreven voor een inrichtingsstudie voor het stadsbos Kauwendaal. De opdracht werd toegewezen aan de combinatie Mens en Ruimte NV en Vereniging 
voor Bos in Vlaanderen vzw. 
 
De inrichtingsstudie legt in de eerste plaats het uitzicht van het stadsbos vast in een plan. Waar komt er best een speelbos en waar kunnen er infopanelen, 
zitbanken en picknickplaatsen komen? Is er meer bos nodig? Waar zijn paden nodig? Welke delen van het bos blijven beter rustig? Daarnaast werd ook gekeken 
hoe het stadsbos verbonden kan worden met de omgeving. Bovendien geeft dit plan aan hoe het stadsbos kan worden gerealiseerd op korte termijn. 
 
Dit eindrapport beschrijft de resultaten van de inrichtingsstudie. Het eerste hoofdstuk leest u nu. Het tweede hoofdstuk legt kort het verloop van het proces uit. 
Het derde hoofdstuk situeert het studiegebied en omvat de probleemstelling die in deze studie besproken wordt. Het vierde hoofdstuk vat de inventarisatie van de 
projectzone samen. Het vijfde hoofdstuk geeft de visievorming op mesoniveau weer; dit is het voorstel van inrichting op hoofdlijnen. Na een confrontatie met de 
terreinsituatie en het nemen van een aantal beslissingen op basis van knelpunten die in het vijfde hoofdstuk naar voor gekomen zijn, verfijnt het zesde hoofdstuk 
de visievorming op microniveau. Deze visie wordt tenslotte vastgelegd op geaggregeerd perceelsniveau in het zevende hoofdstuk. Dit hoofdstuk verwijst ook naar 
het actieplan. Dit eindrapport wordt ook beschouwd als inrichtingsrapport voor de opmaak van een globaal gewestelijk RUP. 
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2. VERLOOP VAN HET PROCES 

Het inrichtingsplan kwam tot stand in 3 fasen, namelijk: 

1. Inventarisatie & analyse van de bestaande structuur en landgebruik 

2. Visievorming 

3. Opmaak van een operationeel inrichtingsplan. 

In de eerste fase werden de nodige gegevens over de projectzone en zijn omgeving verzameld en verwerkt (inventarisatie en analyse). Hierbij werd gekeken naar 
de huidige kwaliteiten van de projectzone op recreatief, ecologisch, landschappelijk en landbouwkundig vlak. De relevante beleidsdocumenten werden bekeken. 
Tijdens de stadsbosinstuif in september 2004 konden de omwonenden en geïnteresseerden hun visie op de ontwikkeling van het stadsbos geven. De resultaten 
van deze eerste fase worden weergegeven in het vierde hoofdstuk van dit document. 
 
De visievormingsfase was de tweede fase van het planproces (vijfde hoofdstuk). In deze creatieve fase werd nagedacht over de invulling van het stadsbosgebied, 
rekening houdend met de resultaten van de eerste fase. Vanuit verschillende invalshoeken werd de gewenste evolutie van het stadsbosgebied in grote lijnen 
geschetst. Hierna werd een voorstel van structuurvisie opgemaakt (zie paragraaf Error! Reference source not found.). De verschillende planvarianten, de 
knelpunten en mogelijkheden en het voorstel van de structuurvisie werden besproken met de stuurgroep en de klankbordgroep. Hierna werd de definitieve 
structuurvisie op mesoniveau opgemaakt en werd deze vertaald op microniveau (perceelsniveau) (zie hoofdstuk 6). 
 
In de derde fase werd de structuurvisie vertaald in een operationeel inrichtingsplan (zevende hoofdstuk). Dit inrichtingsplan beschrijft hoe de concrete inrichting 
van het stadsbosgebied op perceelsniveau. Bovendien omvat het inrichtingsplan ook een actieplan voor de realisatie van het stadsbos. Dit actieplan beschrijft wie 
verantwoordelijk is voor welke actie, welke partners erbij betrokken kunnen worden, wanneer wat moet gebeuren en wat de kostprijs is van de verschillende 
acties. Het eindrapport wordt ook beschouwd als inrichtingsrapport. Dit inrichtingrapport moet de koppeling mogelijk maken met het RUP voor het stadsbos. 
 
De opmaak van het planproces gebeurde zoveel mogelijk met de betrokkenen. De stadsbosinstuif was daar een eerste stap in. Via de klankbordgroep werden 
aantal geselecteerde bevoorrechte getuigen van dichtbij en meer in detail betrokkenen bij de uitwerking van het plan. Na de voorlopige afwerking van het 
inrichtingsplan konden de betrokken gemeentelijke adviesraden hun advies geven. Na afwerking van het definitieve plan, wordt er een informatievergadering 
voor de hele buurt georganiseerd. 
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3. SITUERING EN PROBLEEMSTELLING 

3.1. LIGGING 

Het studiegebied situeert zich op de administratieve gemeentegrens van Mechelen met Sint-Katelijne-Waver, rond het kruispunt van de spoorlijn Mechelen - 
Antwerpen en de R6, de ringweg rond Mechelen. Het studiegebied is gesitueerd ten noorden van de stedelijke kern van Mechelen. De ligging is op de grenszone 
tussen het stedelijk gebied Mechelen en het buitengebied ten zuiden van de gemeente Sint-Katelijne-Waver. 
 
 
 
 

 
 
Figuur 1. Situering van de projectzone in het Mechelse 
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In de studie ‘Inrichtingplan Stadsbos Kauwendaal’ werd gewerkt met een projectzone en een ruimere onderzoeksruimte (Figuur 2): 
- De projectzone omvat de gebieden die in behoren tot de voorgestelde perimeter voor het stadsbos. De begrenzing van de projectzone in de 

onderzoeksfase (deelrapport – Inventarisatie en analyse) valt samen met de ‘natuurlijke’ grenzen in de topografie (wegen en straten) om tot een duidelijk 
leesbare projectzone te komen waarbinnen de klemtoon ligt op de ruimtelijk-functionele verbanden tussen de bosbouwkundige, recreatieve en 
ecologische, maar ook landbouwkundige en landschappelijke aspecten van het gebied en zijn ontwikkeling (interne integratie). Deze projectzone is 
ongeveer 2 km in doorsnede en heeft een oppervlakte van ongeveer 205 ha.  

- Rond deze projectzone wordt een ruimere onderzoeksruimte vooropgesteld (+/- 1km rondom) waar de nadruk ligt op het onderzoek naar de inbedding 
van de projectzone in zijn ‘onmiddellijke’ omgeving, de analyse van de integratie van de projectzone binnen het omliggend landschap. Hier ligt de 
nadruk op de verbindingen met functies en elementen uit het omliggend landschap rond de projectzone van het stadsbos (externe integratie). 

 

 
Figuur 2. Situering projectzone (groene afbakening) en ruimere onderzoeksruimte (gele cirkel) 
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3.2. PROBLEEMSTELLING 

3.2.1. ALGEMEEN 

Vlaanderen is één van de bosarmste en bovendien één van de meest dichtbevolkte regio’s in Europa. Het bosareaal in Vlaanderen wordt globaal gekenmerkt door 
een beperkte oppervlakte, versnippering en een onevenwichtige spreiding. Tot in de jaren ’70 waren de meeste bossen in Vlaanderen ontoegankelijk voor het 
publiek en stonden zij voornamelijk in voor de houtopbrengst en de jacht. Tegenwoordig dient het bos ook heel wat andere maatschappelijke diensten te leveren. 
Zo vervullen vele openbare bossen, maar deels ook privé-bossen, een belangrijke rol als (zachte) recreatiegebied. Daarnaast worden ook steeds hogere eisen 
gesteld aan het bosbeheer in functie van de natuurwaarden. 
 
Bosuitbreiding is gewenst, maar de beschikbare ruimte in Vlaanderen is beperkt. Iedere inname van ruimte door één functie heeft gevolgen voor een andere. In 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden duidelijke afspraken gemaakt hoe het ruimtegebruik in Vlaanderen dient te veranderen in de periode 1994-2007.  
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt 10.000 ha aan ecologisch verantwoorde bosuitbreiding vooropgesteld. Deze ecologisch verantwoorde 
bosuitbreiding omvat twee luiken: 

- De effectieve bosuitbreiding: 10.000 ha nieuw bos aansluitend bij bestaande bossen in functie van natuurontwikkeling en -verbinding of in de nabijheid 
van stedelijke gebieden. 

- De planologische bosuitbreiding: om deze effectieve bosuitbreiding te ondersteunen zullen 10.000 ha nieuwe bos- of bosuitbreidingsgebieden worden 
afgebakend in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringplannen (RUP’s). 

 
Binnen de taakstelling van zowel de planologische als de effectieve bosuitbreiding nemen de stads(rand)bossen een prominente plaats in. Stadsrandbossen zijn in 
de eerste plaats bedoeld om tegemoet te komen aan de maatschappelijke noden inzake bos. Algemeen wordt aangenomen dat, alleen al om de sociaal-
recreatieve functie te vervullen, één hectare bos per 100 inwoners noodzakelijk is. Deze norm wordt in Vlaanderen absoluut niet gehaald. Daarom wordt 
prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van stads(rand)bossen in het Vlaamse beleid. Er staan in Vlaanderen 51 stadsbosprojecten op stapel die samen een 
effectieve bosuitbreiding inhouden van 5.200 ha. 

3.2.2. SPECIFIEK 

Het bosareaal in en rond het stedelijk gebied Mechelen is beperkt. De bebossingindex in 2000 1 bedroeg slechts 7,8%. In vergelijking met de Vlaamse 
bebossingindex van 10,8% en een provinciale bebossingindex van 16,2% voor Antwerpen en 12% voor Vlaams-Brabant, in hetzelfde jaar, is dit bijzonder laag. 
De omgeving van Mechelen kan dus een bosarme regio genoemd worden. 

                                                      
1 Deze inschatting werd gemaakt op basis van de bebossingindex van een rechthoek van 15 km op 15 km met als centrum de Mechelse binnenstad. In deze rechthoek bedraagt de totale oppervlakte bos 

1774 ha volgens de boskartering van 2000. 
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4. SAMENVATTING INVENTARISATIE 

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van het inventarisatierapport ‘Analyse van de bestaande structuur en landgebruik’. Voor de ruimere 
inventarisatie wordt naar dat document verwezen.  Daarnaast wordt reeds een aanzet gegeven naar visievorming toe aan de hand van de identificatie van 
knelpunten en kansen.  

4.1. BESTAANDE CONTEXT 

4.1.1. ACTUEEL LANDGEBRUIK 

Een eerste vaststelling is het hoge aandeel aan bebouwde oppervlakte in het studiegebied (44 % in het ruime gebied, 34 % in de projectzone). De wijken 
Galgenberg-Bruin Kruis, Oud Oefenplein, Pennepoel, Nekkerspoel, Pusbrug en Nieuwendijk zijn dicht bebouwde wijken in het ruime studiegebied. Montreal, 
Tivolipark, Hogevelden, Elzestraat, Ekelenhoek en Heisbroek zijn wijken waar open bebouwing domineert. Industrie is aanwezig langs de Antwerpsesteenweg 
(N1), Nieuwendijk, ten noorden van de Midzeelvijvers (steenbakkerij) en ten noorden van het Fort Midzelen (Tuinbouwveiling) en beperkt tussen de 
Liersesteenweg en Kauwendael. Ook in het huidig bosareaal komen een aantal(zonevreemde) woningen voor, naast een woonwagenpark. Gecombineerd met het 
hoge aandeel bebouwing nemen ook wegen een aanzienlijke oppervlakte in. 
 
Bos neemt volgens de landgebruikskaart (geactualiseerde BWK) 9,90 % in van de ruime onderzoeksruimte en 26,27 % van de projectzone (vergelijkbaar met de 
resultaten van de boskartering). Gezien de beschrijving van struweel in de BWK-kartering worden ook struwelen opgenomen in de hoofdcategorie bos. 
Kasteelparken zijn ook een belangrijk item in de omgeving: Kauwendael, Zorgvliet, Sint-Michiel. Graslanden nemen een behoorlijk deel van het gebied in (17 % 
in het ruime studiegebied, 20 % in de projectzone). Een concentratie van graslanden is te vinden tussen de Liersesteenweg en de Clemenceaustraat (wijk 
Elzestraat) enerzijds en ten noorden en ten zuiden van de R6 t.h.v. Otterbeek anderzijds. In de projectzone zijn er graslanden rond kasteel Sint-Michiel, ten 
noorden van Kauwendael en ten zuiden van de Midzeelhoeve. Een deel van de graslanden zijn in professioneel landbouwgebruik, een deel is in hobbygebruik. 
Akkers nemen 16,73 % in van het ruime studiegebied, 2,68 % in de projectzone. Akkers zijn voornamelijk te vinden ten oosten van de Heisbroekweg richting 
tuinbouwveiling, langs het kasteel Fruitenborg en ten noorden van de R6 op Otterbeek. 
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4.1.2. LANDBOUW 

 
In het gebied is landbouw zeer beperkt vertegenwoordigd. Het is dan ook geen echt landbouwgebied. De aanwezige akkerbouw-, melkvee- en vleesveebedrijven 
geven slechts 7 % van de oppervlakte (van de projectzone) aan bij de Mestbank. Deze graslanden (en enkele maïsakkers) zijn volledig ingesloten tussen bossen, 
spoorweginfrastructuur en bebouwing. De slechte landbouwstructuur wordt ook weerspiegeld door het lage aantal bedrijfszetels en huiskavels. De aanwezige 
percelen zijn hoofdzakelijk (60 %) gelegen in bosgebied op het Gewestplan. We vinden hier ook niet–registratieplichtige paardenweiden van hobby-landbouwers 
terug en merken de nabijheid van het serreconcentratiegebied rond Sint-Katelijne-Waver door het relatief groot aantal serres.  
 
Dit gebied bevat relatief weinig landbouwpercelen, en deze percelen hebben bovendien een tamelijk lage waardering. Dat uit zich in een globale lage 
landbouwkwetsbaarheidsscore voor dit gebied. Voor de landbouw is dit gebied dan ook minder gevoelig. Er zijn uiteindelijk slechts een 17-tal ha effectief 
geregistreerd bij de Mestbank. Daarnaast zijn er in dit gebied ook heel wat kleinere en/of hobbyboeren. Deze zijn niet mee verwerkt in de kwetsbaarheid. 
 
Conclusie: Dit gebied heeft een lage landbouwkwetsbaarheid. De zeer beperkt aanwezige (veld)kavels zijn nagenoeg volledig ingesloten in een weefel van 
bebouwing, spoorweginfrastructuur en bosjes.  
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4.1.3. RECREATIE 

De bestaande bossenstructuur in de omgeving wordt gekenmerkt door een beperkte toegankelijkheid (158 ha/638 ha = 24%). Daarnaast is er een hoge 
recreatiedruk op toegankelijke bossen. 
 
Voor de fietsroutes wordt er een onderscheid gemaakt tussen functionele en recreatieve fietsroutes. Bij het functionele fietsroutenetwerk wordt een non-stop 
fietsroute langs de spoorweg vooropgesteld, naast routes langs N1, N14, Vrouwvliet en Hertstraat. Bestaande recreatieve fietsroutes zijn de Tuindersroute, het 
Groentepad en de aanlooproute naar de Vlaanderen Fietsroute (LF 5). Potentiële recreatieve fietsverbindingen zijn verbinding Mechelen-Kauwendael-Elzestraat-
Rozendaal en de oude spoorwegbedding richting veiling met veilige overgangen aan de R6. 
 
Een mountainbikeroute doorkruist het gebied (militair domein – Duivenstraat – oude spoorweg – Ekelenhoek). Het pas geopende fietsknooppuntennetwerk heeft 
2 knooppunten in het studiegebied: één aan het kruispunt Zorgvliet-Ekelenhoek (in projectzone) en één aan het kruispunt Ziekebeemdenstraat met het fietspad 
langs de Vrouwvliet. 
Alle buurtwegen in het studiegebied zijn nog in gebruik. Er zijn dus geen mogelijkheden om paden te (her)openen langs niet-gebruikte buurtwegen. Een 
inventarisatie van de wandelwegen gaf een overzicht van de bestaande toestand van paden, wegels en veldwegen in het studiegebied. 
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4.1.4. LANDSCHAPSECOLOGIE EN BIOTISCHE KENMERKEN 

Als belangrijkste aanwezige landschapsecologische infrastructuur kan aangeduid worden 
- De bossen rondom Kauwendael zijn sterk versnipperde relicten van het eiken-haagbeuktype met populier. 
- De oude spoorwegbedding die de verbinding maakt tussen de Netevallei en de Vrouwvlietvallei. 
- De kasteelparken aan de rechteroever van de Vrouwvliet. 

Beheersvisie openbare bossen Bos & Groen 
Volgens de beheervisie openbare bossen worden de volgende vegetaties naar voor gebracht als ‘niet te bebossen’: 

- struisgrasvegetatie op zure bodem 
- mesofiel hooiland 
- soortenarm permanent cultuurgrasland 
- alluviaal essen-olmenbos 
 

BWK – knelpunten, kansen, behoeften 
De bossen (volgens de BWK, exclusief struwelen en kasteelparken) maken een belangrijk deel uit van de waardevolle en zeer waardevolle vegetaties in de 
projectzone: alle bossen zijn waardevol tot zeer waardevol. Een versterking van de bossen kan de biologische waarde enkel maar ten goede komen.  
 
Ook de bestaande struwelen zijn minimum ecologisch waardevol. Wat de bestaande graslanden betreft is het beeld veel gevarieerder. Ongeveer 45 % van de 
graslanden zijn biologisch minder waardevol, aangezien het hier echter permanente graslanden betreft (hp) mogen deze echter niet bebost worden volgens de 
beheervisie van de afdeling Bos & Groen. Er zijn 12 ha verruigde graslanden (hr) in de projectzone die te bebossen zijn volgens de beheervisie, deze worden op 
dit moment echter als biologisch waardevol tot zeer waardevol gekarteerd. 
Bij het uitwerken van het recreatieve netwerk zullen bepaalde ecologische waardevolle zones moeten vermeden worden. Hiervoor wordt verder onderzoek 
verricht op basis van de ecotoopverlieskaarten en inventarisaties door natuurverenigingen. 
 
Samengevat: 

- bebossing komt de bestaande waardevolle boscomplexen zeker ten goede 
- bij bebossing moet er aandacht besteed worden aan de aanwezige waardevolle (permanente) graslanden en hoe deze in het geheel geïntegreerd kunnen 

worden 
- beheersvisie van Bos & Groen en analyse van BWK komen niet altijd overeen 
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Ecosysteemkwetsbaarheid – knelpunten, kansen, behoeften 

De belangrijkste mogelijke effecten van bosuitbreiding in het studiegebied zijn ecotoopverlies en verzuring. Uit de kwetsbaarheidskaart ecotoopverlies blijkt dat 
het verbod op bebossen van permanente graslanden in dit studiegebied genuanceerd moet worden. Het uitvoeren van ecologische bosuitbreiding op de hp-
graslanden kan de globale ecologische kwaliteit waarschijnlijk ten goede komen. Bebossing kan dan, aangezien er tegemoet gekomen wordt aan het stand-still 
principe. Bij het uitwerken van een operationeel inrichtingsplan moet erover gewaakt worden dat de kwetsbare en de zeer kwetsbare elementen niet aangetast 
worden door bebossing. 
Bij het uitwerken van het recreatieve netwerk moeten kwetsbare zones zoals bepaald door de ecotoopverlieskaarten en inventarisaties door natuurverenigingen 
vermeden worden.  
 

Potentieel natuurlijke vegetatie  

Bij het uitwerken van het inrichtingsplan zal de PNV de leidraad vormen voor het vastleggen van het einddoeltype van de bosuitbreiding en/of bosomvorming in 
het gebied. Bodemgeschiktheidskaarten zullen gebruikt worden als leidraad om de geschiktheid van bepaalde boomsoorten in de pioniersfase of omvormingsfase 
na te gaan 
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4.1.5. INDELING IN DEELGEBIEDEN 

Op de kaart links en op de kaart op de volgende bladzijde wordt het landschapsbeeld 
samengevat. Acht deelgebieden op microniveau worden onderscheiden: 
 
1. Bossencomplex rond Kasteel Kauwendael 
2. Beboste spoorwegtaluds zuid 
3. Militair domein 
4. Bossencomplex rond het oude veilingspoor 
5. Landbouwgebied tussen Heisbroek en Musepi 
6. Beboste spoorwegtaluds noord 
7. Kasteel Sint-Michiel en omgeving 
8. Ekelenhoek/Zorgvliet 
 
 

 

Figuur1. Opdeling in deelgebieden 
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4.1.6. CONCLUSIE 

 
Het bosareaal in en rond het stedelijk gebied Mechelen is beperkt. De bebossingsindex in 2000 bedroeg slechts 7,8%. In vergelijking met de Vlaamse 
bebossingsindex van 10,8% en een provinciale bebossingsindex van 16,2% voor Antwerpen is dit bijzonder laag. De omgeving van Mechelen kan dus een 
bosarme regio genoemd worden. Daarnaast is er een lage groenvoorziening in de stad. Wanneer de stelling ‘Er is voldoende groen in mijn buurt’ voorgelegd 
wordt aan inwoners van 13 centrumsteden in Vlaanderen, scoort Mechelen samen met Antwerpen het slechtst (35% is het niet eens met de stelling). 
De projectzone en de ruimere onderzoekszone hebben een hoger aandeel aan bos. Toch heeft het studiegebied een beperkt stadsboskarakter: 

- het gebied en de bossen zijn weinig toegankelijk 
- het recreatief gebruik is laag of gebeurt in delen die in principe niet toegankelijk zijn 
- de recreatieve ontsluiting is beperkt 
- de dichtheid van de toegankelijke infrastructuur (wegen, paden) is niet in verhouding tot de oppervlakte van het gebied 
- er is een grote versnippering  
- er is geen relatie tussen de aanwezige elementen (bossen, kastelen, Midzeelhoeve) 
- het gebied is niet structureel en relationeel verbonden met het verstedelijkt gebied 
- het gebied wordt doorsneden en gefragmenteerd door twee belangrijke hinderende infrastructuren: de Ringweg (R6) en de spoorweg 

Mechelen – Antwerpen 
 
Mits een betere organisatie van het groen heeft dit gebied zeker potenties. 
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4.2. EIGENDOMSSTRUCTUUR 

 
De eigendomstructuur van de gronden die rond de kruising van de R6 en de spoorweg van Brussel naar Antwerpen gelegen zijn, werd nagegaan. 
Als belangrijkste eigenaars kunnen vermeld worden: 
- domeinen van het Vlaamse Gewest/ Dep LIN/ Administratie Wegen en Verkeer 

Dit zijn vooral de bermen van de R6 en enkele grotere aanpalende percelen (687b, 687c en 688d) 
- domeinen van de gemeente Sint-Katelijne-Waver 

De gemeente Sint-Katelijne-Waver is in het bezit van het domein van het Kasteel van Sint-Michiel en enkele aanpalende percelen aan de Groenstraat 
(gebied Schommen). 
Daarnaast is de gemeente in het bezit van enkele percelen in de noordoost-hoek, waar op dit moment het zigeunerpark aanwezig is. 

- staatsdomeinen (Ministerie van Landsverdediging/ Algemene Dienst Bouwwerken) 
Het Ministerie van Landsverdediging is in het bezit van het bosgebied (percelen 539f en 572b) gelegen tussen de spoorweg en de bewoning van de 
Kasteelstraat (Heisbroek). Het militair domein wordt echter als dusdanig niet meer gebruikt. 
De Otterbeek ten noorden van de R6 is ook eigendom van het Ministerie van Landsverdediging. 

- domeinen van het OCMW van Mechelen 
Het OCMW van Mechelen is eigenaar van een groot aantal percelen in het open ruimte gebied tussen de R6 en Musepi. Ook 2 percelen (685, 686c) ten 
zuiden van de R6 en aanpalend aan de oude spoorwegbedding zijn in eigendom van het OCMW. 

- Domeinen van de Mechelse goedkope woningen 
De plaatselijke sociale huisvestingsmaatschappij bezit een deel van het bos tussen de spoorweg en de wijk Kauwendael 

- domeinen van vennootschappen 
Een 6-tal vennootschappen zijn eigenaar van verschillende percelen waar op dit moment bos aanwezig is. Dit is vooral zo in het gebied te noordoosten 
van de kruising R6-spoorweg en de zone tussen de oude spoorwegbedding en de nieuwe spoorweg. 

- particuliere domeinen 
De particuliere eigendommen zijn verspreid aanwezig in de projectzone. Het grootste deel van deze eigendommen zijn bebouwde percelen, doch 
verschillende beboste percelen zijn in particulier bezit. 

 
De oude spoorwegbedding, het oude veilingspoor en de spoorwegtaluds zijn eigendom van de GOM (in overdracht) en hebben geen kadasternummer. 
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4.3. BELEIDSCONTEXT 

 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste punten voor dit project uit de verschillende beleidsdocumenten opgesomd.  
 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997) 
Als actiepunt uit het RSV is de afbakening van het stedelijk gebied Mechelen nog steeds lopende. De voorlopige grens van de afbakening loopt door de 
projectzone van oost naar west. De woonkernen van Elzestraat en Walem behoren tot het buitengebied. R6 Noord in de richting van Sint-Katelijne-Waver behoort 
tot het stedelijk gebied. 
 
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (2000) 
In het Mechels rasterlandschap wordt het gebied rond de oude spoorweg gezien als ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. 
De fortengordel wordt beschouwd als een structuurbepalende bakenreeks. 
 
GRS Mechelen (2001) 
Een stadsbos kan zich situeren in een groene vinger vanuit Sint-Katelijne-Waver, waarbij aansluiting naar de Vrouwvlietvallei belangrijk is. 
Een RUP wordt voorzien voor groene vinger met multifunctioneel karakter.  
Waterrecreatie en een recreatief netwerk dat kastelen, forten en andere bakens verbindt. 
Het woongebied in eigendom van de Mechelse Goedkope Woningen is opgenomen in de bindende bepalingen als te ontwikkelen woongebied. 
 
GRS Sint-Katelijne-Waver (2003) 
RUP voor groengebied met recreatieve functie (Midzeelhoeve, vijvers, natuur + recreatie). 
Fietswegen en voetgangersassen (langs spoorweg (noord-zuid), verbinding Vrouwvliet, verbinding Mechelen-Kauwendael-Elzestraat-Rozendaal) zijn belangrijk. 
Het woonuitbreidingsgebied Schommen is een waardevol open gebied dat een groenfunctie kan krijgen en aansluiten bij het park van Sint-Michiel. 
De zonevreemde woningen gelegen in het bosgebied ten zuiden van de R6 worden hoogstens in stand gehouden, uitbreiding is niet mogelijk.  Het 
woonwagenpark wordt gesitueerd op kaart ‘ontwikkelingsvisie zonevreemde woningen’ maar verder werden hierover geen uitspraken gedaan. 
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Stedenbouwkundig ontwerp R6 (2000) 
In de omgeving van het stadsbos worden de kruispunten met de Liersesteenweg en de Heisbroekweg behouden en ongelijkvloers ingericht.  Ter hoogte van de 
kruising met de spoorlijnen naar Antwerpen wordt een uitkijkpunt voorzien als een ruimtelijk baken. Tegelijkertijd creëert het wandelverbindingen tussen vier 
groene lobben rond deze kruising. 
 
Landschapsontwerp Vrouwvliet (stad Mechelen ism St-Katelijne-Waver, 2003) 
Een link met het stadsbosgebied is wenselijk. 
 
Intergemeentelijk natuurproject Beneden-Dijlevallei (2003) 
Een functionele ecologische dwarsverbinding tussen de Nete- en de Dijlevallei is gewenst. Dit kan enerzijds door de verbinding Rozendaal-Elzestraat-Kauwendael 
langs de oude spoorweg, anderzijds via de bossengordel van Sint-Katelijne-Waver en omliggende gemeenten. Er is een belangrijke vorm van versnippering door 
lintbebouwing en glastuinbouw. 
 
Speciale beschermingszones en VEN 
In de projectzone komen geen speciale beschermingszones voor, noch onderdelen van het Vlaams ecologisch netwerk. 
 
Gewestplan  
De volgende bestemmingen komen voor: 
 
Woongebieden, Woonuitbreidingsgebieden 
Op het gewestplan kunnen de woongebieden van de Elzestraat (boven de R6), van de zone rond Kauwendaal en van Nieuwendijk onderscheiden worden. 
 
Bosgebieden, Parkzones, Militair domein 
Het grootste deel van de versnipperde bossen is in bosgebied gelegen. De belangrijkste boskern heeft als bestemming militair domein. Drie parkgebieden rond de 
kastelen van Sint-Michiel, Zorgvliet en Kauwendael zijn aanwezig. 
 
Agrarisch gebied 
Richting Sint-Katelijne-Waver heeft het gebied agrarische bestemming. Het is een open ruimte gebied, waar enkele cultuurgraslanden aanwezig zijn. 
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Beschermde monumenten, stads- en dorpgezichten en landschappen 
 Sint-Michielskasteel en park 
 Zorgvliet en park 
 Midzeelhoeve en omgeving 
 Rozendaal 
 Goorboshoeve en omgeving 
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4.4. RESULTATEN STADSBOSINSTUIF 

 
Op 19 september 2004 werd in het Kasteel en park Sint-Michiels een stadsbosinstuif georganiseerd voor de omwonenden van het stadsbos. Enkele honderden 
mensen namen hieraan deel. Ze kwamen polshoogte nemen over de plannen voor het stadsbos, bewonderden de stadsbostentoonstelling of gingen met 
Natuurpuntgidsen mee op verkenning in het stadsbos. De deelnemers konden hun opmerkingen, vragen en reacties meegeven aan het projectteam: er werden 
ongeveer 325 opmerkingen genoteerd en verwerkt. Hieronder worden de voornaamste opmerkingen weergegeven. Een totaal overzicht van de opmerkingen is te 
vinden op kaart 10.  
 

• Ecologie & landschap 
o Behoud bestaand bos in eigendom van Mechelse Goedkope Woning als bos (omzetting naar bosgebied) (25 fiches) 
o Deel van het bos rustig houden en ontoegankelijk maken voor publiek, behoud wilde, vrije natuur (7 fiches) 
o Respect en behoud bestaande natuur en waterpartijen (broedgevallen kievit, nachtegaal; amfibieënpoelen, zone tussen R6, spoorweg en oud 

veilingspoor, …) (12 fiches)  
o Uitbreiding stadsbos naar ruime omgeving, met opname van zone ten noordwesten van kruising R6 – Liersesteenweg en zone tussen Otterbeek 

en Liersesteenweg (4 fiches) 
• Recreatie & toegankelijkheid 

o Aanleg fiets- en wandelpaden (20 fiches); eenvoudige paden voor fietsers en wandelaars (9 fiches); wandel- en fietspaden gescheiden 
o Aanleg joggingparcours, fit-o-meter, … (8 fiches); looppaden (5 tot 10 km verhard met kiezel) (6 fiches) 
o Inrichting bosleerpad/natuurleerpad (9 fiches) 
o Aanleg mountainbikeparcours (8 fiches) 
o Aanleg ruiterpad en/of koetsenparcours en/of menroute (15 fiches) 
o Geen parcours voor lawaaierige/gemotoriseerde voertuigen; geen nieuwe infrastructuren/activiteien die voor geluidshinder zorgen (18 fiches) 
o Geen loslopende honden; aparte hondenlosloopweide en hondentoilet (7 fiches) 
o Wandelpaden berijdbaar voor buggy’s en rolstoelen (4 fiches) 
o Nood aan speelbos (9 fiches) 
o Nood aan speeltuin aan Frans Verschorenlaan en/of voetbalveld (10 fiches) 
o Maatregelen tegen sluikstorten: afsluiten zandweg langs oude spoorwegberm voor auto’s om sluikstorten tegen te gaan; opruimen sluikstorten en 

tegengaan nieuwe sluikstorten (zandweg en lus Duivenstraat) (12 fiches) 
o Geen cafés etc., geen recreatiepark waar mensen naar toe komen om te wandelen en te eten; accent of natuur, stilte, rust en groen (5 fiches) 
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• Verkeersinfrastructuur 
o Bufferen van R6 door schermgroen, bomenrijen e.d. Voorzien van fluisterasfalt en/of geluidsschermen om  geluidshinder tegen te gaan. 

Onderdoorgangen voorzien voor fietsers (10 fiches). 
o Nood aan fietspad op oude spoorweg naar veiling met veilige oversteek over de Heisbroekweg, t.h.v. Donk en Musepi (7 fiches) 
o Angst voor parkeer- en verkeersoverlast in Duivenstraat, Zandstraat en Zavelenberg (5 fiches); Donk heropenen als toegang tot stadsbos; geen 

extra wegen (9 fiches) 
• Eigendom & gewestplanbestemming 

o Eigenaars en bewoners Kauwendaal wensen kasteeldomein en omliggende eigendommen niet open te stellen, noch onteigend te worden. (4 
fiches) 

o Omzetting bebost woongebied eigendom van Mechelse Goedkope Woning (24 fiches) 
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5. STRUCTUURVISIE OP MESONIVEAU 

Dit hoofdstuk luidt een creatieve fase in waarbij aan de hand van structuurschetsen mogelijkheden en onmogelijkheden, gewenste en ongewenste evoluties 
worden besproken. 
 
Op basis van de analyse en het formuleren van knelpunten en kansen voor het stadsbos wordt een visie ontwikkeld die tracht punctuele en geïsoleerde 
oplossingen te overstijgen door een coherente en integraal toetsingskader aan te reiken. Het gaat om de ontwikkeling van een structuurvisie waarin de klemtoon 
ligt op de ruimtelijk-functionele verbanden tussen de bosbouwkundige, recreatieve en ecologische, maar ook landbouwkundige en landschappelijke aspecten van 
het gebied en zijn ontwikkeling. Bovendien wordt er ook aandacht besteed aan verbindingen met functies en elementen uit het omliggende landschap rond de 
perimeter van het stadsbos. Het uitgangspunt hierbij is het Respect voor huidige ecologische waarden 
 

- bestaande ecologische waarden worden behouden en verder ontwikkeld 
- natuurlijke bosontwikkeling als leidraad  
- omvorming van bestaande bossen tot natuurlijker bostypes 

 

5.1. RELEVANTE EXTERNE ELEMENTEN OP MACRONIVEAU 

Op de volgende figuur wordt de relatie weergegeven tussen het projectgebied en de belangrijkste externe elementen. Deze externe elementen werden besproken 
aan de hand van fiches (zie bijlage 4) . 
 
De te integreren externe elementen zijn:  
 
 Fort van Walem 
 Park en abdij van Rozendaal 
 Rozenhouthof 
 Fort van Duffel – de Mostaardpot 
 Hondsbossen 
 Mechels Broek en verder Dijlevallei stroomopwaarts 
 Tivolipark 
 Park Drevendaal/Withuis 
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 Vrouwvlietvallei 
 Oude spoorwegberm 
 Omgeving Midzeelhoeve 
 Veilingzone (incl. Fort Midzelen) 
 Stationsomgeving Sint-Katelijne-Waver en omgeving De Naeyer instituut 
 Elzestraat 
 Wijk Otterbeek 
 Montreal 
 Kern Sint-Katelijne-Waver 
 Stadskern Mechelen 
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5.2. GEWENSTE STRUCTUUR OP MESONIVEAU 

De structuurschetsen van de beoogde functionele inrichting, die op mesoniveau uitgewerkt worden, onderscheiden de verschillende functies die in het stadsbos 
aan bod zullen komen. De functies die aan bod kunnen komen zijn recreatie (laag-dynamische en eventueel hoog-dynamische), natuur (behoud en 
ontwikkeling), bos, economische functie, landbouw, landschap, water en andere functies.  
 
Deze schetsen zullen de basis vormen voor het bepalen van de fysische en ruimtelijke aspecten die in het operationele inrichtingsplan en acties zullen uitgewerkt 
worden. 
 

5.2.1. CONCEPTEN 

Aan de hand van enkele concepten wordt de basis gelegd voor de uitwerking van de structuurvisie op mesoniveau. Het is de richting, in dewelke het 
projectgebied ontwikkeld kan worden om de vooropgestelde visie te realiseren, die door deze conceptschetsen weergegeven wordt. Bepaalde concepten zullen 
op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, anderen zullen een meer geleidelijke aanpak vergen. 
 
Volgende concepten zullen dienen als bouwstenen voor de structuurschets en het inrichtingsplan van het ‘Stadsbos Kauwendaal’: 

 
 
 
Concept 1: Bos als onderdeel van een mozaiekstructuur 
 

- Het stadsbos is verweven met andere vormen van landgebruik (wonen, landbouw, infrastructuur,…) 
en kan een belangrijke schermfunctie hebben. 

- Het stadsboslandschap kan bestaan uit een aaneenschakeling van bosfragmenten afgewisseld met 
graslanden.  

- Schermbos langsheen de R6 
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Concept 2: Vensters naar het open ruimte-gebied (landbouwgebied) 
 

- In de overgangszone van het stadsbosgebied naar de open ruimte worden 
belangrijke zichten behouden. 

- In landbouwzone wordt landschaps-zorg en –ontwikkeling gestimuleerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concept 3: een multimodale toegankelijkheid volgens een afdalende trap 
 
- Op het hoogste niveau wordt een specificieke toegang gecreëerd waar het belangrijkste 

autoverkeer naar afgeleid wordt autoportaal (eerste orde) 
- portaal voor vnl. fietsers, gebruikers van openbaar vervoer (tweede orde) 
- lokaal portaal voor wandelaars en omwonenden (derde orde) 
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Concept 4: Oude spoorwegbermen als ruggengraat voor voetgangers en fietsers 
 
- Recreatieve en ecologische verbinding tussen Vrouwvlietvallei en Netevallei. 
- Verbinding te realiseren tussen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver 

(Midzeelhoeven enerzijds en via veiling anderzijds) 
- Aanknopingen naar stadsbos vanuit Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Concept 5: Toegankelijk voor buurtbewoners uit aanpalende wijken verhogen 
 

- Het verbeteren van de leesbaarheid en de toegankelijkheid van bosfragmenten en 
padenstructuur. 

- Vanuit woonwijken vooral directe toegang op secundaire wandelpaden. 
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Concept 6: Boskernen met hogere recreatieve intensiteit 
 

- In de verschillende kwadranten rond spoorweg en R6 worden enkele boskernen gerealiseerd met 
verhoogde mogelijkheid tot recreatieve ontwikkeling (bv. speelbos). 

- Een netwerk van bosfragmenten, graslanden, paden, schermbossen,… met een lagere recreatieve 
intensiteit verbinden deze kernen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Concept 7: Cultuurhistorische bakens 

 
- Waar mogelijk visueel vrijwaren van de Midzeelhoeve en de kasteelparken en creëren van vista’s. 
- Verdere recreatieve uitbouw van Midzeelhoeve en Sint-Michielskasteel. 
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Concept 8: Ruimte voor Otterbeek 
 
- Accentueren van de Otterbeek in stadsboslandschap. 
- Mogelijkheid tot creëren van ‘overstroombare zones’. 
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5.2.2. STRUCTUURSCHETS RECREATIE 

5.2.2.1. Gebruikers 

Een eerste stap in de vorming van een structuurschets voor recreatie is de analyse van de toekomstige gebruiker. Hierbij wordt voornamelijk verwezen naar het 
deelrapport ‘Resultaten Stadsbosinstuif’. De belangrijkste opmerkingen ivm. recreatie en toegankelijkheid die kunnen meegenomen worden in de visievorming 
zijn: 
 
 Uitbouw van recreatie kan in bepaalde zones, maar in andere zones mag de natuur niet overbelast worden. 
 Uitbouw van een beter netwerk van onverharde wandelpaden. 
 Er is vraag naar fiets-, mountainbike- en ruiterpaden. Dit mag de natuur echter niet overbelasten en geen conflicten met andere gebruikers veroorzaken.  
 Het stadsbos zelf en portaal tot het stadsbos mogen niet voor extra overlast zorgen in de omliggende wijken. 

 
In volgende tabel (Tabel 1) wordt er nagegaan wie de belangrijkste gebruikers van dit stadsbos kunnen zijn, wat hun hoofddoel is, welk transportmiddel ze 
voornamelijk zullen gebruiken om het stadsbos te bereiken en waar de toegang voor deze gebruiker best gesitueerd is.  
 
 

Gebruiker Hoofddoel Transportmiddel Toegang 
Omwonende Wandelen 

Joggen 
te voet (fiets) 
te voet (fiets) 

Rechtstreeks vanuit aanpalende wijken 

Jeugdbeweging Spelen 
Wandelen 

te voet of fiets 
te voet of fiets 

Bij speelinfrastructuur (jeugdlokaal, 
speelbos) 

Uit ruimere 
omgeving 

Wandelen 
Joggen 
Fietsen (in de omgeving) 
Recreatie rond 
Midzeelhoeve 

auto (fiets) 
auto (fiets) 
auto of fiets 
auto (fiets) 

Dicht bij perimeter stadsbos 
 
 
Bij Midzeelhoeve  

 
Tabel 1. Analyse van de (mogelijke) belangrijkste gebruikers in functie van hun doel en de toegankelijkheid 
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5.2.2.2. Structuurschets 

De visie betreffende recreatie maakt o.a. gebruik van concepten 3, 4, 5 en 7 als bouwstenen. 
 
Concept 3: Autoportaal naar stadsbos 
 
De principes voor dit concept zijn: 

- Op het hoogste niveau wordt een specificieke toegang gecreëerd waar het belangrijkste autoverkeer naar afgeleid wordt. 
- De druk op de verspreide woonzones wordt geminimaliseerd. 

 
Als autoportaal (portaal van eerste orde) wordt het kruispunt van de R6 met de Heisbroekweg geselecteerd. Op deze manier wordt zowel het verkeer voor het 
stadsbos als het verkeer voor de recreatieve zone rond de Midzeelhoeve (zie fiche 4 Omgeving Midzeelhoeve) via hetzelfde portaal afgeleid. In dit noordoostelijk 
kwadrant (t.o.v. kruispunt R6 en spoorweg) situeren zich geen wijken waardoor de druk op de woonzones geminimaliseerd wordt.  Omdat dit portaal echter niet 
op korte termijn kan worden ontwikkeld wordt eveneens voorgesteld om de Midzeelhoeve in te schakelen als parkeerplaats. 
 
Hierbij moet een wandelverbinding gerealiseerd worden tussen de Midzeelhoeven en de ingang van het stadsbos. Vanaf deze ingang is er een vlotte verbinding 
naar het militaire domein in het zuidoostelijke kwadrant via het oude veilingspoor. Tussen het autoportaal langs de Heisbroekweg en de Midzeelhoeven moet een 
aantrekkelijk wandelcircuit ontwikkeld worden door de weilanden en de bosjes. 
De verbinding tussen het militair domein en het gebied rond de oude spoorweg en Kauwendaal (zuidwestelijk kwadrant) gebeurt op dit moment via de 
Duivenstraat. Om de toegankelijkheid en de circulatie door de volledige projectzone te vergroten, dient er een kortere verbinding over de spoorweg gemaakt te 
worden. In deze visie wordt een voetgangersbrug ter hoogte van de brug van de R6 over de spoorweg als oplossing naar voor geschoven.  
In de andere kwadranten (Kauwendaal, Elzestraat, Nieuwendijk-Pasburg) worden ook toegangen geselecteerd die als hoofdportaal zullen dienen in deze zones. 
Het zijn portalen voor de fietser, wandelaar of de gebruiker van openbaar vervoer, die niet gestimuleerd zullen worden voor de autogebruiker. Deze principes 
worden uitgelegd bij de bespreking van concepten 4, 5 en 7.  
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Concept 4: Oude spoorwegbermen als ruggengraat voor voetgangers en fietsers 
 
De principes voor dit concept zijn: 
 

- Recreatieve en ecologische verbinding tussen Vrouwvlietvallei en Netevallei. 
- Verbinding te realiseren tussen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver (Midzeelhoeven enerzijds en via veiling anderzijds) 
- Aanknopingen naar stadsbos vanuit Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. 

 
De oude spoorwegbedding (zie fiche 5 Oude spoorwegberm) vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen de valleien van de Vrouwvliet enerzijds en de 
Netevallei anderzijds. Deze verbinding kan verder worden uitgebouwd, zowel op ecologisch als op recreatief vlak. Hierdoor wordt o.a. ook het park Rozendaal 
verbonden. Aandachtspunten en knelpunten op dit moment zijn: veilige oversteekplaats ter hoogte van Liersesteenweg, verbinding tussen Duivenstraat en 
Vrouwvlietvallei en de kruising met de R6. 
 
Via het oude veilingspoor kan een fietsverbinding richting Sint-Katelijne-Waver gerealiseerd worden, met ook een aftakking naar de Midzeelhoeve en naar de 
stationsomgeving van Sint-Katelijne-Waver. De bestaande spoortunnel kan aangewend worden, maar vanaf hier is er nog geen verbinding met de Duivenstraat 
aanwezig. Er dient een veilige oversteekplaats ter hoogte van de Heisbroekweg te komen.  
 
De verbinding tussen de zuidwestelijke en de zuidoostelijke kwadrant via de Duivenstraat wordt best kortgesloten. Hierdoor wordt ook de verbinding tussen het 
autoportaal en de Vrouwvlietvallei ingekort. Overleg met de NMBS is hiervoor noodzakelijk. 
 
Op deze fietsverbindingen worden de portalen van tweede orde (naast het hoofdportaal – concept 3) gesitueerd. In de nabijheid van deze plaatsen zullen 
voorzieningen zoals fietsstallingen en informatieborden voorzien worden. Dit zijn: 

- oude spoorwegbedding ter hoogte van Duivenstraat 
- oude spoorwegbedding ter hoogte van Clemenceaustraat 
- hoek militair domein – Duivenstraat voor verbinding met oude veilingspoor 
- aan de Liersesteenweg (tussen R6 en Duivenstraat) 
- ter hoogte van het hoofdportaal 
- …  

 
Het hoofdportaal aan de Heisbroekweg en de Midzeelhoeven moeten voorzien worden van een link met het openbaar vervoer. 
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Concept 5: Toegankelijkheid voor buurtbewoners uit aanpalende wijken verhogen 
 

De principes voor dit concept zijn: 
 

- Het verbeteren van de leesbaarheid en de toegankelijkheid van bosfragmenten en padenstructuur. 
- Vanuit woonwijken vooral directe toegang op secundaire wandelpaden. 

 
Bij de analyse van de bestaande context werd er gesteld dat: ‘de projectzone en de ruimere onderzoekszone hebben een hoger aandeel aan bos (in vergelijking 
met de regio). Toch heeft het studiegebied een beperkt stadsboskarakter, doordat o.a.: het gebied en de bossen zijn weinig toegankelijk, het recreatief gebruik is 
laag of gebeurt in delen die in principe niet toegankelijk zijn, de dichtheid van de toegankelijke infrastructuur (wegen, paden) is niet in verhouding tot de 
oppervlakte van het gebied, er is een grote versnippering,…’ 
 
De toegang vanuit de omliggende woonzones tot het stadsbosgebied moet verhoogd worden. Bij het uitwerken van de structuurvisie op microniveau worden deze 
portalen van derde orde exact bepaald (hier zijn de pijlen enkel schematisch). Andere verbindingen bv. vanuit het Tivolipark of de wijk Otterbeek worden ook op 
microniveau uitgewerkt. 
 
Concept 7: Cultuurhistorische bakens 
 
De principes voor dit concept zijn: 
 

- Waar mogelijk visueel vrijwaren van de Midzeelhoeve en de kasteelparken en creëren van vista’s. 
- Verdere recreatieve uitbouw van Midzeelhoeve en Sint-Michielskasteel. 

 
De toegankelijkheid tot de Midzeelhoeve en het Sint-Michielskasteel moet verhoogd of behouden worden. Aan het Sint-Michielskasteel wordt een portaal van 
tweede orde geselecteerd als toegang tot het kasteelpark en de mogelijke bosuitbreidingen. Zoals reeds eerder vermeld wordt aan de Midzeelhoeve een 
parkeerplaats voorzien en een recreatieve link met het stadsbos. Waar mogelijk kunnen vista’s naar deze gebouwen (en de kastelen Zorgvliet en Kauwendaal) 
gecreëerd worden. 
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5.2.2.3. Indeling volgens intensiteit van het recreatief gebruik 

 
De organisatie van het recreatief gebruik dient zo te gebeuren dat er zo weinig mogelijk conflicten ontstaan met andere gebruiksvormen in het stadsbos. Er is nood 
aan een doordachte spreiding van de recreatieve activiteiten. 
 
Als uitgangspunt worden hierbij de principes van concept 6 (boskernen met hogere recreatieve intensiteit) gebruikt. 
 

- In de verschillende kwadranten rond spoorweg en R6 worden enkele boskernen gerealiseerd met verhoogde mogelijkheid tot recreatieve ontwikkeling 
(bv. speelbos). 

- Een netwerk van bosfragmenten, graslanden, paden, schermbossen,… met een lagere recreatieve intensiteit verbinden deze kernen. 

 
 De zones die aangeduid worden als gebied met ‘intensieve bosbenutting’ zijn deze zones waar naast wandelen, fietsen of natuurbeleving ook 

andere vormen van recreatie mogelijk moeten zijn. 
De aanleg van speelbossen gebeurt bij voorkeur aan de rand van woongebieden in deze zones. Drie gebieden worden naar voor geschoven:   

- deel van het militair domein bij Nieuwendijk-Pasburg 
- aansluitend bij het woonuitbreidingsgebied Mechelse Goedkope Woning in de Duivenstraat 
- bij het Sint-Michielskasteel 

 
Om in de vraag naar een speeltuin in het stadsbosgebied te voorzien, wordt er geopteerd voor een speelpark in het woonuitbreidingsgebied 
Ekelenhoek. 
Een andere zone met mogelijkheid tot intensieve bosbenutting is de zone tussen de oude spoorwegberm en Kauwendaal. 
 

 De zones die aangeduid worden als gebied met ‘matig intensieve bosbenutting’ zijn deze gebieden die een recreatief gebruik aankunnen en 
bijgevolg een aangepaste structuur voor hun functie hebben. 
Het zijn vooral de zones rond de oude spoorwegbermen (fietsverbindingen) en de zones gelegen bij de toegangsportalen. Ook het kasteelpark 
Zorgvliet en het aanpalende bosgebied bij het Sint-Michielskasteel worden als zone met matig intensieve bosbenutting aangeduid. 
 

 De andere bossen in de projectzone worden aangeduid als gebied met ‘extensieve bosbenutting’. De recreatieve infrastructuur is in deze zones 
beperkt en dient vooral voor geleiding en landschapsbeleving.  Ook de beboste spoorwegtaluds worden op deze manier aangeduid.  
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5.2.3. STRUCTUURSCHETS BOS EN NATUUR 

Hieronder wordt de visie bos en natuur weergegeven. Deze visie werd opgemaakt op basis van de informatie uit de inventarisatiefase.  
 
Het concept bos en natuur gaat uit van de aanwezige ecologische waarden en bossen. Er is in het studiegebied nu al veel bos aanwezig, het verbinden, versterken 
en vooral toegankelijk maken van de bossen is de uitdaging.  
 
Het concept gaat uit van een multifunctioneel boscomplex, met aandacht voor water en de buffering van de R6. Concreet gaat het om de volgende principes: 

- bos als onderdeel van een mozaïekstructuur (concept 1), met bosuitbreiding waar mogelijk 
- vensters naar het open-ruimtegebied (concept 2) 
- boskernen met hogere recreatieve intenstiteit (concept 6) 
- aandacht voor cultuurhistorische bakens (concept 7) 
- ruimte voor water (concept 8) 
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Concept 1: Bos als onderdeel van een mozaïekstructuur 
De principes voor dit concept zijn: 
 

- Het stadsbos is verweven met andere vormen van landgebruik (wonen, landbouw, infrastructuur,…) en kan een belangrijke schermfunctie hebben. 
- Het stadsboslandschap kan bestaan uit een aaneenschakeling van bosfragmenten afgewisseld met graslanden. 
- Binnen de bosfragmenten zijn er open plaatsen en bosranden aanwezig. 

 
Uit de structuurschets blijkt een afwisseling tussen bos, open natuurgebieden en open ruimten. Ook binnen de boszones is plaats voor open ruimte, zoals bepaald 
in de beheervisie voor openbare bossen (5 tot 15 %). Binnen de bossen zal ook gestreefd worden naar het creëren van interne en externe bosranden. In een latere 
fase zullen deze deelconcepten verder uitgewerkt en gelokaliseerd worden. 
 
In de structuurschets zijn een aantal locaties aangeduid waar bosuitbreiding mogelijk is. Bij het uitwerken van inrichtingsplannen zal binnen deze locaties een 
grote oppervlakte opengelaten worden, zodat het aandeel aan open plaatsen over het hele complex gezien voldoende hoog blijft en zodat er plaats voorzien 
wordt voor spontane bosontwikkeling d.m.v. natuurlijke verjonging. 
 
Concept 2: Vensters naar het open-ruimtegebied 
De principes voor dit concept zijn: 
 

- In de overgangszone van het stadsbosgebied naar de open ruimte worden belangrijke zichten behouden. 
- In het open-ruimtegebied wordt landschapszorg en –ontwikkeling gestimuleerd. 

 
De voornaamste open-ruimtezichten situeren zich in het noordoostelijke kwadrant richting Midzeelhoeven. Hoewel er zich wel mogelijkheden voor 
bosuitbreiding voordoen ten noorden van Heisbroek, wordt hier gekozen voor open ecotopen. We denken hier aan landschapsbouw met kleine 
landschapselementen (houtkanten, hagen) en randbosjes. Het versterken van het open karakter en het ondersteunen van het zicht richting de Midzeelhoeven staat 
hier centraal. 
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Concept 6: Boskernen met hogere recreatieve intenstiteit 
De principes voor dit concept zijn: 
 

- In de verschillende kwadranten rond spoorweg en R6 worden boskernen gerealiseerd met verhoogde mogelijkheid tot recreatieve ontwikkeling (bv. 
speelbos). 

- Een netwerk van bosfragmenten, graslanden, paden, schermbossen, kleine landschapselementen, … met een lagere recreatieve intensiteit verbinden deze 
kernen. 

 
Het verhogen van de toegankelijkheid van de aanwezige bossen is de uitdaging voor dit studiegebied. Het streefdoel is het toegankelijk maken van alle bossen in 
het boscomplex, maar via het principe van de afnemende geleiding wordt de recreatie geconcentreerd in bepaalde bosgedeelten. In de structuurschets wordt een 
aanzet gegeven tot de localisatie van recreatief uit te bouwen bossen. Hierbij wordt vooral gedacht aan de speelbossen langs de Duivenstraat, zowel ten W als ten 
O van de spoorweg. Aansluitend op de Liersesteenweg kan een recreatief bos worden aangelegd.  
 
Voor de wijk Elzestraat kan het recreatieve gebruik worden geconcentreerd in het kasteelpark Sint-Michiels en zijn uitbreidingen. Voor het hoofdportaal langs de 
Heisbroekweg stelt er zich een knelpunt. Gezien de keuze van dit portaal als hoofdportaal is er hier nood aan een recreatief uitgebouwd bos, maar dit bos heeft 
heel wat ecologische waarden: 

- enige Ferrarisbos in de projectzone; 
- omvat biologisch zeer waardevolle percelen; 
- nat bosgebied; 
- hoge ecosysteemkwetsbaarheid voor ecotoopverlies. 

De recreatieve uitbouw in Heisbroek wordt dan ook beperkt. 
 
SPEELBOSSEN 
 

Speelbossen zijn niet gedefinieerd in het bosdecreet. Het bosdecreet spreekt wel van speelzones in bossen: “spelen met min-18-jarigen en hun begeleiders (kan enkel) in de 

daartoe door het Bosbeheer (dit is de afdeling Bos & Groen) of de eigenaar aangewezen speelzones. De zones worden vermeld op de infopanelen aan de hoofdingangen van 

het bos. Spelen door min-18-jarigen en hun begeleiders buiten deze zones is slechts mogelijk mits toestemming van het Bosbeheer voor de domeinbossen en van de 

eigenaar voor de overige openbare bossen.” 

De eigenaar bepaalt welke delen van zijn bos permanent of gedurende een vaste periode in het jaar als speelzone worden ingesteld. Hiervoor hoort hij het advies van het 

Bosbeheer en de gemeentelijke jeugdraad. 
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Concept 7: Aandacht voor cultuurhistorische bakens 
De principes voor dit concept zijn: 
 

- Waar mogelijk visueel vrijwaren van de Midzeelhoeve en de kasteelparken en creëren van vista’s. 
- Verdere recreatieve uitbouw van Midzeelhoeve en Sint-Michielskasteel. 

 
De kasteelparken worden uitgebouwd tot natuurlijke kasteelparken, met respect voor hun historische inrichting. Het Sint-Michielspark is de recreatieve pool voor 
Elzestraat, het park rond kasteel Zorgvliet wordt beperkt ingeschakeld in het recreatief netwerk. De inrichting van het kasteel Zorgvliet en de uitbreiding er rond 
wordt afgestemd op de verwachtingen van de eigenaar en de afdeling Bos & Groen. 
 
Concept 8: Ruimte voor Otterbeek 
De principes voor dit concept zijn: 
 

- Accentueren van de Otterbeek in stadsboslandschap. 
- Mogelijkheid tot creëren van ‘overstroombare zones’. 

 
Rond de Otterbeek worden een aantal natte zones hersteld in het zuidwestelijke kwadrant. Het aanwezige hooiland en het populierenbos op de rechteroever van 
de Otterbeek zullen worden heringericht tot een waterrijk ecosysteem met behoud van het bos. De weiden tussen de twee spoorwegbermen zullen worden 
ontwikkeld tot natte bosecosystemen. Hiervoor moet echter eerste de kwaliteit van het water in de Otterbeek worden nagegaan. De VMM geeft hier als fysico-
chemische waterkwaliteit verontreinigd op (geen informatie voor andere parameters beschikbaar). 
 
Ook langs de waterplas in de oksel van de oude en de nieuwe spoorweg wordt de ontwikkeling van een waterrijk systeem voorzien. Overleg met de eigenaar 
dringt zich hier op. 
 
Het bos aan de Heisbroekweg is vochtig (van nature overstroombaar, niet recent overstroomd gebied). Het waterrijk karakter van dit bos moet gerespecteerd 
worden. Dit houdt o.a. in dat de recreatie goed gestuurd moet worden. 
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In het studiegebied zijn reeds heel wat ecologisch belangrijke percelen aanwezig. Het behoud en de verdere ontwikkeling hiervan zijn belangrijk. Hiertoe 
behoren o.a. graslanden tussen Heisbroek en de Midzeelhoeven (voornamelijk buiten de stadsbosperimeter) en delen van de oude spoorwegberm 
(struisgrasvegetaties op zure bodem). Ook langs de R6 en de Heisbroekweg komen waardevolle graslanden voor. In de structuurschets bos en natuur worden deze 
gebieden dan ook aangeduid als te behouden open plaatsen. Voor de spoorwegberm moet de actuele aanwezigheid van de graslanden in detail geïnventariseerd 
worden om de inpasbaarheid van een recreatieve ontsluiting na te gaan. 
 
Wanneer bossen uitgebreid worden zullen er natuurlijke, aangepaste bostypes nagestreefd worden. Dit houdt o.a. in het realiseren van broek- en vloedbossen 
langs de Otterbeek (zie ook concept 8) en bosontwikkeling via natuurlijke verjonging. Bij het realiseren van bosuitbreiding zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
worden van autochtoon plantsoen. 
 
Voor de aanwezige bossen wordt een natuurgericht bosbeheer vooropgesteld, gebaseerd op de beheervisie voor de openbare bossen, zoals opgesteld door de 
afdeling Bos & Groen (Buysse et al., 2001). Dit houdt ondermeer in het voorzien van open plekken in het bos, behoud van oude bomen en dood hout, het gebruik 
van inheems en waar mogelijk autochtoon materiaal, zoveel mogelijk (her)bebossing m.b.v. natuurlijke verjonging, omvorming van bossen met niet-inheemse 
soorten (bvb. Amerikaanse eik, cultuurpopulieren, …), het creëren van bosranden, het waar mogelijk toepassen van hakhout- en/of middelhoutbeheer, aangepast 
beheer van poelen, geen nieuwe drainage aanleggen, …. Binnen de beheervisie voor openbare bossen is er ook veel aandacht voor het openstellen van de bossen 
en participatie binnen de opmaak van beheerplannen.  
 
Om de visuele en geluidshinder van de R6 voor de bewoners tegen te gaan, kunnen er langs de R6 schermbossen worden aangelegd. Hierbij moet echter 
rekening gehouden worden met de aanwezige graslanden, aangezien zij gekarteerd zijn als biologisch waardevol. Detailonderzoek zal hier uitwijzen in hoeverre 
bebossing hier mogelijk is. 
 
Een bijkomend voordeel van deze schermbossen is de visuele uitstraling van het stadsbos naar de passerende reizigers toe. Bebossing van de bermen benadrukt 
de doortocht door het stadsbos. Gecombineerd met informatiepanelen zal dit de naambekendheid en de herkenbaarheid van het stadsbos vergroten (vergelijk 
bijvoorbeeld met het Witte Kinderbos op de middenberm van de E19). 
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5.2.4. STRUCTUURSCHETS LANDSCHAP, WATER EN LANDBOUW 

Op de volgende bladzijde wordt de visie landschap, water en landbouw weergegeven.   
Deze structuurschets maakt o.a. gebruik van concepten 2 en 8 als bouwstenen. 
 
Concept 2: Vensters naar het open ruimte-gebied (landbouwgebied) 
De principes voor dit concept zijn: 
 

- In de overgangszone van het stadsbosgebied naar de open ruimte worden belangrijke zichten behouden. 
- In landbouwzone wordt landschapszorg en –ontwikkeling gestimuleerd 

 
Naast het beleven van de natuur en de rust, is een stadsbos daarnaast ook een plaats waar men ruimte en openheid moet kunnen ervaren. In de overgangszone 
tussen het stadsbosgebied naar de open ruimte moet daarom het zicht op die open ruimte bewaard worden en waar mogelijk geleid. Dit is vooral zo voor het 
landbouwgebieden Musepi en Schommen en de overgang naar de Vrouwvlietvallei. 
 
In de nu aanwezige open ruimte gebieden moet minstens landschapszorg en -ontwikkeling gestimuleerd worden. Op deze manier moeten stapstenen tussen 
belangrijke groenzones ontstaan of in stand gehouden worden. Om deze groenzones ook in het woongebied te laten doorlopen en het stadsbosgebied intern te 
verbinden, wordt een dreefbeplanting voorgesteld voor de Groenstraat, Zorgvliet, Ekelenhoek, Bloemveldweg en Sint-Michielsstraat. 
 
Concept 8: Ruimte voor Otterbeek 
De principes voor dit concept zijn 
 

- Accentueren van de Otterbeek in stadsboslandschap. 
- Mogelijkheid tot creëren van ‘overstroombare zones’. 

 
Op dit moment is de Otterbeek weinig nadrukkelijk aanwezig in het landschap. De inrichting van het stadsbos is een opportuniteit om ook de Otterbeek te 
accentueren in het stadsboslandschap. Dit kan gebeuren door bv.: 

 Voornamelijk natte graslanden te creëren in de directe omgeving van de Otterbeek. Op deze manier wordt er ook ruimte gegeven voor 
mogelijke winteroverstromingen. Hierdoor ontstaat ook een meer open gedeelte in het stadsbos. 

 Een onverhard wandelpad naast de Otterbeek. 
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5.2.5. GLOBALE STRUCTUURSCHETS OP MESONIVEAU 

Noordoostelijke kwadrant (autoportaal, Midzeelhoeve) 
o Ter hoogte van het geplande autoportaal: 

 Ecologische waarde van bos  <--> Verhoging recreatieve voorziening door aanwezigheid autoportaal 
 Het recreatief medegebruik is in deze zone gewenst maar met bijzondere aandacht voor de draagkracht van het gebied. 

o Een aangename recreatieve verbinding tussen de Midzeelhoeve en het autoportaal moet op microniveau in detail uitgewerkt worden. 
o Nood aan extra verbinding tussen noordoostelijke en  zuidoostelijke kwadrant. 

Wanneer het autoportaal zich in dit kwadrant situeert is het noodzakelijk om een goed gedifferentieerd aanbod aan wandelroutes te creëren (kort, 
middellang, lang). Er zal bijgevolg ook nood zijn een extra verbinding tussen het noordoostelijke en zuidoostelijke kwadrant. 

Zuidoostelijke kwadrant (militair domein) 
o Militair domein 

De visie van recreatie en natuur sluiten bij elkaar aan, in die zin dat het gedeelte vooraan voorzien wordt voor hoog-dynamische recreatie (speelbos). 
In de zone achteraan moet belangrijke aandacht geschonken worden aan de aanwezige natuurwaarden. 

o Verbinding tussen zuidoostelijke kwadrant en zuidwestelijke kwadrant vereenvoudigen 
De verbinding tussen deze twee kwadranten gebeurt via de lusvormige brug van de Duivenstraat over de spoorweg. Een eenvoudigere overgang voor 
wandelaars en fietsers is aangewezen. 

Zuidwestelijke kwadrant (Kauwendaal) 
o Oude spoorwegberm 

Op de oude spoorwegberm zijn enkele waardevolle graslanden en heide aanwezig. Deze bermen zijn echter ook uit recreatief oogpunt heel 
interessant (fietsverbindingen). Bij het uitwerken van de structuurvisie op microniveau zal moeten nagegaan worden, hoe de oude spoorwegberm 
aangewend kan worden voor fietsers en voetgangers en daarbij de natuurlijke draagkracht niet ernstig te overschrijden. 

o Ontsluiting R6 
Voor de toekomstige bovengrondse aansluiting van de Liersesteenweg met de R6, is het mogelijk dat een aanzienlijk deel van het bosareaal 
ingenomen wordt. 

Noordwestelijke kwadrant (Elzestraat) 
Er moet aandacht zijn voor een verhoging van het straatgroen in de wijkstraten. In het woonuitbreidingsgebied dat ingesloten is door bebouwing kan gedacht 
worden aan een speelparkje. 
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6. DE GEWENSTE INRICHTING OP MICRONIVEAU 

6.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de concepten en visies uit het vorige hoofdstuk verder uitgewerkt. Dit gebeurt enerzijds via inrichtingsschetsen per deelgebied (deze 
deelgebieden werden reeds in het analyserapport vastgelegd), anderzijds via een samenvattende tabel van visies en acties (verder uitgewerkt in het actieplan). De 
inrichtingsschetsen zijn perspectiefschetsen waarop snel een duidelijk beeld gekregen wordt van de mogelijkheden van het gebied. Een eerste perspectiefschets 
toont telkens de bestaande toestand van het gebied met aanduiding van enkele visies. Op de tweede schets worden reeds acties en inrichtingsmaatregelen 
aangeduid en hoe het gebied in de toekomst zou kunnen evolueren. 
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6.2. DEELGEBIED 1: BOSSENCOMPLEX ROND KAUWENDAAL 

Dit bossencomplex is gelegen in de restruimte die afgebakend wordt door de R6, de spoorwegen, de Liersesteenweg en de Duivenstraat/Kauwendaal. Het gebied 
bestaat uit privé-domein rond het kasteel Kauwendaal en uit een afwisseling van bosjes, ruigten en populierenaanplantingen. Er is een aaneensluitend bos 
eigendom van openbare besturen, nl. het jonge bos van het OCMW van Mechelen dat overgaat in het bos op de eigendom van de Mechelse Goedkope Woning. 

6.2.1. STRUCTUURVISIE OP MESONIVEAU 

Het grootste deel van dit deelgebied staat op het gewestplan ingekleurd als bosgebied en is daarnaast het grootste aaneengesloten deel van de projectzone dat niet 
doorsneden wordt door infrastructuren. In de structuurvisie voor het stadsbos heeft dit gebied op lange termijn dan ook heel wat potenties voor natuur en 
recreatie. 
 
Volgende visies die geformuleerd werden in het vorige hoofdstuk zijn van toepassing op deelgebied1: 
 

- bos als onderdeel van een mozaïekstructuur 
- behoud bestaande bossen door herbestemmingen 
- verhogen van de toegankelijkheid van de bossen uit de aanpalende woonzones 
- vermijden verkeersoverlast door doorknippen Kauwendaal of Zorgvliet 
- portaal van tweede orde aan de Liersesteenweg en aan de Duivenstraat (ter hoogte van oude 

spoorwegberm en jeugdlokalen) 
- ter hoogte van portalen is er mogelijkheid tot recreatief medegebruik 
- natuurlijke bosontwikkeling in de rest van het gebied 
- ruimte voor Otterbeek 
 

6.2.2. INRICHTINGSSCHETS OP MICRONIVEAU 

Op de volgende bladzijden wordt een schets van het deelgebied weergegeven met de belangrijkste visies op microniveau voor dit specifiek deelgebied. De 
tweede inrichtingsschets duidt meer concrete acties aan, hoe die visie bekomen kan worden. In deze schets wordt aan de acties nog geen prioriteit of termijn 
gekoppeld, dit komt later in de tekst aan bod. De visies en acties worden beschreven in het actieplan in Bijlage 1. 
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Figuur 3. Inrichtingsschets deelgebied Bossencomplex rond Kauwendaal 
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6.3. DEELGEBIED 2: BEBOSTE SPOORWEGTALUDS ZUID 

Dit deelgebied is de restruimte gelegen tussen de oude spoorwegberm en de bestaande spoorweginfrastructuur ten zuiden van de R6. De oude spoorwegberm 
behoort tot dit deelgebied. Op het gewestplan is het volledige gebied ingekleurd als bosgebied en met uitzondering van de oude spoorweg zelf is het 
voornamelijk privédomein. Er zijn 2 vergunde woningen aanwezig. In de straat Zorgvliet liggen enkele zonevreemde niet-bebouwde kavels. 
 

6.3.1. STRUCTUURVISIE OP MESONIVEAU 

Het gebied is een restruimte, maar heeft met de oude spoorwegberm een heel belangrijke verbindende structuur die de 
Vrouwvlietvallei en de Netevallei met elkaar verbinden. Deze verbinding kan ook recreatief uitgewerkt worden, 
waarlangs verschillende gebruikers de projectzone betreden.  
Op een ander niveau is er ook nood aan een betere verbinding tussen het gebied van het militair domein en dit gebied. 
 
Volgende visies die geformuleerd werden in het vorige hoofdstuk zijn van toepassing op deelgebied 2: 

- bos als onderdeel van een mozaïekstructuur 
- oude spoorwegberm als ruggengraat voor voetgangers en fietsers 
- betere verbinding met de groenzone van het militair domein  
- portaal van tweede orde aan de Duivenstraat (ter hoogte van oude spoorwegberm en jeugdlokalen) 
- ter hoogte van portalen is er mogelijkheid tot recreatief medegebruik 
- natuurlijke bosontwikkeling in de rest van het gebied 
- ruimte voor Otterbeek 
- respect voor huidige ecologische waarden 

 

6.3.2. INRICHTINGSSCHETSEN OP MICRONIVEAU 

Op de deze en volgende bladzijden worden opnieuw twee inrichtingsschetsen gegeven met een verklarende tabel betreffende de visie en de acties in Bijlage 1. 
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Figuur 4. Inrichtingsschets deelgebied Beboste spoorwegtaluds zuid 
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6.4. DEELGEBIED 3: MILITAIR DOMEIN 

Dit deelgebied is op het gewestplan ingekleurd als militair domein. Het gebied is nog altijd eigendom van het Ministerie van landsverdediging, maar 
onderhandelingen voor aankoop door de gemeente zijn reeds gestart. Het gebied heeft belangrijke natuurlijke waarde en wordt frequent gebruikt door 
buurtbewoners en jeugd om er te wandelen en te spelen.  
 

6.4.1. STRUCTUURVISIE OP MESONIVEAU 

 
Volgende visies die geformuleerd werden in het vorige hoofdstuk zijn van toepassing op deelgebied 3: 
 

- bos en open ruimte in een mozaïekstructuur: indeling en beheer van het boscomplex in 3 zones 
- verwerving militair domein 
- via de tunnel van het oud veilingspoor moet een fietsverbinding gemaakt worden richting Sint-Katelijne-

Waver 
- betere verbinding met de andere kwadranten vanaf het militair domein  
- portaal van tweede orde t.h.v. kruispunt Duivenstraat – Valkstraat - Moermansstraat 
- ter hoogte van portalen is er mogelijkheid tot recreatief medegebruik 
- ruimte voor recreatief medegebruik (speelbos) en natuurlijke bosontwikkeling in de rest van het gebied, met behoud van bestaande graslanden 

 

6.4.2. INRICHTINGSSCHETSEN OP MICRONIVEAU 

Voor de verklarende tabel betreffende de visie en de acties wordt verwezen naar Bijlage 1. 
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Figuur 5. Inrichtingsschets deelgebied Militair domein 
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6.5. DEELGEBIED 4: BOSSENCOMPLEX ROND HET OUDE VEILINGSSPOOR 

 
Dit bossencomplex is een waardevol (nat) historisch bosgebied. Het is op het gewestplan deels ingekleurd als bosgebied, deels als militair gebied. Het zijn 
voornamelijk privé-gronden. 
 

6.5.1. STRUCTUURVISIE OP MESONIVEAU 

 
Volgende visies die geformuleerd werden in het vorige hoofdstuk zijn van toepassing op deelgebied 4: 
 

- via de tunnel van het oud veilingspoor moet een fietsverbinding gemaakt worden richting Sint-Katelijne-Waver 
- hoofdportaal voor autoverkeer wordt in dit kwadrant gesitueerd 
- er is een vlotte verbinding naar deelgebied 3 (militair domein) nodig 
- het ecologisch waardevolle bos zorgt ervoor dat recreatief medegebruik hier beperkt moet worden 
- ruimte voor Otterbeek 
- bosuitbreiding langs kruispunt R6 – Heisbroekweg (N105) 

 
Voor de inrichting van het oude veilingspoor tussen de Heisbroekweg en het eindpunt moet een afweging gemaakt worden tussen verharden ten behoeve van een 
fietspad en het behoud van de bestaande waardevolle vegetaties (zaagblad, heidevegetatie, …). Het behoud van de vegetaties vereist het openhouden van de 
spoorwegbedding, en is dus combineerbaar met een (niet verhard) wandelpad. De eerste piste is verwerkt in de inrichtingsschetsen hieronder. 
 
 

6.5.2. INRICHTINGSSCHETSEN OP MICRONIVEAU 

De verklarende tabel betreffende de visie en de acties wordt weergegeven in Bijlage 1. 
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Figuur 6. Inrichtingsschets deelgebied Bossencomplex rond het oude veilingspoor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUCTUURVISIE OP MICRONIVEAU 

 
 

MENS EN RUIMTE  & VERENIGING VOOR BOS IN VLAANDEREN – Rapport Visievorming Stadsbos Kauwendael         66 

 
 



STRUCTUURVISIE OP MICRONIVEAU 

 
 

MENS EN RUIMTE  & VERENIGING VOOR BOS IN VLAANDEREN – Rapport Visievorming Stadsbos Kauwendael         67 

6.6. DEELGEBIED 5: LANDBOUWGEBIED TUSSEN HEISBROEK EN MUSEPI 

 
Dit deelgebied is een open ruimte gebied en bestaat voornamelijk uit graslanden en verspreide bebouwing. Op het gewestplan is het gebied ingekleurd als 
landbouwgebied. Naast privé-eigendommen, zijn ook enkele percelen eigendom van het OCMW Mechelen. 
 

6.6.1. STRUCTUURVISIE OP MESONIVEAU 

 
Volgende visies die geformuleerd werden in het vorige hoofdstuk zijn van toepassing op deelgebied 5: 
 

- In de overgangszone van het stadsbosgebied naar de open ruimte worden waar mogelijk belangrijke 
zichten behouden. 

- In de landbouwzone worden landschapszorg en landschapsontwikkeling gestimuleerd. 
- Recreatieve ontwikkeling rond de Midzeelhoeven moet ondersteund worden. 
- Portaal van eerste orde voor het stadsbos via de Midzeelhoeven. 

 

6.6.2. INRICHTINGSSCHETSEN OP MICRONIVEAU 

Voor de verklarende tabel betreffende de visie en de acties wordt verwezen naar Bijlage 1. 
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Figuur 7. Inrichtingsschets deelgebied Landbouwgebied rond Heisbroek en Musepi 
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6.7. DEELGEBIEDEN 6, 7 EN 8: BEBOSTE SPOORWEGTALUDS NOORD, SINT-MICHIEL EN OMGEVING EN EKELENHOEK/ZORGVLIET 

 
Deelgebieden 6, 7 en 8 worden voor de bespreking van de structuurvisie op microniveau samengenomen. Het zijn de gebieden die gelegen zijn in het 
noordwestelijke kwadrant (wijk Elzestraat). 
 

6.7.1. STRUCTUURVISIE OP MESONIVEAU 

 
Volgende visies die geformuleerd werden in het vorige hoofdstuk zijn van toepassing op deelgebieden 6,7 en 8: 
 

- In de overgangszone van het stadsbosgebied naar de open ruimte worden waar mogelijk belangrijke zichten behouden. 
- In de landbouwzone worden landschapszorg en landschapsontwikkeling gestimuleerd. 
- Recreatieve ontwikkeling (speelbos) rond het Sint-Michielskasteel moet ondersteund worden. 
- Park Sint-Michiels als portaal van 2e orde te ontwikkelen 
- Toegankelijkheid van buurtbewoners bevorderen 
- Versterking van de groenstructuur van het kasteelpark Sint-Michiels door bosuitbreiding in het gebied Schommen 
- Oude spoorwegberm als ruggengraat voor voetgangers en fietsers. 

 
Een deel van de bosuitbreiding op Schommen werd dit voorjaar gerealiseerd door het gemeentebestuur in het kader van compensatiebebossingen. 
 

6.7.2. INRICHTINGSSCHETSEN OP MICRONIVEAU 

De verklarende tabel betreffende de visie en de acties wordt weergegeven in Bijlage 1. 
 
 
 
 
 
 
 



STRUCTUURVISIE OP MICRONIVEAU 

 
 

MENS EN RUIMTE  & VERENIGING VOOR BOS IN VLAANDEREN – Rapport Visievorming Stadsbos Kauwendael         71 

Figuur 8. Inrichtingsschets deelgebied Beboste spoorwegtaluds noord, Sint-Michiel en omgeving en Ekelenhoek/Zorgvliet 
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7. OPERATIONEEL INRICHTINGSPLAN 

In deze fase wordt de visie op microniveau geconcretiseerd in een operationeel inrichtingsplan. Hierbij wordt in belangrijke mate rekening gehouden met de 
eigendomstructuur. Het operationeel inrichtingsplan geeft enerzijds een cartografisch overzicht van de gewenste eindtoestand op (geaggregeerd) perceelsniveau, 
en anderzijds een actieplan om de gewenste eindtoestand te bereiken. 
 
Het inrichtingsplan wordt voorgesteld in de volgende kaart. Deze kaart geeft op geaggregeerd perceelsniveau de gewenste eindtoestand aan. Als onderliggende 
laag wordt de ingescande kadasterkaart gebruikt (KadScan, OC GIS-Vlaanderen, 2001). 

7.1. ACTIEPLAN 

7.1.1. ALGEMEEN 

Deze inrichtingsstudie beschrijft de gewenste te realiseren eindtoestand van het stadsbos. Om deze gewenste eindtoestand te bereiken, moeten een aantal acties 
worden ondernomen. In het bijgevoegde actieplan (Bijlage 1) worden deze acties per deelgebied besproken. Daarnaast zijn er ook een aantal algemene acties, 
die voor het hele gebied gelden. Deze worden op het einde van het actieplan besproken. Iedere actie is een uitwerking van een bepaald visie-element. Deze 
visie-elementen worden opgegeven, waaronder de opbouwende acties beschreven worden, om dit visie-element te realiseren. 
 
De acties worden onderverdeeld in de volgende actietypes: 
• acties in verband met bestemmingswijzigingen (BW): opmaak RUP, taakverdeling voor de opmaak van het RUP, overzicht te wijzigen kadastrale percelen 
• acties in verband met verwerving (VW): timing en taakverdeling van verwerving,  
• acties in verband met inrichting (IR): timing en taakverdeling van inrichting, overzicht mogelijke partners voor inrichting,  
• acties in verband met beheer (BH): timing en taakverdeling van opstellen beheerplan, taakverdeling voor beheer en bewaking, overzicht mogelijke partners 

voor beheer,  
• acties in verband met ontsluiting en toegankelijkheid (OT): timing en taakverdeling voor inrichten en voorzien van ontsluitings- en interne 

circulatiemogelijkheden, timing en taakverdeling voor opstellen van een toegankelijkheidsreglement, 
• algemene acties 

o acties in verband met het opzetten van een beheerstructuur: overzicht partners, taken, timing 
o acties in verband met communicatie (CO): timing en taakverdeling voor het opmaken en van een communicatieplan, uitwerken huisstijl 
o acties i.v.m. de opmaak van een beheerplan: timing, partners, … 
o algemene acties i.v.m. recreatief netwerk en recreatieve infrastructuur 
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• acties i.v.m. de integratie van externe elementen in het stadsbos: overzicht te behouden en te ontwikkelen externe elementen, ontwikkelen stapstenen tussen 
externe elementen en stadsbos, uitwerken recreatieve ontsluiting met ruime omgeving, afstemmen stadsbos met Vrouwvlietvallei (landschapsontwerp), link 
met inrichtingsvisie Oude Spoorweg en inrichtingsvisie omgeving Midzeelhoeven 

De acties worden weergegeven in een tabel (zie Bijlage 1). De acties worden gegroepeerd per visie-element, waartoe de actie behoort. Voor iedere actie worden 
de volgende punten beschreven: 

• nummer2 van de actie  
• nadere omschrijving van de actie 
• type actie 
• prioriteit van de actie (0: geen actie te ondernemen, passief te bewaken; 1: prioritair; 2: minder prioritair; 3: laagste prioriteit of slechts nadat 

voorwaarden vervult zijn) 
• timing van de actie, per 5-jarige termijn in een planningshorizon tussen 2005 en 2010 
• uitvoerder(s) van de actie en partners 
• kadasternummers van de betrokken percelen (in Mechelen zijn alle betrokken percelen gelegen in Mechelen - 2e afdeling, in Sint-Katelijne-Waver in Sint-

Katelijne-Waver - 2e afdeling) 
 
Per deelgebied wordt een kaart bijgevoegd met de acties en eigendomstructuur op (geaggregeerd) perceelsniveau en een verwijzing naar het actieplan.  
In Bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van instrumenten en subsidies die lokale besturen kunnen gebruiken bij het aanleggen en beheren van bossen. 
Bovendien wordt een overzicht gegeven van de aan te vragen vergunningen en richtlijnen waarmee rekening dient te worden gehouden. 
 
 

                                                      
2 het nummer is opgebouwd als volgt (bvb. actie 1a1): verwijzing naar deelgebied (1a1); verwijzing naar het visie-element waarvan de actie een uitwerking is (1a1); volgnummer van de actie (1a1) 
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7.1.2. HERBESTEMMINGEN 

In het operationeel inrichtingsplan worden een aantal herbestemmingen voorzien. Deze worden uitgevoerd door het Vlaamse Gewest. Hieronder wordt de 
ruimtebalans gegeven van de voorgestelde bestemmingswijzigingen. De OCMW-gronden tussen Mussepi en Heisbroek (noordoostelijke kwadrant) worden pas op 
lange termijn omgezet in bosgebied. Voorlopig zou er met beheersovereenkomsten gewerkt worden. 
Op korte termijn wordt er 26,99 ha bosgebied bijgecreëerd; 0,96 ha wordt omgezet naar harde bestemmingen (regularisatie van hondenschool KOVAH, 
woonwagenpark, jeugdlokaal).  In totaal wordt er dus 26,03 ha bosgebied bijgecreëerd. Op lange termijn kunnen ook de OCMW-gronden tussen Mussepi en 
Heisbroek omgezet worden naar bosgebied. De totale balans is dan + 30,06 ha bosgebied. 
 
 
Bestemmingswijziging Bosgebied + 

(m²) 
Bosgebied - 

(m²) 
Totaal 
(m²) 

Totaal 
(ha) 

Woonuitbreidingsgebied naar bosgebied 40.434  40.434 4,04 
Woongebied naar bosgebied 41.123  41.123 4,11 

Militair domein naar bosgebied 171.015  171.015 17,10 
Agrarisch gebied naar bosgebied 

- op korte termijn 
- op lange termijn 

64.378 
17.467 
46.911 

 64.378 
17.467 
46.911 

6,44 
1,75 
4,69 

Mogelijke regulariseringen in bosgebied 
- bosgebied naar recreatiegebied 

 -- 9.634  
 

- 9.634-  
 

0,96 
 

Ruimtebalans (m²) 
- op korte termijn 
- op lange termijn 

 
269.939 
316.850 

 
- 9.634 

 

 
260.305 
300.590 

 
26,03 
30,06 

Tabel 2. Overzicht bestemmingswijzigingen 
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7.1.3. RICHTLIJNEN VOOR DE OPMAAK VAN HET GEWESTELIJK RUP 

De inrichting van het stadsbos Mechelen wordt van bovenlokaal belang beschouwd.  Mechelen is bovendien geselecteerd in het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen als een regionaalstedelijk gebied en bijgevolg van gewestelijk niveau.  Dit betekent dat de noodzakelijke herbestemmingen door het Vlaams gewest 
via een gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan moeten worden uitgevoerd.  Omwille van het feit dat reeds grote delen van de projectzone een bosbestemming 
hebben (evenwel niet gebiedsdekkend een boskarakter kennen), wordt er geen algemene herbestemming voorgesteld maar wel naast de hiervoor opgesomde 
herbestemmingen, een soort van overdruk, een contourenplan waarbij de administratie Bos & Groen een adviserende rol krijgen bij elke stedenbouwkundige 
aanvraag binnen het contourenplan.   
 
De administratie gaat hierbij na of de ingediende vergunningsaanvraag conform het inrichtingsplan van het stadsbos is en of de aanvraag de inrichting van het 
stadsbos niet in het gedrang brengt.  Belangrijk is hierbij te vermelden dat ook wordt voorgesteld dat de randen van het stadsbos langsheen de Liersesteenweg en 
de Groenstraat worden meegenomen in dit contourenplan.  Langs deze straten wordt de bestemming woongebied met een diepte van 50 m behouden, maar vele 
activiteiten en functies gebruiken vandaag reeds een perceeldiepte van meer dan 50m en ook in de strook van de eerste 50m kunnen zich ontwikkelen voordoen 
die het achterliggende stadsbos kunnen schaden (bijkomende grootschalige kleinhandel, ambachtelijke bedrijvigheid).  Zo zou bij vergunningsaanvragen in deze 
strook kunnen opgelegd worden dat een bepaalde groenindex en hoogstambomen worden aangeplant, waardoor de woonzone naadloos overgaat in het stadsbos. 
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7.1.4. VERWERVINGEN 

Om het stadsbos te realiseren, moeten een aantal gronden verworven worden.  Het belangrijkste te verwerven terrein is het militair domein in het zuidoostelijke 
kwadrant.  Daarnaast worden er gronden van AWV (noordwestelijke en noordoostelijke kwadrant), NMBS (oude spoorweg en oud veilingspoor) en particulieren 
verworven of gebruiksovereenkomsten afgesloten.  
 
Een 45-tal ha grond verandert van eigenaar of gebruiker. De verwervingen, gebruiksovereenkomsten en overdrachten worden verdeeld over de volgende 
eigenaarscategorieën (zie Tabel 3): 
 
Tabel 3. Verdeling te verwerven of gebruiken gronden volgens eigenaarscategorie 
Eigenaarscategorie Oppervlakte 

(m²) 
Oppervlakte 

(ha) 
Mogelijke verwerving of 
gebruiksovereenkomst privé-gronden 

109.495 10,95 

Mogelijke verwerving of 
gebruiksovereenkomst OCMW-gronden 

81.779 8,18 

Overdracht AWV-gronden (Vlaams 
Gewest) 

37.490 3,74 

Gebruiksovereenkomst NMBS-domein 96.549 9,65 
Verwerving Militair Domein 128.671 12,87 

Totaal 453.984 45,40 
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7.1.5. ONTSLUITING EN TOEGANKELIJKHEID 

 
Op kaart 20 wordt het voorstel van padenstructuur en toegankelijkheidsregeling voorgesteld. Er worden verschillende orden van paden voorgesteld: 
 

• wandel- en fietspaden van 1e orde: dit netwerk vormt van de ruggengraat van het stadsbosgebied. Beide paden worden verhard: fietspaden met asfalt, 
wandelpaden met grind. Deze paden verbinden portalen van 1e en 2e orde. Er takken verschillende externe verbindingen op aan. Door de combinatie van 
wandel- en fietspad dienen deze paden voldoende breed te zijn (4,0 m voor het fietspad en 2,0 m voor het wandelpad) en dient er een afscheiding (0,5 
tot 1,0 m) te zijn tussen het fietspad en wandelpad. Dit kan door een grasstrook tussen het verharde fietspad en het verharde wandelpad. Eventueel kan op 
deze grasstrook een houtkant of houten palen voorzien worden. 

• fietspaden 1e orde: op plaatsen waar er alternatieve, afgescheiden wandelpaden aangelegd kunnen worden, worden er aparte fietspaden voorzien. 
Verharding met asfalt. Breedte 4,0 meter. 

• wandelpaden 1e orde: op plaatsen waar er alternatieve, afgescheiden fietspaden aangelegd kunnen worden, worden er aparte wandelpaden voorzien. 
Verharding met grind. Breedte 2,0 meter. 

• wandelpaden 2e orde: deze paden zorgen voor verbindingen tussen wandelpaden 1e orde en kleinere wandellussen. Verharding met grind en minder 
breed dan wandelpaden 1e orde (1,5 meter). 

• wandelpaden 3e orde: niet-verharde wandelpaden voor de rustzoeker van 1,0 m breed. 
• avontuurlijke verbinding: niet-verhard wandelpad van 0,75 m breed dat zich langs de oude spoorweg slingert. 
• wandelpad 2e orde en MTB-pad: in het militair domein lopen wandelpad en MTB-route deels samen. Ook hier dringt er zich een fysieke afscheiding op. 

Het MTB-pad wordt niet verhard en is ongeveer 3,0 m breed. Het wandelpad (1,2 m breed) is verhard met grind. Afscheiding via houtkant of houten 
paaltjes (bvb. kastanje). 

• Op te heffen delen van het MTB-parcours: een deel van het bestaande MTB-parcours in het militair domein wordt verlegd, zodat het samenloopt met de 
fietsroute 1e orde 

• Af te sluiten paden voor MTB-ers: de oude spoorwegberm wordt afgesloten voor mountainbikers 
• Op te heffen pad: een bestaand pad in het militair domein (midden van de wandellus in het grasland) wordt niet mee opgenomen in het wandelparcours. 

Informeel wandelgebruik ervan kan echter nog 
• Te onderzoeken paden: de ligging en realisatie van deze paden moet nog onderzocht worden omwille van de ligging op privé-domein (eventueel te 

verwerven). 
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• Te onderzoeken provinciale functionele hoofdfietsroute: het provinciebestuur voorziet een functionele hoofdfietsroute langs de bestaande spoorlijn. De 
ligging hiervan is nog niet bepaald. Er kan gebruik gemaakt worden van de voorgestelde fietspaden 1e orde om deze hoofdfietsroute te realiseren. Overleg 
met het provinciebestuur is nodig. 

• Struinnatuur: binnen de ruimte tussen de spoorbermen wordt struinnatuur voorzien. In dit deel kan iedere bezoeker zich vrij bewegen en is het niet nodig 
om op de paden te blijven. 

 
Het stadsbos is toegankelijk langs verschillende portalen, met een specifieke hiërarchie en inrichting.  

• Autoportalen (portalen 1e orde): deze portalen zijn toegankelijk per auto, fiets en te voet. Bezoekers die zich per wagen naar het stadsbos verplaatsen, 
worden naar de autoportalen geleid. Er worden 2 autoportalen voorzien, namelijk één ter hoogte van de Midzeelhoeven en één ter hoogte van Hombio 
(kruispunt N105 Heisbroekweg met R6). De realisatie van het autoportaal Midzeelhoeven wordt ingeschoven in de recreatieve uitbouw van de 
Midzeelhoeven. Het autoportaal Hombio wordt pas ontwikkeld als blijkt dat er nood toe is. Aan beide autoportalen kunnen Groene Haltes worden 
voorzien. Momenteel worden deze plaatsen echter niet ontsloten door openbaar vervoer. Beide portalen worden gesuggereerd als fietsknooppunten.   
De inrichting van de autoportalen is het meest uitgewerkt: parkings, fietsenstallingen, verschillende pick-nicktafels, uitgebreide informatiepanelen, 
mogelijkheden om wandelkaarten te bekomen, horeca, eventueel fietsverhuur en douches. De site Hombio zal echter pas ontwikkeld worden als er vraag 
naar is. 

• Fietsportalen (portalen 2e orde): deze portalen zijn toegankelijk per fiets en te voet. Beperkte bezoekers per wagen zijn mogelijk, maar dit wordt zoveel 
mogelijk ontraden. Er worden 9 fietsportalen voorzien: Sint-Michielspark, bibliotheek Elzestraat (oude spoorweg), Liersesteenweg, OCMW-bos aan 
Kauwendaal, kruispunt Duivenstraat-Zandstraat, Zandstraat t.h.v. zandweg langs oude spoorwegberm, Montrealvijver, tunnel Zorgvliet onder R6, tunnel 
oud veilingspoor onder R6. De fietsportalen langs de Liersesteenweg, bibliotheek Elzestraat en Sint-Michielskasteel hebben een Groene Halte in de buurt. 
De inrichting van de fietsportalen is beperkter: fietsenstallingen, informatiepanelen met mogelijkheid om info mee te nemen, pick-nicktafel en rustbank. 

• Wandelportalen (portalen 3e orde): dit zijn plaatsen waar omwonende het stadsbos onmiddellijk in kunnen. Er zijn een 8-tal 3e ordeportalen gedefiniëerd 
en 3 plaatsen waar de inplanting van het wandelportaal nog bepaalt moet worden i.f.v. de aanleg van paden (Kasteel Kauwendaal, Aardvelden achter het 
Sint-Michielspark en Mussepi). Bijkomende wandelportalen zijn eventueel mogelijk, er werd echter geopteerd om niet aan iedere wandelweg een 
wandelportaal te voorzien.  
Inrichting: informatiepaneel, rustbank, eventueel pick-nicktafel, eventueel fietsenstalling. 

 
Er worden verschillende toegangsroutes gesuggereerd, met een aanduiding of deze reeds gerealiseerd zijn of niet, met een verwijzing naar bestaande 
fietsknooppunten.  
 
Tenslotte worden een aantal te nemen inrichtingsmaatregelen gelokaliseerd: 
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- afsluiten tunnel Zorgvliet onder R6 voor gemotoriseerd verkeer 
- afsluiten militair domein voor gemotoriseerd verkeer 
- bouwen van wandel- en fietsersbrug parallel aan R6 over de spoorweg 
- bouwen van wandel- en fietserstunnel onder de spoorweg t.h.v. de Duivenstraat 
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