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Verslaggever Patrick MAES 

  

 

1. Toelichting inrichtingsplan stadsbos Kauwendaal 

 Door de opdrachthouders van de studie Vereniging voor Bos in Vlaanderen (Rik 

De Vreese) en SUMResearch, voorheen Mens & Ruimte (Patrick Maes) wordt een 

toelichting gegeven van het eindrapport (zie powerpointpresentatie) 

 

2. Vragen vanuit het publiek 
 

 Is er al een definitieve regeling voor de gronden van de Mechelse 

Goedkope Woningen 

o Er is een collegebesluit over deze gronden om ze niet te 

bebouwen. Over een billijke vergoeding van de Mechelse Goedkope 

Woning hiervoor lopen nog onderhandelingen 

 Uit de theoretische cijfers blijkt voor het Mechelse een behoefte aan 

bos te bestaan van 750 ha. Dit wordt niet gehaald 

o Dit theoretische cijfer mag niet als een absoluut gegeven worden 

beschouwd, maar is te beschouwen als een streefcijfer, dat 

duidelijk aangeeft dat er nood is aan toegankelijk bos  

 Waarom is gekozen voor de site Kauwendaal? Waren er elders rond 

Mechelen geen mogelijkheden? 

o Zowel het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Mechelen als 

dat van Sint-Katelijne-Waver hebben deze site aangeduid als 

groengebied. Hierover was dus beleidsmatig consensus en kon 

bijgevolg een inrichtingsstudie worden opgemaakt. In dit gebied 

was er al een groot deel bosgebied aanwezig, in andere gebieden 

rondom de stad worden we geconfronteerd met landbouwgebieden met 

actieve landbouw en met enkele grote natuurgebieden. Daarnaast 

is de bevolkingsdichtheid binnen het stedelijk gebied het 

grootst ten noorden van de stad (wijken Nekkerspoel, Pasbrug, 

Nieuwendijk, Liersesteenweg, Antwerpsesteenweg,…) 

 Er is ook nog bosgebied als bestemming aangeduid op het gewestplan ten 

westen van de Liersesteenweg (N14). Waarom is dit gebied niet mee 

opgenomen in de studie? 

o Over deze gronden bestaat nog geen consensus inzake visie en 

toekomstige invulling, mogelijk komen zij in aanmerking voor de 

uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Mechelen-Noord.  

Hierover is nog niets beslist. Daarom zijn zij niet mee 

opgenomen in de studie. 

 Heeft de instuif en inspraak van de bevolking iets opgeleverd voor de 

studie en wat is het standpunt van de lokale politici? 

o De eerste vraag kan bevestigend worden beantwoord. Zo is vanuit 

de instuif de suggestie om de gronden van de Mechelse Goedkope 

Woningen niet te bebouwen gekomen en overgenomen in de studie en 
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door het lokaal beleid. De aanwezige schepen van Mechelen 

bevestigt dit en stelt dat zij vooral komt luisteren deze avond. 

o Andere opmerkingen die werden meegenomen zijn onder andere: 

 Respect voor huidige natuur – deel bos rustig houden -> 

niet het volledige bos wordt doorkruist door paden 

 Aanleg fiets- en wandelpaden -> er worden bijkomende 

fiets- en wandelpaden voorzien 

 Aanleg speelbos -> wordt voorzien 

 Fietspaden op oude spoorwegbermen -> wordt voorzien 

 Aangepaste ontsluiting aan ecologische draagkracht en aan 

draagkracht van de buurt -> het autoportaal wordt voorzien 

aan de Midzeelhoeven, indien dit een probleem wordt, kan 

het autoportaal verschoven worden naar de Hombio site 

(aansluiting van Heisbroekweg op R6) 

 Aandacht voor landbouw -> de percelen in landbouwgebruik 

worden slechts op lange termijn voorzien voor 

bosuitbreiding 

 Mozaïek bos/open ruimte -> wordt behouden en verder 

versterkt 

 Bestemming militair domein -> wordt omgezet naar bosgebied 

 Gebruik van bus, fiets of te voet wordt gepromoot 

 Delen van het gebied worden afgesloten voor sluikverkeer, 

motorcrossers, etc. 

o Aan een aantal vragen kan echter niet worden voldaan: 

 Voorzien van ruiterpaden -> hiervoor is het gebied te 

klein 

 Hondenlosloopweide en hondentoilet voorzien -> dit is een 

zeer gedetailleerde invulling die later nog kan worden 

voorzien 

 

 Er wordt niets gedaan omtrent de geluidsoverlast van de R6 

o Er wordt in het inrichtingsplan wel voorgesteld om via 

beplanting de geluidshinder te beperken. Hierbij moet wel 

gesteld worden dat de impact van groen op geluid vrij beperkt 

is. Verder is het ook belangrijk dat via deze studie de 

problematiek van de geluidsoverlast (opnieuw) aan de lokale 

politici wordt voorgelegd en dat ahv de resultaten van de 

bewonersinstuif, zoals opgenomen in deze studie, verschillende 

partijen bij de bevoegde overheidsdienst (afdeling Wegen en 

Verkeer van het Vlaamse Gewest), kunnen aankloppen om op de 

problematiek te wijzen. 

 De woonbuurt nabij het militair domein (Donk, Kasteellaan, 

Moermansstraat) is nog nauwelijks bereikbaar met de auto door het 

afsluiten van het kruispunt met de R6 en de brug van de Duivenstraat 

over de spoorweg. 

o Deze vraag valt buiten het bestek van deze studie. De aanwezige 

schepen van Sint-Katelijne-Waver licht toe dat er een duidelijk 

probleem van sluipverkeer door de woonwijk bestond. De genomen 

maatregel kadert in de herinrichting van de R6. Tengevolge van 

de aanpak van het sluipverkeer ervaren de bewoners nu een 

probleem van bereikbaarheid. Hierover zijn gesprekken i.f.v. een 

oplossing lopende tussen vertegenwoordigers van de bewoners en 

het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver. 

 Zijn er ruiterpaden voorzien in het stadsbos? 

o Er zijn geen ruiterpaden voorzien, omdat het gebied vrij klein 

is. Voorrang wordt gegeven aan fiets- en wandelpaden 

 Zijn er wel paden nodig in het gebied? Het bos is vandaag ook al 

toegankelijk 

o Op dit ogenblik is het bos nog steeds eigendom van het 

Ministerie van Landsverdediging en in principe niet 

toegankelijk. Wie vandaag het terrein betreedt, doet dit op 

eigen risico. Het terrein kan slechts worden verworven door het 

Vlaams Gewest, wanneer een bestemmingswijziging is doorgevoerd. 

De huidige eigendomstoestand laat ook niet toe dat wordt 

opgetreden tegen illegale of ongewenste activiteiten die 

(zouden) plaatsvinden op het Militaire Domein. 
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 Middenin het militair domein ligt een vervuilde site, wat zal hiermee 

gebeuren? 

o Dit gegeven was niet gekend bij de opmaak van de studie. Bij de 

verkoop van het militair domein is een bodemattest verplicht. 

Dit zal duidelijkheid hierover scheppen 

 Waarom is er slechts zo laat een informatievergadering? Waarom is er 

geen klankbordgroepvergadering meer geweest? 

o De informatievergadering is zo laat omwille van de lang 

aanslepende goedkeuringsperiode bij de verschillende 

administraties. Door deze vertraging is er ook geopteerd om de 

informatievergadering en de vergadering van de klankbordgroep te 

laten samenvallen. 

 Wat is het standpunt van Natuurpunt op dit plan? 

o Er is op dit ogenblik geen schriftelijk standpunt gekend. 

Natuurpunt is vertegenwoordigd in de klankbordgroep. De leden 

van de klankbordgroep zijn vandaag ook uitgenodigd. Natuurpunt 

is ook betrokken als bevoorrechte getuige. 

 Het autoportaal aan de Midzeelhoeve zal verkeer aantrekken in Musepi. 

ze straat wordt vandaag gebruikt als fietsroute naar school. Zijn er 

maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid genomen? 

o In het inrichtingsplan van de R6 wordt een fietstunnel 

voorgesteld op het kruispunt van het oud veilingspoor en de 

Heisbroekweg. Dit kan ook een oplossing betekenen voor Musepi. 

 Waarom is de bestemming bosuitbreiding op de gronden van het OCMW 

Mechelen tussen Musepi en de Midzeelhoeve slechts voorzien op lange 

termijn? 

o Het aanplanten van bos is eigenlijk niet bestemmingsgebonden. 

Het gebied ten noorden van Musepi is de overgangszone naar het 

agrarisch gebied en zal worden vastgelegd in een gemeentelijk 

RUP. Het gebied zal slechts worden omgezet in bosgebied als het 

bebost wordt en er een overeenkomst is met de eigenaar en 

gebruiker van het gebied. 

 Is er een financiële raming gemaakt? 

o Neen, wel is een opsplitsing gebeurd naar actor (welk 

overheidsorgaan doet wat?). Bovendien kunnen verschillende 

acties gekoppeld worden aan andere maatregelen (bvb. ontsluiting 

in het kader van de herinrichting van de R6) 

 Wat is het eigendomsstatuut van het vroegere militair domein boven de 

R6 

o Dit gebied is in private handen. 

 Wordt er iets gedaan aan de veiligheid van de jeugdlokalen in het 

gebied? 

o Deze vraag overstijgt de problematiek van inrichting van het 

stadsbos. Het stadsbos zal niet worden afgesloten. 

 De gemeente Sint-Katelijne-Waver heeft recent bomen aangeplant nabij 

het kasteel Sint-Michiel. Vandaag is dit een wildernis 

o Dit wordt overgemaakt aan de bevoegde gemeentelijke diensten. 


