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1
INLEIDING

Op 14 juni 2021 werd een voorwaardelijke omgevingsvergunning afgeleverd door de gemeente Brasschaat.
Tegen dit besluit werd beroep aangetekend bij de deputatie van de provincie Antwerpen. De provinciale
omgevingsambtenaar verleende op 3 november 2021 een ongunstig advies. Op 9 november 2021 werd door
de vergunningsaanvrager een termijnverlenging conform artikel 66 §2/1 OVD aangevraagd zodanig er
gewijzigde plannen kunnen worden opgemaakt om tegemoet te komen aan de opmerkingen in het verslag
van de provinciale omgevingsambtenaar.

Deze verantwoordingsnota is aangepast aan de gewijzigde projectinhoud.
Voor een overzicht van de wijzigingen en een toelichting op welke manier de nieuwe projectversie tegemoet
komt aan het verslag van de POA, wordt een apart document toegevoegd: ‘toelichting gewijzigde
projectinhoud’.
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2
PROJECTGEBIED

Onderhavige omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden heeft betrekking op het
verkavelen van een projectgebied en de afbraak van bestaande gebouwen en constructies binnen het
projectgebied. De ontwikkeling van het projectgebied is in handen van Van Roey Vastgoed N.V.. De te
verkavelen gronden zijn gelegen op percelen gelegen langsheen de Middelkaart, Lage Kaart, Schoolstraat,
Veldstraat en Leeuwstraat. De percelen zijn kadastraal gekend onder Brasschaat, afdeling 3, sectie F,
nummers 341W, 339H2, 341F, 341s, 341t en 278k2.

De te verkavelen site wordt ontsloten door boven vernoemde straten en omvat de huidige scholen
GILO/GIKO en De Vlinder evenals zaal Berkenhof. Binnen de verkaveling zal het mogelijk gemaakt worden
om de bestaande gebouwen op een deels gewijzigde plaats te herbouwen, alsook een sporthal,
multifunctioneel ruimte, een kinderdagverblijf en woningen (zowel ééngezins- als meergezinswoningen) te
bouwen. Tevens wordt een groot gedeelte van de site afgestaan aan het openbaar domein en zal ruimte
gemaakt worden voor een park.

Afbeelding 2.1 kadastrale kaart met aanduiding van projectgebied (bron: cadgis)
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Ten slotte wordt het middels de verkaveling mogelijk gemaakt een privaat, centraal warmtenet te realiseren
en deelparkeren te voorzien voor de site en de omgeving.

Het project horende bij de verkaveling zal in een volgende fase worden aangevraagd. Deze verkaveling
voorziet in voorschriften en plan om het project mogelijk te maken. Om het terrein bouwrijp te maken,
zullen volgende stedenbouwkundige handelingen aan deze aanvraag worden toegevoegd:
- sloop bestaande gebouwen
- reliëfwijzigingen in functie van waterberging
- reliëfwijziging in functie van infrastructuur
- aanleg wegenis
- ontbossing
- vellen van bomen

Hiernaast zullen ook de nodige kapmachtigingen worden aangevraagd aangezien in het bestaande bos
verschillende bomen zullen geveld worden om de kwaliteit van het bos te verbeteren aangezien er nu
verschillende zieke en dode bomen in het bos aanwezig zijn. Deze kapmachtigingen werden reeds
voorbesproken met het agentschap voor Natuur en Bos. Het verslag van deze bespreking met ANB wordt
toegevoegd als bijlage aan deze verantwoordingsnota.

Afbeelding 2.2 Aanduiding gebieden waarop bosdecreet van toepassing is (verkregen van ANB)
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3
VOORWERP VAN DE AANVRAAG

3.1 Doel van de verkaveling

Deze aanvraag situeert zich zoals hierboven reeds gesteld in een binnengebied dat vandaag reeds wordt
gebruikt voor verschillende gemeenschapsfuncties. De gemeente is van oordeel dat er een logischer en meer
efficiënt ruimtegebruik mogelijk is van deze ruimte waardoor er bijkomende functies kunnen voorzien
worden. Mede hierdoor kan vermeden worden bijkomende groene open ruimte op de rand van de
gemeente aan te snijden. Het verdichten van een reeds bestaand weefsel brengt tevens heel wat voordelen
met zich mee o.a. de nabijheid van het centrum van de gemeente, het gebruik van bestaande
nutsvoorzieningen en de nabijheid van openbare vervoersstromen. Compacter wonen, dichter bij elkaar met
minder uitstoot en meer veiligheid zijn bijkomende troeven die ontstaan door de toekomstige
ontwikkelingen. Op de site worden generaties met elkaar verbonden in een ruimtelijk model waar
meervoudig ruimtegebruik sterk gepromoot wordt. Het is het opzet om de verschillende gebouwen te
organiseren rond een gedifferentieerd aanbod van open ruimte: de bouwvolumes worden onderling zodanig
tegenover elkaar gepositioneerd dat er verschillende karaktervolle open ruimten ontstaan.

3.2 Nieuwe perceelstructuur

Deze omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden richt zich op een logische en
compacte herontwikkeling van het projectgebied. Om dit te kunnen verwezenlijken wordt een nieuwe
perceelstructuur vooropgesteld die verschillende functies zal omvatten.

Volgende perceelstructuur wordt opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen
van gronden:
- Lot 1A: zone voor schoolgebouw en bijhorende constructies
- Lot 1B: zone voor schoolgebouw en bijhorende constructies
- Lot 2: parkbos
- Lot 3: zone voor schoolgebouw en bijhorende constructies en parkbos
- Lot 4: zone voor schoolgebouw en bijhorende constructies
- Lot 5: zone voor parkeerplaatsen
- Lot 6: zone voor meergezinswoningen, deelparkeren, kinderdagverblijf en volkstuintjes
- Lot 8 -9 -10-11-14-15: zone voor ééngezinswoningen
- Lot 7-12-13-16: zone voor meergezinswoningen gefocust op generatiewonen
- Lot 17a, 17b en 17c: zone voor verharding en/of fietsenstalling
- Lot 18: zone voor meergezinswoningen, appartementen, studio’s voor begeleid wonen
en zone voor een gebouw in functie van co-housing
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Afbeelding 3.1 Verkavelingsplan De Kaart Brasschaat
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3.3 Publieke ontwikkeling

3.3.1 Infrastructuur en open ruimte

Zoals reeds werd aangegeven is multifunctioneel ruimtegebruik een belangrijke schakel voor de
ontwikkeling van het projectgebied. Dit ruimtegebruik komt volledig tot zijn recht door de openbare ruimte
die werd ingepland en een verbinding maakt doorheen het volledige binnengebied. Hierin zijn enkele
belangrijke schakels vervat die het gebruik van de site optimaliseren en de doorwaadbaarheid garanderen.

Enkele basisprincipes, -materialen en -beplantingen geven de open ruimte vorm en structuur. Er is op
verschillende manieren een grote eenheid terug te vinden in de projectsite. Zo wordt er in het openbaar
domein door middel van onder andere de verharding gezorgd voor een duidelijke leesbaarheid. Op
schoolterreinen wordt gewerkt met klassieke betonnen tegels, terwijl het publiek domein wordt opgewerkt
met een grote aaneensluitende verharding van gebakken kleiklinkers. Deze geeft de ruimte zijn eigen
karakter en rustieke uitstraling.

Wegeninfrastructuur
Het concept van het openbaar domein ter ontwikkeling van de verkaveling bestaat uit verschillende types
straten. Zo wordt de hoofdas voorzien als ‘dreef’ zijnde ‘een weg die aan beide zijden geflankeerd wordt
door bomen’, Verder wordt de Schoolstraat bestendigd, zoals vastgelegd in ‘BPA nr. 36, kaart 2’. Tussen het
plein, de dreef en de Schoolstraat worden nog interne verbindings- / bestemmingswegen voorzien.

Alle wegen binnen de verkaveling worden volledig ontzien van autoverkeer en zijn enkel toegankelijk voor
voet- en fietsverkeer en georganiseerd laden en lossen (oa snippers centrale biomassa) en
interventievoertuigen. Binnen verschillende loten worden voorschriften opgenomen om voldoende
fietsparkeerplaatsen te voorzien.

De uitwerking van de wegeninfrastructuur wordt als stedenbouwkundige handeling opgenomen binnen
deze omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden en stedenbouwkundige handelingen
en wordt gedetailleerd besproken in het hoofdstuk 3.4. Stedenbouwkundige handelingen.

Afbeelding 3.2 Schema openbaar domein



11 | Witteveen+Bos | Definitief

Het centrale plein
Het centrale plein speelt een belangrijke rol in de aangename beleving van het projectgebied. Dit plein staat
centraal binnen de site en biedt een verbinding tussen de verschillende functies van de ontwikkeling. Het
eenvoudige plein met de 4 banken functioneert als ontmoetingsplek en kan voor bepaalde evenementen
gebruikt worden.

De uitwerking van het centrale plein wordt als stedenbouwkundige handeling opgenomen binnen de
infrastructurele werken van deze omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met
stedenbouwkundige handelingen en wordt gedetailleerder besproken in het hoofdstuk 3.4.
Stedenbouwkundige handelingen.

De buurthoek
De buurthoek zorgt voor spontane contacten met mensen uit je directe omgeving. Deze plek wordt ingericht
met zitbanken en een petanquebaan.

De uitwerking van de buurthoek wordt als stedenbouwkundige handeling opgenomen binnen de
infrastructurele werken van deze omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met
stedenbouwkundige handelingen en wordt gedetailleerder besproken in het hoofdstuk 3.4.
Stedenbouwkundige handelingen.

De Dreef
Doorheen de site worden er veel nieuwe bomen langs de dreef en de andere publieke ruimtes aangeplant.
Elke bestaande boom die wordt gekapt wordt gecompenseerd. Vooral de bomendreef met 35 Corylus
Colurna, ook wel Boomhazelaar genoemd, is een grote ecologische meerwaarde voor de site. De
Boomhazelaar wordt in de codex openbare ruimte aangenomen als een karakteristieke laanboom waardoor
de bomendreef structureel een rol speelt in het ontwerp. De bomendreef geeft diepte aan de voornaamste
fiets-as van het projectgebied en breekt het zicht van de openbare ruimte op de private woningen. In
onderstaand schema zijn de dreefstructuur en het bos goed te onderscheiden. De ruimte ertussen wordt
opgevuld door een mix van bestaande en nieuwe bomen in de vorm van solitairen en enkele groepjes van
bomen die als stapsteen kunnen functioneren voor bepaalde dier- en vogelsoorten

De nieuwe groeninfrastructuur dat deel uitmaakt van de infrastructurele werken wordt mee aangevraagd in
deze omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met stedenbouwkundige
handelingen en wordt gedetailleerder besproken binnen het hoofdstuk 3.4. Stedenbouwkundige
handelingen.
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Afbeelding 3.3 aanleg infrastructuur

Afvalvoorzieningen
Het afval binnen het projectgebied wordt verzameld in een afvalstraatje. Deze ondergrondse containers
staan opgesteld op een centraal gelegen locatie, zonder een storende factor in de ruimte te zijn. Door deze
in de zone van de buurthoek te plaatsen, in de plaats van weg te steken in de rand van het projectgebied
kan het wegbrengen van afval een aangename, sociale functie krijgen. Omdat de containers zelf
ondergronds zitten en het afvalstraatje omzoomd is met een haag oogt de plek netjes en verzorgd.

3.3.2 Parkbos

Wanneer men de groene inplanting van Brasschaat echter op een kleinere schaal gaat bekijken merkt men
dat er qua buurtgroen toch wel een tekort is. Kleine plekjes op wandelafstand waar kinderen even kunnen
spelen of omwonenden even kunnen samenkomen zijn vrijwel onbestaande in de buurt. Terwijl het
buurtgroen juist het meeste gebruikt wordt en de kwaliteit van de wijken omhoog trekt. Ter hoogte van lot 2
en een gedeelte van lot 3 wordt een parkbos voorzien. Momenteel is het huidige bos in eigendom van
basisschool De Vlinder en niet toegankelijk. Door de aankoop van een gedeelte van het bos door de
gemeente en het beperkt ontbossen en ecologisch rooien van bomen op dit deel van de site zal de

1. het centrale plein
2. de buurthoek
3. de dreef

1

2

3
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toegankelijkheid enorm vergroot worden. Het doel is om het park open te stellen na schooltijden voor de
bewoners van de gemeente Brasschaat. De toevoeging van vlonderpaden zal de doorwaadbaarheid sterk
verbeteren, ook voor rolstoelgebruikers alsook de resterende bomen en beplanting beschermen. Daarnaast
worden speeltuigen voorzien die zullen fungeren als natuurlijke speelelementen om de aantrekkingskracht
en multifunctionaliteit te vergroten. Deze speelelementen worden enkel toegevoegd in de delen van het
parkbos dat over deze ruimte beschikt en spelen voornamelijk in op de schoolgaande kinderen van de
naburige scholen.

Het rooien van de bomen binnen het nieuwe parkbos werden mee opgenomen in een kapmachtiging die
reeds werd ingediend bij het Agentschap Natuur en Bos.

3.3.3 Gemeenschapsvoorzieningen

Schoolinfrastructuur
Schoolgebouwen
De bouwzones voor de uitwerking van de scholen worden ingeplant langsheen Middelkaart (lot 1 en lot 4) .
Door deze hier in te planten krijgen deze een duidelijk gezicht en adressering en zijn ze duidelijk aanwezig in
het straatbeeld. Tegelijk liggen ze - direct naast het park en aan het nieuwe publieke pleintje- goed
geïntegreerd in haar ruimtelijke context. De schoolinfrastructuren hebben daarnaast een belangrijke positie
binnen het projectgebied en spelen in op het multifunctioneel ruimtegebruik van de site. De afbraak van de
bestaande schoolinfrastructuren wordt mee opgenomen binnen de stedenbouwkundige handelingen van de
omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met stedenbouwkundige handelingen.
Alsook worden binnen de verkavelingsvoorschriften enkele voorwaarden voor de verdere uitvoering van de
scholen opgelegd. Enkele hiervan zijn de bouwzones, bouwhoogtes, alsook de privatieve en openbare delen
van de scholen. De speelplaats die zich op lot 3 bevindt zal na schooltijden voor publieke doeleinden
worden gebruikt.

De verdere uitvoering van de scholen zal in een toekomstige omgevingsvergunningsaanvraag  worden
aangevraagd.

Sporthal
Binnen het derde lot van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met
stedenbouwkundige handelingen wordt een bouwzone voorzien voor het oprichten van een sporthal. Deze
sporthal zal vooral gebruikt worden als deel van de schoolinfrastructuren. Na schooltijden zal deze ook
worden opengesteld voor de buurtbewoners.De ligging van de sporthal binnen het verkavelingsproject zorgt
voor een goede toegankelijkheid en de verbindingen tussen de verschillende functies binnen het
ontwikkelingsproject.

Multifunctioneel paviljoen
Het multifunctioneel paviljoen, ook binnen het derde lot, zal tijdens de schooluren gebruikt worden door
basisschool GIKO/GILO als refter en educatieve infrastructuur en voor voor-en naschoolse opvang.  Buiten de
schooluren kunnen de lokalen van het paviljoen gebruikt worden voor naschoolse activiteiten. Het paviljoen
is uitgerust met een podium zodat verenigingen er voorstellingen kunnen repeteren en geven. Buiten de
schooluren mogen in de podiumzaal enkel voorstellingen, feesten en evenementen plaatsvinden op
momenten dat de sporthal niet in gebruik is.  Verder is er een digitale corner voor Internetgebruik en plaats
voor een leesbibliotheekje. Er is een beperkte keukeninfrastructuur die het paviljoen verder faciliteert voor bv
evenementen, feesten, bijeenkomsten enz. Aansluitend op naschoolse werking van de aanpalende sporthal is
er een bescheiden bar geschikt om af te spreken, na te praten, kortom samen te zijn.
Naschools zal het paviljoen de functionaliteit van een buurtgerichte ontmoetingsplek opnemen, waar het fijn
is om te vertoeven, er altijd wel iets gebeurt en waar we in gemeenschap kunnen samen komen.
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Volkstuinjes
Binnen deze omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met stedenbouwkundige
handelingen wordt op lot 6 ook een zone toegevoegd die zal ingezet worden voor het collectieve gebruik
als volkstuintjes. Deze volkstuintjes werden ingepland binnen de private ontwikkeling van het project maar
worden opengesteld naar alle inwoners van Brasschaat. De gemeente Brasschaat zal deze na de uitvoering
beheren.

3.3.4 Parkeervoorzieningen

Deze aanvraag tot het verkavelen van gronden valt niet onder het toepassingsgebied van de gemeentelijke
parkeerverordening. Toekomstige omgevingsvergunningsaanvragen die betrekking hebben op het voorzien
van parkeerplaatsen zullen getoetst worden aan de stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen en het
bijhorende belastingsregelement op het ontbreken van parkeerruimten. Wij verwijzen hiervoor verder naar
de MOBER en het addendum aan de MOBER op basis van de gewijzigde projectversie waarin is onderzocht
welke parkeernood er zal zijn op de site en op welke manier dit kan worden opgevangen.

3.4 Private ontwikkeling

De verschillende woonentiteiten zijn ingeplant op de locatie van de voormalige schoolgebouwen van
GIKO/GILO De Kaart en zijn zodanig geschikt dat ze ruimtes creëren met elk hun eigenheid. Door de
verschillende woonentiteiten te verbinden via (collectieve) buitenruimte en een gedeelde ondergrondse
parking, en door verschillende type bewoners te mixen op één plek, groeit een collectiviteit op kleinere
schaal. Hierdoor ontstaat een nieuw soort verantwoordelijkheid. Het project biedt voordelen die verder dan
de eigen bewoners reiken door een focus op duurzaam wonen, wederzijdse ondersteuning en integratie.

Om de invulling/impact op de goede ruimtelijke ordening te bepalen werd er rekening gehouden met de
volgende voorschriften:

De algemene verkavelingsvoorschriften spreken zich uit over de materiaalkeuze die wordt toegelaten voor
het projectgebied. De gebouwen dienen te worden opgetrokken in overwegend baksteen, minerale
materialen, hout en/of pleisterwerk en eventueel aangevuld met een ander duurzaam en esthetisch
verantwoord materiaal als accent. Alle constructies, zowel hoofdgebouwen als de bijgebouwen, moeten
opgetrokken worden uit materialen die qua duurzaamheid en uitzicht verantwoord zijn. Ze moeten
harmonisch passen in de omgeving en bovendien moeten ze binnen de eigen kavel onderling een
samenhorend geheel vormen. De architectonische bouwstijl is autonoom en zelf refererend. Ze refereert in
kleurstelling aan de eengezinswoningen in de directe omgeving.

Lot 6 is voorzien voor het oprichten van meergezinswoningen. Het betreft  een aangesloten bebouwing die
met gevarieerde bouwhoogten een aangenaam en goed ingepast uitzicht zal krijgen. In de
verkavelingsvoorschriften werd opgenomen dat minimaal 15% van de lengte van het gebouw één bouwlaag
hoog mag zijn. Het gebouw wordt ingeplant binnen de bouwzone zoals opgegeven op het verkavelingsplan.
Onder het gebouw worden parkeervoorzieningen getroffen die kunnen gebruikt worden door alle
woongelegenheden op de site. Dit gebouw is toegankelijk vanop de groene dreef die voorzien wordt binnen
de infrastructurele werken van deze omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden.
Het ganse lot zal gebufferd worden naar de aanpalende tuinen toe door middel van hagen en nieuwe
bomen zodat de inkijk vanuit de nieuwe woongelegenheden tot het minimum wordt beperkt. Ook lot 5, in
het verlengde van lot 6, zal naar de aanpalende woning voldoende d.m.v. een groenscherm worden
gebufferd.

Lot 7, 12, 13 en 16 zijn meergezinswoningen in halfopen bebouwingen. Binnen het bouwvolume zal een
studio en eengezinswoning voorzien worden toegespitst op generatiewonen. De studio zal steeds op het
gelijkvloers worden ingeplant waardoor de toegankelijkheid van dit onderdeel zo optimaal mogelijk kan
worden ingezet en kansen geeft voor minder mobiele inwoners. Elke woongelegenheid wordt voorzien van
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een kwalitatieve buitenruimte. De halfopen bebouwingen hebben steeds een maximale bouwhoogte van 3
bouwlagen.

Lot 8, 9, 10, 11, 14 en 15 worden ingeplant als grondgebonden eengezinswoningen die als rijwoningen
uitgevoerd worden. Ook hier worden steeds alle woningen voorzien van een kwalitatieve buitenruimte en
optimale toegankelijkheid.. De rijwoningen hebben steeds een maximale bouwhoogte van 2 bouwlagen.

Lot 17a, 17b en 17C zorgen voor de onsluiting van de meergezinswoningen op lot 12 en 13 en omvatten ook
vier collectieve fietsenstallingen.

Bijhorend bij lot 18 wordt een collectieve tuin opgericht die zal gebruikt worden door de drie woonblokken
die er zich rond bevinden. Lot 18 bestaat uit drie bouwvolumes waarvan een gedeelte is voorbehouden voor
de oprichting van meergezinswoningen met een focus op assistentie en zorg. Er werd bewust gekozen om
woongelegenheden die rolstoeltoegankelijk zijn mee op te nemen in het project en deze in te plannen rond
een gemeenschappelijke tuin. Deze collectieve buitenruimte zal ook rolstoelvriendelijk worden ontworpen. Er
wordt ruimte voorzien voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals fietsenstallingen in het verder ontwerp
van het project. De andere twee volumes zijn voorbehouden voor het oprichten van gemeenschappelijk wo-
nen en woningdelen.

3.5 Stedenbouwkundige handelingen

Binnen het stedenbouwkundig luik van deze verkavelingsaanvraag worden volgende handelingen
onderscheiden en aangevraagd:
- sloop van de schoolgebouwen en bijhorende constructies
- aanleg van wegenis en openbare ruimte
- rooien van bomen op de projectsite
- reliëfwijziging
- ontbossen

3.5.1 Sloop van de schoolgebouwen met bijhorende constructies

De bouw van 2 nieuwe scholen zal binnen de toekomstige vergunningsaanvraag worden opgenomen.
Binnen de huidige aanvraag voor het verkavelen van gronden met stedenbouwkundige handelingen wordt
de sloop van de reeds bestaande schoolgebouwen met bijhorende constructies opgenomen. Deze sloop zal
in twee fasen gebeuren zodat na fase 1 reeds kan gestart worden met de bouw van de nieuwe
schoolgebouwen zodoende de leerlingen niet te lang in tijdelijke containerklassen dienen ondergebracht te
worden.

Afbeelding 3.3 te slopen gebouwen en constructies fase 1



16 | Witteveen+Bos | Definitief

Het overige deel van de schoolgebouwen zal gesloopt worden in fase 2 nadat de leerlingen hun intrek
genomen hebben in de nieuwe scholen.

De totale oppervlakte en volume van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van
schoolgebouwen met bijhorende constructies bedraagt het volgende:

Tabel 3.1 Te slopen gebouwen en bijhorende constructies

Wat? Oppervlakte (m²) Volume (m³)

Scholencomplex De Vlinder 1.645 8.241

Scholencomplex Gilo/Giko De Kaart 4.611 18.564

TOTAAL 6.256 26.805

3.5.2 Aanleg van wegenis en infrastructuur

De totale oppervlakte van de toe te voegen verharding kan als volgend opgedeeld worden:

Tabel 3.2  Aan te leggen wegenis

Locatie Oppervlakte (m²)

Dreef 835m²

Plein 1023m²

Doorsteek plein - dreef 169m²

Schoolstraat 737m²

Verlengde Veldstraat 275m²

TOTAAL oppervlakte  3039m²

Ter realisatie van de verkaveling, wordt de site tevens voorzien van de nodige infrastructuur, zijnde een
uitbreiding van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, …) én de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel. De dimensionering van de riolering is terug te vinden in de hydraulische nota zoals
toegevoegd aan deze vergunningsaanvraag. Deze dimensionering werd voorafgaandelijk afgestemd met
Pidpa, dewelke tevens zal instaan voor het toekomstig onderhoud bij overdracht naar de gemeente
Brasschaat. Voor de overige nutsvoorzieningen wordt beroep gedaan op de desbetreffende
nutsmaatschappijen met behulp van de nodige coördinatievergaderingen.

Er wordt een uniforme verharding van kleiklinkers voorzien op het openbaar domein. Daarnaast worden de
standaard-elementen zoals toegepast op het openbaar domein van Brasschaat voorzien, zijnde banken,
fietsstaanders, anti-parkeerpalen en ander mogelijks straatmeubilair. Ter hoogte van de groenstrook op het
kruispunt Schoolstraat x Veldstraat wordt tevens een petanque-veld ingepast. Dit wordt aangelegd volgens
de normen van ‘Petanque Federatie Vlaanderen’.

Op openbaar domein wordt tevens een nieuwe afvalstraat voorzien volgens de voorschriften van Brasschaat.
Dit ter facilitering van de toekomstige ontwikkelingen op de loten.

3.5.3 Vellen van bomen

Het kapplan dat aan het omgevingsloket zal worden toegevoegd en dat hieronder ter illustratie wordt
getoond, beschrijft 7 redenen waarom een boom geveld kan worden op de site.
1 Een te kappen boom die verwijderd wordt omwille van een nieuw schoolgebouw;
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2 Een te kappen boom die niet veilig geacht wordt;
3 Een boom die ecologisch geveld zal worden. Dit ecologisch vellen houdt in het toppen van de stam op

4-5m hoogte;
4 Een boom die geveld wordt ten behoeve van de brandweer;
5 Een boom die geveld wordt ten behoeve van de algemene toegankelijkheid van de site;
6 Een exotische soort of minder waardevolle boom. Op de site komen enkele exotische soorten voor die

geen bijdrage leveren aan biodiversiteit en zich zeer dominant verspreiden waardoor inheemse soorten
verdrukt worden. Deze dienen bestreden te worden. Het gaat hier in het bijzonder over de Amerikaanse
vogelkers en de Amerikaanse eik.

7 Een boom die geveld dient te worden omwille van het ontwerp. Hier dienen enkele exemplaren te
verwijderen omwille van de uit te voeren werken.

Afbeelding 3.4 Aanduiding van te vellen bomen (kapplan, wordt nog in pdf aan loket toegevoegd)

Tabel 3.3 Lijst types en aantallen te vellen bomen

Quercus

Robur

Quercus

Rubra

Acers Spec. Picae Abies Prunus

Serontina

Chamaecyparis

Lawsonia

Kappen van bomen voor het plaatsen

van een nieuw schoolgebouw

11 5 5

Kappen van bomen voor het verzekeren

van de veiligheid

10

Bosdecreet van toepassing
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Quercus

Robur

Quercus

Rubra

Acers Spec. Picae Abies Prunus

Serontina

Chamaecyparis

Lawsonia

Kappen van bomen om de doorgang
voor de brandweer te verzekeren

2

Kappen van bomen om de

toegankelijkheid te verzekeren

1 3 2

Kappen van exoten 1 5

TOTAAL (45) 12 17 8 2 1 5

Compensatie
Gezien de hoofdas voorzien wordt als dreef, wordt deze geflankeerd door bomen en worden de bermen
ingezaaid met gras. De grens tussen openbaar en privaat domein wordt afgelijnd door middel van hagen. Dit
zorgt voor een groene en frisse toegang/doorgang van het gehele domein. Het type boom dat toegepast
wordt in de dreef is een ‘Corylus colurna ‘Obelisk’’, dewelke gekozen werd omwille van zijn slanke piramidale
kroonvorm, zijn hoogte van ± 10 à 12 meter en zijn vriendelijkheid naar bijen toe. Voor de haag wordt
tevens geopteerd voor een ‘bijvriendelijke’ toepassing door het aanplanten van een gemengde haag waarbij
vier verschillende haagtypes gecombineerd worden.

Op het plein worden drie koningslindes en twee esdoorns voorzien. Op de Schoolstraat en de overige
verbindingen worden verschillende bomen van de winterbloeiende sierkers en rode meidoorn voorzien. De
nieuwe beplanting wordt weergegeven in het beplantingsplan en werd voorafgaandelijk doorgesproken met
de gemeente Brasschaat.

3.5.4 Reliëfwijziging

Noodzakelijk reliëfwijziging in functie van waterberging
Binnen de site wordt er maximaal ingezet op het werken volgens de ladder van Lansink. Zo wordt er gebruik
gemaakt van groendaken, worden er hemelwaterputten voorzien die voor hergebruik zullen dienen, worden
er wadi’s met grindkoffers voorzien die voor infiltratie zullen dienen, en pas in laatste instantie zal het water
afgevoerd worden.

Gezien de grootte van het project, dient er voldaan te worden aan de Gewestelijke stedenbouwkundige ver-
ordening. Deze legt een bufferwaarde van 250m³/ha en een infiltratievoorwaarde van 4m²/100m² op. Hieruit
blijkt dat er een minimale buffervoorziening van 114m³ en een infiltratieoppervlakte van 182m² moet wor-
den voorzien binnen het project. In het uiteindelijke ontwerp werd rekening gehouden met een buffervoor-
ziening van 634,19m³ en een infiltratieoppervlakte van 605m². Dit zijn grotere voorzieningen dan opgelegd
door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening aangezien het verder ontwerp bestaat uit grotere ge-
bouwen en complexen dan de wettelijke 80m² afstromende oppervlakte per perceel dat wordt opgelegd.

Afbeelding 3.5 Principe wadi’s - infiltratievoorzieningen
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Binnen de projectzone worden 4 wadi’s voorzien om bovenstaande waterberging voor infiltratie te voorzien.
Om deze te kunnen verwezenlijken zal een gedeelte van de grond afgegraven worden binnen de zone van
openbare wegenis. De totale oppervlakte van deze wadi’s bedraagt 303,41m²

Afbeelding 3.6 Aanduiding zone wadi’s (bron: hydraulische nota, toegevoegd als bijlage op het omgevingsloket)

Tabel 3.4 Oppervlaktes uitgravingen wadi’s

Oppervlakte

Reservoir 2: Wadi’s noord 127,20m²

Reservoir 3: Wadi’s zuid 105,00m²

Reservoir 2: Wadi noord 49,61m²

Reservoir 3: Wadi zuid 21,60m²

Noodzakelijke reliëfwijziging in functie van infrastructuur

Daarnaast zullen delen van het terrein worden opgehoogd en afgegraven in functie van de aansluitingen
tussen de reeds bestaande percelen en de nieuwe realisaties. De maximale uitgraving en ophoging bedraagt
60 cm. Deze reliëfwijziging wordt duidelijk weergegeven in de plannen reliëfwijziging toegevoegd op het
omgevingsloket.

Afbeelding 3.7 Voorbeeld reliëfwijziging zoals aangegeven op de plannen

3.5.5 Ontbossing

Binnen de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden en stedenbouwkundige
handelingen wordt een zone aangevraagd met ontbossing. Deze ontbossing wordt aangevraagd voor een
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oppervlakte van 280m² en maakt deel uit van het bos zoals aangeduid door het Agentschap Natuur en Bos
binnen de zone waar het bosdecreet van toepassing is.

Het boscompensatieformulier dat betrekking heeft op deze zone werd toegevoegd aan het omgevingsloket
onder het luik dossierstukken. De ontbossing zal gecompenseerd worden door het betalen van een
bosbijdrage.

Afbeelding 3.8 Berekening bosbijdrage

Zone ontbossing

Te behouden bos -
Kapmachtiging
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4
RUIMTELIJKE CONTEXT VAN DE GEPLANDE WERKEN

4.1 Feitelijk uitzicht en toestand van de plaats waar de werken zijn gepland

Het projectgebied is gelegen in het centrum van de gemeente Brasschaat. De ruime omgeving van het
projectgebied wordt gekenmerkt door lintbebouwing, half open bebouwing en villa’s. Daarnaast zijn er
enkele kleine handelszaken aanwezig zoals een frituur, ijssalon en slagerij.

Afbeelding 4.1 Luchtfoto projectgebied (bron: Google Earth)

Het projectgebied is momenteel in gebruik als schoolinfrastructuur voor Gilo De Kaart (lagere school), Giko
De Kaart (kleuterschool) en vrije basisschool De Vlinder. Het bestaande bos op de site maakt deel uit van
school de Vlinder en heeft een oppervlakte van 3.320m². Op dit moment wordt het bos niet gebruikt omwille
van verschillende zieke en dode bomen. Bij realisatie van het nieuwe project zal dit bos een veel
prominentere rol krijgen en in die zin dus ook veel meer gebruikt worden dan vandaag het geval is. Het bos
strekt zich momenteel uit over de kadastrale percelen gekend als Brasschaat afdeling 3, sectie F, nummers
341W, 339H2.
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Afbeelding 4.2 Eigendomsverdeling projectgebied met afbakening

Het projectgebied is momenteel in bezit van drie eigenaars, namelijk gemeente Brasschaat (roze
aanduiding), onderwijsinrichting Zuster Der Christelijke scholen Noord-Kempen (lichtblauwe aanduiding) en
Private stichting Donchestichting Kempen (donkerblauwe aanduiding).

Scholeninfrastructuur De Vlinder
Afbeeldingen 4.3 Huidig uitzicht op scholencomplex de Vlinder - te behouden schoolgebouw

De huidige infrastructuur van scholencomplex De Vlinder speelt een belangrijke rol in het binnengebied. De
site bestaat uit 3 schoolgebouwen, een speelplaats, parkeervoorzieningen en een klein grasperceeltje. Het
schoolgebouw dat zich op de hoek van de Middelkaart en Lage Kaart bevindt heeft een belangrijke
historische waarde en moet bewaard worden binnen de uitwerking van de nieuwe ontwikkeling. De andere
gebouwen en bijhorende constructies hebben een sterk verouderde indruk en voldoen niet meer aan de
hedendaagse eisen waaraan een scholencomplex moet voldoen.
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Schoolstraat
Afbeelding 4.4 huidig uitzicht Schoolstraat

De huidige Schoolstraat heeft een verbindend karakter tussen de Middelkaart, de Veldstraat en de Leeuwen-
straat en linkt de achtergelegen schoolgebouwen van GIKO De Kaart. Deze straat is slechts beperkt publiek
toegankelijk en heeft een groen karakter. De Schoolstraat is steeds een belangrijke as binnen de dagdage-
lijkse werking van de wijk en voor de verbinding met het binnengebied.

Scholeninfrastructuur GIKO De Kaart
Afbeelding 4.5 huidige scholeninfrastructuur GIKO De Kaart

GIKO De Kaart is het kleuteronderdeel van het scholencomplex De Kaart. Momenteel zijn deze gebouwen
bereikbaar via de Schoolstraat (beperkt) en via de Veldstraat. De school bestaat momenteel uit een
 gebouw bijgevoegd door een speelplaats, parkeervoorzieningen en een grasperceel. Het gebouw is verbon-
den met de gebouwen van GILO De Kaart. De huidige inplantingen van de schoolinfrastructuur is weinig
ruimte efficiënt en geeft een verouderde indruk.
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Scholeninfrastructuur GILO De Kaart
Afbeelding 4.6 Huidige schoolinfrastructuur Gilo De Kaart

GILO De Kaart is het lager onderwijs van het scholencomplex De Kaart. Momenteel is deze schoolinfrastruc-
tuur een groot en lang gebouw dat zich spreidt tussen de Middelkaart en Leeuwkaart. Daarnaast bevat de
school ook een speelplaats met beperkte groene voorzieningen. De school geeft een verouderde indruk en
voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen voor schoolinfrastructuren.

Groengebieden
Afbeelding 4.7 Uitzicht op de groene structuren binnen het projectgebied
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Bovenstaande afbeeldingen geven een zicht op de bestaande groenstructuren ter hoogte van de Middel-
kaart. Dit geheel geeft een groene indruk aan de bestaande zichten van het projectgebied. Dit groengeheel
(rechterzijde van de foto) is in bezit van Scholencomplex De Vlinder en is momenteel niet in gebruik door de
beperkte toegankelijkheid tot het gebied en omwille van de zieke en dode bomen in het gebied waardoor
het niet kan betreden worden.

4.2 Zoneringsgegevens van het goed

- Het plangebied is gelegen binnen het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd op 30 september 1979.
Binnen het gewestplan heeft het perceel de bestemming van woongebied;

- Het plangebied is gelegen binnen de contouren van het bijzonder plan van aanleg ‘herziening van het
bijzonder plan van aanleg nr. 36, kaart 2’, goedgekeurd op 2 maart 2000;

- Er is voor het gebied geen behoorlijk vergunde en niet vervallen verkavelingsvergunning van toepassing.
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening dd. 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratie-
voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is van
toepassing op het terrein;

- Er is verder geen gekend BPA, APA, behoorlijke vergunde en niet vervallen verkavelingsvergunning of
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van toepassing op dit gebied;

- Er bevinden zich geen beschermde cultuurhistorische landschappen, monumenten of stads- en
dorpsgezichten in het plangebied, noch in de onmiddellijke omgeving ervan;

- Het plangebied ligt niet binnen overstromingsgevoelige gebieden binnen de watertoetskaart van 2017;
- Het projectgebied is bereikbaar via de voldoende uitgeruste gemeentewegen Middelkaart, Lage Kaart,

Schoolstraat, Veldstraat en Leeuwstraat.
- De gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen die betrekking hebben op afschermingen,

voortuinstroken, schotelantennes, publiciteit, het aanleggen van parkeerplaatsen en bomen zijn van
toepassing op het projectgebied.

Het project is niet overeenstemming met het BPA nr. 36, kaart 2 wat betreft de bestemmingsvoorschriften
met betrekking tot de woonontwikkeling van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van
gronden en stedenbouwkundige handelingen. In het volgend onderdeel van deze verantwoordingsnota
wordt hier dieper op in gegaan.

4.3 Overeenstemming en verenigbaarheid van de aanvraag met de wettelijke en
ruimtelijke context

4.3.1 Gewestplanbestemming

Het plangebied is gelegen binnen het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd op 30 september 1979. Binnen
het gewestplan hebben de percelen de bestemming van woongebied.

Artikel 1.0: woongebieden
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf
voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe
aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen,
voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze
bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar
zijn met de onmiddellijke omgeving.



26 | Witteveen+Bos | Definitief

Afbeelding 4.8 Gewestplanbestemming met aanduiding van kadastrale percelen (bron: geopunt.be)

Conclusie gewestplanbestemming
Het verkavelingsproject De Kaart voor het ontwikkelen van nieuwe woongelegenheden,
gemeenschapsvoorzieningen en de herbouw van scholen wijkt niet af van deze gewestplanbestemming.

4.3.2 Bijzonder plan van aanleg

Het plangebied is gelegen binnen de contouren van het bijzonder plan van aanleg ‘herziening van het
bijzonder plan van aanleg nr. 36, kaart 2’ goedgekeurd op 2 maart 2000.

Afbeelding 4.9 Grafisch plan BPA met aanduiding projectgebied
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Volgens het van toepassing zijnde BPA bevindt het gehele projectgebied zich in een zone bestemd voor
‘openbare gebouwen’ (artikel 6, zie blauwe zone op grafisch plan BPA) en openbare weg (zie gele zone op
het grafisch plan).

Het BPA maakt binnen artikel 6 ‘plaats voor openbare gebouwen’ nog onderscheid tussen de zone
aangeduid met het Romeinse cijfer II en de zone aangeduid met het Romeinse cijfer III.

Met betrekking tot de zone voor openbare gebouwen, de bouwstrook aangeduid met het Romeinse cijfer II
(artikel 6.02) bepalen de stedenbouwkundige voorschriften van dit BPA als wat volgt:

Artikel 6.2.: Bouwstrook II:

1. Bestemming
Onderwijsinrichting

2. Bebouwing:
Vrijstaand

3. Plaatsing van de gebouwen
Binnen de aangegeven zone op de kaart, de nieuwe gebouwen op minimum 5 meter van de perceelsgrenzen.

4. Afmetingen van de gebouwen
Afmetingen van het bestaande hoofdgebouw langsheen de hoek Lage Kaart - Middelkaart te behouden. De
minimum open ruimte moet 25% van de totale perceeloppervlakte bedragen.

5. Welstand van de gebouwen
· Dakvorm:

- Het bestaande hoofdgebouw langsheen de hoek Lage Kaart- Middelkaart te behouden dakvorm
- Alle andere bebouwing: schuin dak met een minimum helling van 15° en een maximum helling van

60° of plat dak.
· Materialen:

- Het bestaande hoofdgebouw langsheen hoek Lage Kaart-Middelkaart:
1) voor gevels: alle gevels moeten behouden blijven in hun bestaande materialen en uitzicht.
2) voor de bedekking van de schuine daken: bij het aanbrengen van een nieuwe dakbedekking moet
deze gelijk zijn aan de bestaande dakbedekking, indien dit niet mogelijk is moet deze dakbedekking
zoveel mogelijk overeenstemmen met de bestaande dakbedekking: materialen, kleur, verband,…

- Alle andere bebouwing:
1) voor gevels: gevelsteen, natuursteen of sierbepleistering met een lichte kleur
2) voor de bedekking van schuine daken: pannen of leien.

6. Bijzondere bebouwingsvoorschriften:
Het bestaande hoofdgebouw moet behouden blijven. Verbouwingen en uitbreidingen kunnen toegelaten
worden op voorwaarde dat het bestaande uitzicht en het architectonisch karakter van het gebouw behouden
blijft. Het niet bebouwde gedeelte moet als groene ruimte gehandhaafd worden. Alleen het gedeelte van de
grond dat als toegang tot het gebouw en als speelplaats dienstig is, mag worden verhard.

Met betrekking tot de zone voor openbare gebouwen, de bouwstrook aangeduid met het Romeinse cijfer III
stellen de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA het volgende:

6.03 Bouwstrook III

1. Bestemming
Onderwijsinrichting

2. Bebouwing:
Vrijstaand
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3. Plaatsing van de gebouwen
Binnen de aangegeven zone op de kaart, de nieuwe gebouwen op minimum 5 meter van de perceelsgrenzen.

4. Afmetingen van de gebouwen
De minimum open ruimte moet 25% van de totale perceeloppervlakte bedragen.

5. Welstand van de gebouwen
· Dakvorm:

- Schuin dak met een minimum helling van 15° en een maximum helling van 60° of plat dak.
· Materialen:

1) voor gevels: gevelsteen, natuursteen of sierbepleistering met een lichte kleur
2) voor de bedekking van schuine daken: pannen of leien.

6. Bijzondere bebouwingsvoorschriften:
Het niet bebouwde gedeelte moet als groene ruimte gehandhaafd worden. Alleen het gedeelte van de grond als
toegang tot het gebouw en als speelplaats dienstig is, mag worden verhard.

Het publieke gedeelte van de ontwikkeling zal worden voorzien over de gehele bouwstrook aangeduid met
het Romeinse cijfer II en over een deel van de bouwstrook aangeduid met het Romeinse cijfer III.

Met betrekking tot het publieke gedeelte te voorzien op bouwstrook II en III (artikel 6.02 en 6.03) kan
worden geargumenteerd dat de ontwikkeling deels in overeenstemming is met het BPA. Dit aangezien het te
behouden schoolgebouw binnen de ontwikkeling ook behouden blijft en de welstand van de gebouwen in
de verder ontwikkeling ook wordt aangehouden.

Het voorzien van woongelegenheden en gemeenschapsvoorzieningen is niet overeenkomstig met de
stedenbouwkundige voorschriften vooropgesteld binnen het BPA. Daarom wordt binnen deze aanvraag
een afwijking aangevraagd zoals voorzien in artikel 4.4.9/1 VCRO. Dit artikel bepaalt dat men in bepaalde
gevallen kan afwijken van de voorschriften van een BPA voor zover dat BPA ouder is dan 15 jaar. Het gevolg
hiervan is dat men terugvalt op het onderliggende gewestplan. Hiertoe moet voldaan worden aan enkele
voorwaarden:

3.a.
Het BPA nr. 36 ‘kaart 2’ is het laatst herzien in 2000 zodat op heden het BPA ouder is dan 15 jaar. Aan de
eerste voorwaarde om deze afwijking aan te vragen is aldus voldaan.

3.b.
Artikel 4.4.9/1 VCRO bepaalt verder als volgt:

“Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van
de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, voor zover dit plan ouders is dan
vijftien jaar op het ogenblik van de indiening van de aanvraag.

De afwijkingsmogelijkheid vermeld in het eerste lid kan slechts worden toegepast voor stedenbouwkundige
voorschriften van bijzondere plannen van aanleg die een aanvulling vormen op:
1° de volgende gebiedsaanduidingen vermeld in het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de
inrichting en toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen:
a) woongebieden met uitzondering van woonparken
(…)”

Het BPA nr. 36 ‘Kaart 2’ is voorzien in een aanvulling op de onderliggende bestemming volgens het gewest-
plan, zijnde woongebied. Dit is van ondergeschikte orde gelet op de omvang van het BPA, waarbij de woon-
ontwikkeling domineert en de overige zones aanvulling en verfijning zijn van de gewestplanbestemming en
de gewestplanvoorschriften. Hierdoor kan gesteld worden dat de afwijking van het BPA aan de voorwaarde
voldoet.
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3.c.
Afwijkingen kunnen niet worden toegestaan voor wat betreft wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarde.

Wat betreft de wegenis:
De wegenis binnen het BPA nr.36 ‘Kaart 2’ wordt overgenomen in de nieuwe ontwikkeling van het
projectgebied. De bestaande wegeninfrastructuur blijft behouden en wordt versterkt om de toegankelijkheid
tot het gebied te vergroten. De bestaande intekening volgens het BPA blijft dus behouden.

Afbeelding 4.10 Wegenis opgenomen in het BPA

Wat betreft de erfgoedwaarde:
Binnen de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA nr. 36 ‘Kaart 2’ worden twee elementen
aangehaald die belangrijk zijn voor de erfgoedwaarde van het gebied, namelijk een boom en schoolgebouw,
beide ter hoogte van de Lage Kaart. Binnen het ontwikkelingsproject De Kaart worden beide elementen
behouden waardoor ook van dit element niet wordt afgeweken.

De verkavelingsaanvraag wijkt ook af op het BPA inzake ‘voortuinstroken’. Op lot 3 staat de bouwzone
ingetekend tot tegen de rooilijn van het nieuw aan te leggen gedeelte van de Schoolstraat. Dit lot is
bestemd voor het oprichten van de refter/multifunctionele ruimte van de scholen en heeft een publieke
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functie. De bouwzone grenst aan een nieuw openbaar plein. De Schoolstraat is hier enkel toegankelijk voor
voet- en fietsverkeer en georganiseerd laden en lossen en interventievoertuigen. Het straatbeeld zal een
voldoende open aanblik hebben.

Met betrekking tot de materialisatie wordt er ook een afwijking gevraagd op het geldende BPA. Hiervoor
refereren we naar artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening.
§1. In een vergunning kunnen, na een openbaar onderzoek, beperkte afwijkingen worden toegestaan op
stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften met betrekking tot perceelsafmetingen, de
afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

De materialisatie zoals nu aangegeven in de stedenbouwkundige voorschriften beperkt zich enkel tot het
gebruik van bakstenen. In de opgestelde verkavelingsvoorschriften wordt de materialisatie uitgebreid door
het gebruik van hout en pleisterwerk. Hierdoor kan gesteld worden dat er naast de reeds aangegeven
bakstenen gebruik zal gemaakt worden van bijkomende moderne, robuuste en ecologische materialen.

Conclusie overeenstemming aanvraag met geldend BPA
Een afwijking voor het ontwikkelen van de projectsite voor woongelegenheden kan worden toegestaan
aangezien er wordt teruggevallen op de bestaande gewestplanbestemming zijnde woongebied. Hierdoor
kan gesteld worden dat de aangevraagde afwijking voor het vooropgesteld project (voor zowel het publieke
als private deel), conform artikel 4.4.9/1 VCRO vergund kunnen worden in afwijking van het onderliggende
BPA nr.36 ‘kaart.

De afwijkingsmogelijkheden voorzien in art. 4.4.9/1 VCRO kan ook toegepast worden voor de afwijking op
de zone voor voortuinen voor lot 3.

Daarnaast kan de afwijking op het gebruik van bijkomende materialen aanzien worden als een beperkte
wijziging van de bestaande stedenbouwkundige voorschriften zoals opgenomen in het BPA.

4.4 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen die betrekking hebben op afschermingen,
voortuinstroken, schotelantennes, publiciteit en het aanleggen van parkeerplaatsen zijn van toepassing op
het projectgebied.

Met betrekking tot de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening afschermingen:
Binnen de verkavelingsvoorschriften wordt opgenomen dat het plaatsen van afschermingen steeds conform
de stedenbouwkundige verordening moet worden uitgevoerd.

Met betrekking tot de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening voortuinstroken:
Toekomstige omgevingsvergunningsaanvragen moeten steeds voldoen aan de stedenbouwkundige
verordening voortuinstroken en verharde toegangen en in- en uitritten. Volgende artikels zijn steeds van
toepassing:

Art.1.- Op percelen met een voortuinstrook.
1.1. Na de oprichting van een hoofdgebouw dient de voortuinstrook als tuin te worden aangelegd en dusdanig
gehandhaafd.
1.2. Verhardingen mogen uitsluitend aangelegd worden als toegang naar het gebouw en als in- en uitrit naar
de autobergplaats. De oppervlakte van deze verharding dient beperkt te worden.
1.3. De verharde toegangen en de in- en uitritten dienen zodanig aangelegd te worden dat er geen bomen van
de baanbeplanting of masten van de gemeentelijke openbare verlichting moeten verwijderd worden.

Met betrekking tot de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening schotelantennes:
Deze stedenbouwkundige verordening blijft onverminderd van kracht.
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Met betrekking tot de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening publiciteit:
Deze stedenbouwkundige verordening blijft onverminderd van kracht.

Met betrekking tot de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen:
Toekomstige omgevingsvergunningsaanvragen die betrekking hebben op het voorzien van parkeerplaatsen
zullen getoetst worden aan de stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen en het bijhorende
belastingsregelement op het ontbreken van parkeerruimten.

4.5 Integratie van de werken in de omgeving

Onderhavige omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden past volledig binnen de bestaande
context rondom het projectgebied. Het project focust zich op een meerwaarde te vormen, door het gebruik
van multifunctionele ruimten en gebouwen, binnen deze context en biedt enorm veel voordelen aan de
buurt. De stedelijke/gemeentelijke waarde en het ruimtelijk rendement van het project is dan ook enorm
hoog.

Infrastructuur
De geplande werken voor infrastructuur vormen in zijn geheel een eenheid met zijn omgeving. Het betreft
hier reeds gebied dat zich reeds kenmerkt als stedelijk gebied. De ruimtelijke impact blijft dan ook beperkt.
Door gebruik te maken van het binnengebied ent het project ook aan op de bestaande structuren die de
gemeente Brasschaat reeds ter beschikking heeft. Door gebruik te maken en te optimaliseren van het
bestaande wegennetwerk passen deze binnen het reeds bestaande gemeentelijk uitzicht van de site.
Hierdoor kan gesteld worden dat de ruimtelijke impact op het gebied zeer beperkt blijft. Door de gebouwen
op een andere manier in te planten binnen het gebied ontstaat er bijkomend een doorwaadbaarheid
doorheen de site die gebruikt kan worden door iedere fietser en wandelaar. Daarnaast verhoogt het ook de
veiligheid van de schoolgaande kinderen. De infrastructuur wordt een op eenduidige manier aangebracht en
zorgt voor een eenheidsgevoel voor de gehele site.

Groenstructuren
Doorheen de site worden er veel nieuwe bomen langs de dreef en de andere publieke ruimtes aangeplant.
Elke boom die wordt gekapt wordt gecompenseerd. Vooral de bomendreef met 35 Corylus Colurna is een
grote ecologische meerwaarde voor de site. Ook structureel speelt hij een doorslaggevende rol in het
ontwerp. De bomendreef geeft diepte aan de voornaamste fiets-as van het projectgebied en breekt het zicht
van de openbare ruimte op de private woningen. Op de inplantingsplannen zijn de dreefstructuur en het bos
goed te onderscheiden. De ruimte ertussen wordt opgevuld door een mix van bestaande en nieuwe bomen
in de vorm van solitairen en enkele groepjes van bomen die als stapsteen kunnen functioneren voor
bepaalde dier- en vogelsoorten.

De nieuwe groenstructuur is een belangrijk element binnen het projectgebied en zorgt voor een leesbaar
gegeven. De groene elementen worden aangepast aan de bestaande groene elementen waardoor deze
inpasbaar zijn binnen de ruimere omgeving

Publieke ontwikkeling
De publieke ontwikkeling focust zich voornamelijk op een meerwaarde te bieden voor de gemeente
Brasschaat en voor de school van de Donchestichting. De toevoeging van multifunctionele gebouwen en
sport- en speelinfrastructuur zorgt voor een aantrekkingspool binnen het gebied en zorgt voor een goede
afwisseling van verschillende functies. Deze element zullen deel uitmaken van de schoolinfrastructuur die
wordt opengesteld naar een breder publiek buiten schooltijden.

Schoolinfrastructuur
De bestaande scholencomplex hebben een sterke verouderde indruk. Door op een compacte manier in te
plannen binnen het project gebied ontstaat er ruimte die voor andere doeleinden kan worden ingezet. Het
project heeft door de inpassing van de scholen een belangrijke meerwaarde voor de verdere ontwikkeling
van de scholen.
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Private ontwikkeling
De woongelegenheden die voorzien zijn binnen deze omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen
van gronden met stedenbouwkundige handelingen zorgen voor een sterk gevarieerde woonomgeving. De
inpassing van verschillende typologieën passen steeds binnen de reeds bestaande omliggende woontypes
aanwezig rondom de site met enkele bijkomende zorg-functies. Daarboven worden ook nieuwe types
toegepast die als pilootproject voor de gemeente kunnen beschouwd worden. Hun inplanting zorgt voor
een compact gegeven die een meerwaarde vormen voor doorwaadbaarheid en functionaliteit van het
gebied.

Goede ruimtelijke ordening
De geplande omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met stedenbouwkundige
handelingen is in overeenstemming met de wettelijke context, alsook met de goede ruimtelijk ordening en
met zijn onmiddellijke omgeving. Door het multifunctioneel ruimtegebruik en de inplanting past de
ontwikkeling volledig binnen de stedelijke context en het binnengebied. Hierdoor wordt de menselijke
schaal en de bewoonde omgeving gerespecteerd. Er kan dan ook gesteld worden dat het project een
meerwaarde is voor de gemeente Brasschaat.
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5
ONDERZOEKEN

5.1 Watertoets

Met behulp van de richtlijnen uit het besluit van de Vlaamse regering “tot vaststelling van nadere regels be-
treffende de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere
regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betref-
fende het integraal waterbeleid” ( hierna: Watertoetsbesluit), dat goedgekeurd werd op 20 juli 2006 en in
werking trad op 1 november 2006, werd een mogelijk schadelijk effect van de aangevraagde werken nage-
gaan.

Onder deze discipline wordt onderzocht of het plangebied zich situeert:
- In of nabij de waterwingebieden en bijhorende beschermingszones type I en II vastgesteld ter

uitvoering van het decreet van 24/01/1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;
- In een zone die gevoelig is ten aanzien van grondwaterkwetsbaarheid;
- In een zone die gevoelig is voor grondwaterstroming, infiltratie, overstromingsrisico's.

Op basis daarvan wordt onderzocht of de voorgenomen verkaveling en stedenbouwkundige handelingen
effect kunnen hebben op deze zones.

Waterwingebieden en beschermingszones
Het terrein is niet gelegen in beschermingszone I of II van een drinkwatergebied zoals vastgelegd door
middel van de kaart met waterwingebieden en beschermingszones die ter beschikking is op de DOV
verkenner (online raadpleegbaar via www.dov.vlaanderen.be). De werken zullen bijgevolg geen impact
hebben op de waterproductie bestemd voor de drinkwatervoorziening.

Afbeelding 5.1 DOV-verkenner grondwaterwingebieden en beschermingszones

Infiltratie
Op 11/05/2020 en 12/05/2020 werd in het kader van het project en in opdracht van Groep Van Roey & Van
Roey Vastgoed een infiltratieonderzoek uitgevoerd. Er werden telkens 3 infiltratieproeven (net onder het
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maaiveld, op 1 meter diepte en op 1,6 meter diepte) uitgevoerd op 4 locaties rond de speelplaats van
basisschool GILO.

De resultaten gaven aan dat de waarden karakteristiek waren voor zeer of goed doorlatende grond met een
zandkarakter. Wanneer plaatselijk leemhoudende grond werd gevonden betrof het een matige tot vrij goed
doorlatende grond. Bijgevolg kan men stellen dat de infiltratie van de grond binnen het projectgebied over
het algemeen goed doorlatend is waardoor men geen overstromingsgevoeligheid verwacht.

Voor een meer gedetailleerde toelichting over de uitvoering en resultaten van dit onderzoek wordt verwezen
naar het rapport van Geotechnica dat als bijlage van het dossier wordt gevoegd.

Overstromingsrisico's
Het terrein van ligt niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied. De werken zullen de waterhuishouding
van de omliggende percelen of de ruimere omgeving dan ook niet negatief beïnvloeden, zodat in alle
redelijkheid dient geoordeeld te worden dat de verkaveling geen schadelijk effect voor het watersysteem
met zich mee brengt, zoals bedoeld in art. 1.1.3, §2, 18° gecodificeerde decreten betreffende het integraal
waterbeleid van 15 juni 2018. In het aangehaalde Watertoetsbesluit is dan ook sprake dat in dit geval bij de
beoordeling van de verkaveling door de vergunningverlenende overheid een positief advies van de
watertoets mogelijk is (art 3, §1,Watertoetsbesluit).

Afbeelding 5.2: Overstromingsgevoelige gebieden in de nabijheid van het projectgebied ‘Kaart Brasschaat’ (bron:
www.geopunt.be)

5.2 Gewestelijke Stedenbouwkundige hemelwaterverordening

Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt doordat de riolering de plotse en massale toevloed van regenwater
na een felle regenbui niet kan verwerken. Deze stedenbouwkundige verordening legt elke aanvrager een
aantal maatregelen op om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk afgevoerd wordt.
Vanaf 29 september 2016 moet elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter van
40 m² aan de normen van de verordening voldoen, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige
vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is dan verplicht als het goed (perceel) groter is
dan 250 m².

Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt.
In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd,
zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met een vertraging wordt afgevoerd. De
plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan dit principe te
beantwoorden.
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In een volgende fase zal er een omgevingsvergunningsaanvraag voor de gebouwen en constructies op het
terrein worden ingediend. In aanvraag hiervoor zal het volledige afwateringssysteem in detail worden
bekeken waarbij exacte dakoppervlaktes, hergebruik en afstromende verhardingen in rekening zullen
worden gebracht. Er zal maximaal worden ingezet op de ladder van Lansink betreffende hergebruik,
infiltratie en buffering van het hemelwater alvorens het hemelwater wordt afgevoerd. Volgende
toepassingen worden hiertoe voorzien:
- een groendak;
- hemelwaterputten voor hergebruik;
- wadi’s voor infiltratie.

In de huidige aanvraag wordt hier voor het privaat domein reeds maximaal rekening mee gehouden. We
verwijzen hiervoor enerzijds naar de aanstiplijst hemelwater die als bijlage B25b bij onderhavig dossier wordt
gevoegd en anderzijds naar de hydraulische nota. We merken bovendien op dat er geen afwijking van de
verplichtingen van de verordening wordt gevraagd. Voor het openbaar domein wordt rekening gehouden
met de Code van Goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen.

Rondom de projectsite ligt er bestaande gemengde riolering waar de wateren van de verschillende huidige
gebouwen naar afvoeren. Binnen het project wordt de afkoppeling van afval-en regenwater echter
gerealiseerd door een volledig nieuw ontwerp van een gescheiden rioleringsstelsel, nl. in DWA en RWA.

Zoals reeds aangegeven ligt het terrein niet in overstromingsgevoelig gebied volgens de watertoets 2017
(www.geopunt.be). Aangezien het tevens niet gelegen is in een beschermingszone 1 of 2 van een
drinkwatergebied, dient er infiltratievoorziening te worden geplaatst. Het hemelwater dat niet zal worden
hergebruikt (er zullen hemelwaterputten worden voorzien) zal in de wadi’s worden opgevangen en van
hieruit infiltreren naar de bodem. Zoals reeds aangegeven laat de infiltratiecapaciteit van de bodem dit goed
toe. In de hydraulische nota wordt toegelicht welk infiltratievolume wenselijk is.

5.3 Project-m.e.r. screening

Voor openbare en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu, is
milieueffectrapportage verplicht. Voor sommige kleinere projecten geldt een screeningsplicht. Alleen als een
screening van het project uitwijst dat er aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn, moet een MER
opgemaakt worden.

Volgens bijlage III uit het MER-besluit wordt het volledige project gecategoriseerd als:
- 3.a) Industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water met uitzondering van

kernenergiecentrales (projecten die niet onder bijlage I of II vallen);
- 10.b) stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen

(projecten die niet onder bijlage II vallen)
- 10.e) aanleg van wegen (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)

Bijgevolg wordt er een project-m.e.r.-screening opgemaakt die als bijlage E ‘Effecten op de omgeving’ aan
onderhavig dossier wordt gevoegd.

5.4 Mobiliteitstoets

Conform de richtlijnen uit bijlage 1 van het Omgevingsvergunningsbesluit is het voor dit project niet
noodzakelijk om een MOBER op te maken en volstaat een kwalitatieve mobiliteitstoets. Er werd vanwege de
omvang en complexiteit van het dossier echter gekozen om alsnog een volledige MOBER op te maken dat
als bijlage E1bis van onderhavig dossier wordt gevoegd. Aan deze MOBER wordt een addendum
toegevoegd met een actualisatie op basis van de gewijzigde projectversie.
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5.5 Archeologienota

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 verplicht de aanvrager van een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden om in bepaalde gevallen een
bekrachtigde archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen. Men verwijst voor dit onderdeel naar
de archeologienota die aan het dossier wordt gevoegd.

5.6 B29 Bescheiden woonaanbod

Onderhavige omgevingsvergunningsaanvraag voor het kavelen van gronden met stedenbouwkundige
handelingen wordt getoetst aan het addendum B29 bescheiden woonaanbod. Dit addendum werd
opgeladen op het omgevingsloket en kan hierop volledig bekeken worden.

De aanvraag omvat een verkaveling met in totaal 12 loten voor woningbouw:
- Lot 6: zone voor meergezinswoningen
- Lot 8 -9 -10-11-14-15: zone voor ééngezinswoningen
- Lot 7-12-13-16: zone voor meergezinswoningen gefocust op generatiewonen
- Lot 18: zone voor meergezinswoningen, appartementen, studio’s voor begeleid wonen en een gebouw in

functie van co-housing

Het bescheiden woonaanbod moet gelijk zijn aan 40%. Omdat het hier gaat om een verkaveling en niet een
groepswoningbouwproject, moet er gekeken worden naar het aantal loten voor de berekening van de
bescheiden last. Dit betekent dat er 5 loten een oppervlakte mogen hebben van ten hoogste 500m².
De loten 8 -9 -10-11-14-15 (zone voor ééngezinswoningen) en de loten 7-12-13-16 (zone voor
meergezinswoningen gefocust op generatiewonen) hebben een oppervlakte van minder dan 500m².

Conclusie
De aanvraag is in overeenstemming met het decreet grond- en pandenbeleid (DGPB), de huidige Vlaamse
Codex Wonen

5.7 Kapmachtiging

De kapmachtiging die reeds werd ingediend bij het Agentschap Natuur en Bos heeft betrekking op het
rooien van bomen op percelen gelegen te Middelkaart, Brasschaat. Het terrein is kadastraal gekend als
Brasschaat Afdeling 3, sectie F en nummers 341W en 339H2.
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Afbeelding 5.1 Luchtfoto met aanduiding kadastrale percelen voor kapmachtiging (bron: geopunt.be)

Onderstaande tabel geeft weer welke bomen zullen gerooid worden en waarom deze worden gerooid.

Tabel 5.1 vraag 20

De bomen worden gerooid om volgende redenen:
- Het rooien van bomen voor veiligheidsoverwegingen;
- Exotenbestrijding.

De omtrek van de bomen situeert zich tussen de 20cm en 70cm. Alle omtrekken en soorten zijn aangetoond
op het grafisch plan.

In totaal zal er 18% van de bestaande bomen gerooid worden. Indien er rekening wordt gehouden met de
ecologisch te rooien bomen stijgt dit percentage naar 31,5%. In deze berekening werd geen rekening ge-
houden met de zone die zal ontbost worden.
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