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de haven, natuurgebieden (bv. via gidsbeurten) en de 
toenemende recreatiestroom (bv. via b&b). 

In 2014 werd het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘afbakening zeehavengebied Antwerpen - 
havenontwikkeling Linkeroever’ goedgekeurd. Dit 
plan voorzag in de aanleg van een nieuw Saeftingedok 
en de omzetting van delen van de Doelpolder, 
Prosperpolder en Arenbergpolder naar natuurgebied 
ter compensatie voor de havenuitbreiding. De 
kern van Ouden Doel werd in het plan aangeduid 
als natuurgebied. Ouden Doel als woonkern zou 
worden gesloopt. Tussen 2006 en 2017 werden er 
vijf woningen gesloopt in Ouden Doel. Veelal als 
gevolg van de aanhoudende onzekerheid over de 
bestemmingstoestand.     

Het ruimtelijk uitvoeringsplan en de daaraan 
voorvloeiende natuurbestemming voor Ouden Doel, 
de natuurgebieden (Prosperpolder Zuid) en het  
Saeftingedok  werd in 2016 en 2017 echter vernietigd 
door de Raad van State.  Via het ‘complex project’ 
wordt nu gezocht naar de beste locatie voor extra 
containerbehandelingscapaciteit in het havengebied 
Antwerpen en voor de bijhorende industrieel/logistieke 
ontwikkeling en de ontsluiting ervan. In het kader 
van het complex project werd een voorkeursbesluit 
genomen. 

Tenslotte hebben de ontwikkelingen in het 
havengebied een aantrekkingskracht voor bezoekers 
en generen ze een toeristisch-recreatieve dynamiek. 
De specifieke locatie van Ouden Doel ten opzichte 
van het ruimere netwerk van natuurgebieden en 
recreatieve ontwikkeling  (zie Havenland en Grenspark 
Groot-Saeftighe) stellen Ouden Doel voor nieuwe 

uitdagingen. Er moet nagedacht worden over de rol 
die het gehucht zal opnemen in functie van recreatie, 
over de manier waarop Ouden Doel kwalitatief 
ruimte kan bieden voor de inwoners die moesten 
vertrekken uit de gebieden waar recent natuur- en/of  
overstromingsgebieden werden aangelegd, etc. 

1 Introductie 

1.1. Situering

Ouden Doel is een gehucht in het uiterste noorden van 
de gemeente Beveren. Ouden Doel is wellicht ontstaan 
als tijdelijke huisvestingskern voor arbeiders verbonden 
aan grote 17e en 18e eeuwse inpolderingsprojecten 
en is later geëvolueerd naar een woonkern voor 
de landarbeiders verbonden aan de grote hoeves 
waarmee de Doelpolder werd uitgebaat. De eerste 
woonconcentratie benedendijks dateert wellicht 
van rond 1650. Pas na de inpoldering van de Nieuw- 
Arenbergpolder (1783-1784) en de Prosperpolder (1846), 
verschenen ook woningen op de Zoetenberm, toen deze 
oude dijk van de Doelpolder zijn defensieve functie als 
zeedijk verloor.

Recente ontwikkelingen hebben een nieuwe situatie 
voor Ouden Doel doen ontstaan. Ten noorden van het 
gehucht ligt het Hedwige-Prosperpolder natuurgebied, 
aangelegd in het kader van het Sigmaplan. Ten zuiden 
van Ouden Doel bevindt zich het weidevogelgebied 
Doelpolder-Noord, aangelegd in het kader van 
Deurganckdok natuurcompensaties. Een groot deel 
van het landbouwareaal in de omgeving is hierdoor 
verdwenen.

Vandaag wonen er een 40-tal inwoners in Ouden Doel. Er 
staan 22 huizen, waarvan er momenteel een kleine 20-tal 
bewoond zijn. Door het verdwijnen van de landbouw 
als economische motor zijn de belangrijkste bronnen 
van werkgelegenheden: de nabijgelegen kerncentrale, 



Figuur 1: Situering Ouden Doel binnen de ruimere Saeftinghezone
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een aantal ontwikkelingsprincipes, de 
nodige juridische zekerheden over hun 
ontwikkelingsmogelijkheden (verbouwen, 
herbouwen en/of uitbreiden).

• Het vastleggen van ontwikkelingsprincipes 
met het oog op het bewaren van haar unieke 
identiteit en het behoud en versterking van 
de aanwezige erfgoedwaarden binnen het 
plangebied.

• Het bieden van ontwikkelingsperspectieven 
aan de bestaande bebouwing inzake 
logiesmogelijkheden en andere toeristisch-
recreatieve voorzieningen.

• Het sturen van ontwikkelingen om Ouden Doel 
uit te bouwen als stapsteen van een recreatief 
netwerk.

1.3. Begrenzing van het plangebied

De noordelijke grens van het plangebied wordt 
gevormd  door de grens met het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘afbakening van de gebieden van de 
natuurlijke structuur; Intergetijdengebied noordelijk 
gedeelte Prosperpolder’ ter uitvoering van het 
Sigmaplan. 

De overige begrenzing van het plangebied wordt 
gevormd door het dijklichaam dat nodig zou zijn, 
indien het noordelijk deel van de Doelpolder zou 
ingericht worden als gecontroleerd, gereduceerd 
getijdengebied. Dit betekent dat het gebied twee 
maal per dag onder water komt te staan. Om het 
gehucht te beschermen tegen de invloed van een 
dergelijk getijdengebied is de aanleg van de dijk aan 

1.2. Doelstelling

Door middel van een RUP wil het gemeentebestuur van 
Beveren de krijtlijnen vastleggen voor de toekomstige 
ontwikkeling van het gehucht Ouden Doel. In een 
recent verleden werden in de onmiddellijke nabijheid 
van het gehucht natuur- en overstromingsgebieden 
aangelegd. In het bijzonder gaat het om de afgraving 
en aanleg van het natuurgebied Doelpolder Noord 
en het intergetijdengebied Prosperpolder Noord. Het 
vervangen van landbouwgebieden door natuur- en 
overstromingsgebied gebeurde in het licht van de 
waterveiligheid van de Schelde en/of uitbreiding van de 
haven.

Het wegvallen van het historische landbouwgebied en 
de komst van natuur beïnvloedt niet alleen grondig het 
agrarisch functioneren van het gebied (verlies areaal, 
stopzetting landbouwzetels,..), het heeft een veel 
bredere impact zowel landschappelijk, sociaal, recreatief 
als op vlak van bereikbaarheid voor het gehucht. De 
evoluties stellen het gehucht voor nieuwe uitdagingen 
waardoor een planinitiatief zich opdringt. In grote 
lijnen beoogt voorliggend RUP volgende elementen te 
realiseren:

• Behoud van Ouden Doel door de bestemming  
als havenuitbreidingsgebied te vervangen 
door een woonbestemming. Op deze manier 
wordt er rechtszekerheid geboden aan 
eigenaars binnen de woonkorrel Ouden 
Doel. Door de woningen een zone-eigen 
bestemming te geven hoeven zij zich niet langer 
te beroepen op de decretale basisrechten 
voor zonevreemde woningen/constructies 
maar hebben zij, mits het respecteren van 

de zuidzijde van het gehucht noodzakelijk. Geheel het 
dijklichaam kan binnen deze contour worden aangelegd. 
De aanleg van deze dijk is niet nodig indien Doelpolder 
Noord blijvend wordt ingezet als weidevogelgebied. 

Het 'Schorrenhuis', Zoetenberm 2 valt niet binnen de 
contour. Het ligt in het GRUP Prosperpolder Noord en 
ligt geïsoleerd ten noordoosten van de woonkern van 
Ouden Doel. Samen met de radartoren vormt het wel 
een zone met een duidelijk recreatief potentieel.

Het Gewestelijk RUP Intergetijdengebied Prosperpolder 
grenst aan het plangebied. Dit RUP is bij opmaak 
ingetekend op KADVEC 2005 waarbij het plan dev 
perceelsgrenzen van KADVEC 2005 heeft gevolgd. De 
contour van dit RUP wordt in het geoportaal plannen 
en verordeningen (https://geoplannen.omgeving.
vlaanderen.be/) echter getoond op de meest actuele 
GRB. Doordat er een verschuiving is tussen KADVEC 
2005 en meest actuele versie GRB, volgt de digitale 
contour de perceelsgrenzen van het GRB niet. 
Voorliggend RUP is ingetekend op met de meest 
actuele versie van het GRB (2020/09/14). Hierdoor 
kan er mogelijks een overlap zijn in viewers tussen 
het gemeentelijk en gewestelijk RUP omwille van het 
verschil in ondergronden. Als men echter de grafische 
plannen zal vergelijken, zal men zien dat beide RUPs aan 
elkaar aansluiten.



Figuur 2: Afbakening plangebied (Orthofotot 2017)
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1.4. Planningshistoriek

In de jaren ‘70 worden voor heel Vlaanderen 
gewestplannen opgemaak. Die bepalen een bestemming 
voor alle percelen: wonen, landbouw, industrie... In de 
regio rond Ouden Doel wordt veel ruimte gereserveerd 
voor toekomstige uitbreidingen van de havenindustrie, 
inclusief de aanleg van een Baalhoekkanaal dat de 
haven via Linkeroever en door het Verdronken Land 
van Saeftinghe moet verbinden met de Westerschelde. 
Ouden Doel wordt bestemd als “reservegebied voor 
havenuitbreiding”.

In 2000 wordt een wijziging aan het gewestplan 
doorgevoerd waarin nieuwe dokken worden voorzien. 
Deze wijziging wordt geschorst door de Raad van 
State in 2002. Het originele gewestplan blijft dus van 
kracht. In 2005 komt een nieuw plan tot stand voor de 
Waaslandhaven. In tegenstelling tot het gewestplan 
is dit nieuwe plan niet gebiedsdekkend: het vervangt 
slechts een deel van de bestemmingen uit het 
gewestplan. Het nieuwe plan kiest niet langer voor 
het Baalhoekkanaal, maar voor het Deurganckdok, 
net ten zuiden van Doel. Rondom het dok wordt 
industriegebied ingekleurd. Het westelijke deel van de 
Arenbergpolder wordt uitsluitend landbouwgebied. 
Ten oosten van Ouden Doel wordt een deel van de 
Doelpolder als compensatie herbestemd en omgezet 
naar natuurgebied, waardoor een uitbreiding van het 
zogenaamde paardenschor ontstaat. Tegelijk wordt 
binnen de bestaande bestemming ook Doelpolder Noord 
aangelegd als weidevogelgebied. 

Sinds de jaren ‘70 tracht Vlaanderen met een Sigmaplan 
het overstromingsrisico vanuit de Schelde te beheersen. 
Er moet meer ruimte voor het water worden voorzien. 

De Hedwigepolder en Prosperpolder Noord komen 
daarbij in beeld. In 2008 stelt de Vlaamse overheid 
een plan op waarin Prosperpolder Noord wordt 
omgevormd tot intertijdengebied.

In 2013 wordt een plan opgemaakt voor het Antwerpse 
zeehavengebied. Daarin wordt het havengebied 
uitgebreid met een nieuwe zone, waarin eventueel 
een dok aangelegd kan worden: de ontwikkelingszone 
Saeftinghe. Het dorp Doel, een belangrijk aantal 
landbouwgebieden en enkele natuurgebieden moeten 
hiervoor wijken. Die natuur is Europees beschermd 
door de vogelrichtlijn en mag niet zomaar verdwijnen. 
Het plan voorziet daarom naast een uitbreiding van de 
haven ook de aanleg van natuurgebieden. Doelpolder 
Noord- en Midden, Prosperpolder Zuid en een stukje 
Nieuw Arenbergpolder worden natuurgebied. Ook 
het gehucht Ouden Doel wordt in dit plan bestemd 
als natuurgebied en zou moeten verdwijnen naar 
aanleiding van dit plan. 

Bij arrest van 12 mei 2017 heeft de Raad van State 
de geplande natuurcompensaties in het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Afbakening 
zeehavengebied Antwerpen’ vernietigd. Het 
gehucht Ouden Doel krijgt hiermee opnieuw haar 
oorspronkelijke bestemming zoals op het gewestplan 
van 1978.

In 2016 werd beslist om een Complex Project op te 
zetten voor de realisatie van extra containercapaciteit 
(kortweg ECA) in het havengebied Antwerpen. De 
Vlaamse Regering stelde het voorkeursalternatief van 
ECA op 31 januari 2020 definitief vast. Hiermee startte 
de uitwerkingsfase.



Figuur 3: overzicht planningshistoriek
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GEW RUP Intergetijdengebied noordelijk gedeelte Prosperpolder

GEW RUP Afbakening Waaslandhaven fase 1
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2 Feitelijke toestand 

2.1. Ruimtelijke informatie

2.1.1. Bebouwde ruimte

Het plangebied bestaat uit de bebouwde kern van 
Ouden Doel. Vandaag wonen er een 40-tal inwoners in 
Ouden Doel. Er staan 22 huizen, waarvan er momenteel 
een kleine 20-tal bewoond zijn. Eén van de typerende 
kenmerken van Ouden Doel is de kleine schaal van de 
meeste dijkwerkershuizen. Ouden Doel heeft vandaag 
een bijzonder T-vormig nederzettingspatroon en lijnt 
zich af tegen twee belangrijke ruimtelijk structurende 
elementen in de Doelpolder: nl. Oostlangeweg (centrale 
ontsluitingsas) en de Zoetenberm.

Deze woningen en gebouwen hebben een hoge 
locuswaarde gezien hun inplanting en oriëntatie ver 
teruggaat in de tijd. Hun kleine schaal en gelijkaardige 
inplanting en oriëntatie zorgt ervoor dat ze samen een 
sterk samenhangend ensemble vormen. De woningen 
langsheen de Oostlangeweg (oudste deel van Ouden 
Doel) zijn langwerpig en haaks georiënteerd op de straat. 
Terwijl de woningen bovenop de dijk (ontstaan halfweg 
de 19e eeuw) parallel aan de straat zijn georiënteerd. De 
kleine schaal en eenvoudige architectuur maken duidelijk 
dat het de oorspronkelijke woonhuizen van dijkwerkers 
of landarbeiders betreft. Hun aanwezigheid houdt 
dus in belangrijke mate verband met het omliggende 
polderlandschap.

In het (recent) verleden werden in Ouden Doel 
een aantal woningen en gebouwen vanwege 
hun langdurige leegstand en verwaarlozing door 
de overheid gesloopt. Het wegvallen van deze 
gebouwen heeft een impact op het karakter en de 
samenhang binnen het dijkgehucht Ouden Doel. Door 
het wegvallen van gebouwen zijn gaten ontstaan 
binnen het weefsel waardoor het compacte en 
aaneengesloten karakter verloren gaat en het ritme 
aan volumes onderbroken wordt. 



Figuur 4: Bebouwing bovenop de Zoetenberm (bron: eigen opname, juli 2017)

Figuur 5: Woning langs de Oostlangeweg (bron: Google Streetview, oktober 2013) Figuur 6: Woning langs de Zoetenberm, benedendijks (bron: Google Streetview, oktober 2013) 
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2.1.2. Open ruimte

De kleine schaal en het open karakter van het 
omliggende polderlandschap maakt dat Ouden Doel 
als een afzonderlijke entiteit in het landschap wordt 
ervaren. Vanuit de toelopende wegen vanuit het zuiden 
en oosten vormt Ouden Doel een focuspunt in een open 
en uitgestrekte Doelpolder. De fietsroute bovenop 
de Sigmadijk, tenslotte biedt een tangentieel zicht 
vanuit de noordzijde op het gehucht. Aan de overzijde 
van de dijk is de Prosperpolder Noord gelegen als 
intergetijdengebied. Ten zuiden van Ouden Doel is een 
weidevogelgebied gelegen (Doelpolder Noord).

Het gehucht heeft een hoge belevingswaarde omwille 
van de landschappelijke setting, tussen de dijken, 
ingroening van het gehucht en de aanwezigheid 
van harmoniserend materiaal- en kleurgebruik in de 
gebouwen.

2.1.3.  Ontsluiting

In de dichte omgeving rond Ouden Doel bevinden zich 
geen vaste buslijnen noch belbushaltes. 

Ouden Doel is gelegen langs de zogenaamde 
'polderroute'  binnen het ruimere recreatief netwerk 
van de havenlandfietsroutes. De fietslus 'Polderroute' 
meet 32km en werd in de nasleep van het gelijknamige 
televisieprogramma omgedoopt tot de 'elfde van den 
elfdenlus'.  De fietsroute is vandaag operationeel en 
verbindt Ouden Doel met andere bezienswaardigheden 
in de omgeving zoals het land van Saefthinge, 
omliggende polders, dijkgehuchten, waardevolle 
hoeves, enz. Recreatief verkeer wil beleven met zo 

weinig mogelijk verstoring: afstand is minder een 
punt, de belevingswaarde des te meer. De recreatieve 
fietsroute (polderroute) verloopt voornamelijk via 
bestaande smalle en rustige polderwegen waar slechts 
beperkt autoverkeer voorkomt. 



Figuur 7: Zicht op Ouden Doel van op de Sigmadijk (eigen opname, juli 2017)

Figuur 8: De schuur (eigen opname, juli 2017) Figuur 9: Reinaerthoeve (eigen opname, juli 2017)
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Figuur 10: Situering plancontour en functionele en recreatieve fietsroutes
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Figuur 11: functiekaart

2.1.4. Functies

Zoals van een openruimte gebied te verwachten is, 
zijn er inderdaad weinig functies in de onmiddellijke 
omgeving van het plangebied.

Binnen het plangebied komt naast de woningen ook nog 
en b&b voor. 

In de Reinaerthoeve en de schuur (polderMAS) worden 
allerlei objecten verzameld over de geschiedenis van 
de polders langs de Benedenschelde. In de schuur gaat 
het om kleinere zaken zoals fossielen, kleipijpen, oude 
kaarten en prenten. Landbouwwerktuigen en divers 
alaam worden dan weer in de Reinaerthoeve verzameld. 



Figuur 12: Gewestplan (BRON: RWO/AGIV) 1712 - RUP Ouden Doel20  - Atelier Romain

3 Juridische toestand

3.1. Gewestplan

Geheel het plangebied is volgens het gewestplan 
bestemd als havenuitbreidingsgebied met grondkleur 
agrarisch gebied (gewestplan Sint-Niklaas – 
Lokeren, K.B. 07/11/1978). Art 2 van de aanvullende 
stedenbouwkundige voorschiften van het Gewestplan 
luidt: "Het gebied dat als "Havenuitbreidingsgebied" is 
aangeduid, kan op initiatief van de staat, de provincie, 
de gemeente of de vereniging van gemeenten en met 
de insteming van het Ministrieel Comité voor Vlaamse 
Aangelegenheden bestemd worden voor de vestiging 
van industriële bedrijven en voor deaanleg van portuaire 
installaties. De bestemming kan slechts worden 
verwezenlijkt nadat zij door ons is vastgesteld ofwel bij 
toepassing	van	de	wetgeving	betreffende	economische	
expantie ofwel in een door ons goedgekeurd bijzonder plan 
van aanleg. Zolang de verwezenlijking van die bestemming 
niet is beslist zoals in het tweede lid is gesteld, mogen 
in het betrokken gebied slechts werken en handelingen 
worden uitgevoerd die overeenstemmen met de door de 
grondkleur in het gewestplan aangegeven bestemming 
en die betrekking hebben op de exploitatie van bestaande 
landbouwbedrijven." 

Art 11 van de algemene voorschriften van het 
Gewestplan luidt: "De agrarische gebieden zijn bestemd 
voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel 

bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke 
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens 
verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend 
deel	van	een	leefbaar	bedrijf	uitmaakt,	en	eveneens	
para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor 
niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven 
met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, 
mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 

m van een woongebied of op ten minste 100 m van een 
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met 
landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m 
geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 
bedrijven."
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Figuur 13: gewestelijk RUP 'afbakening zeehavengebied Antwerpen'

3.2. Bestaande BPA's en RUP's

In het plangebied zijn geen bijzondere plannen van 
aanleg van toepassing.

 Het plangebied grenst aan de noordzijde aan het 
gewestelijk RUP ‘afbakening van de gebieden van de 
natuurlijke structuur; Intergetijdengebied noordelijk 
gedeelte Prosperpolder’ (van kracht sinds 13/05/2008). 
Hierbij is de Prosperpolder-Noord volledig bestemd als 
natuurgebied. 

Het gedeelte van het gewestelijk RUP ‘afbakening 
zeehavengebied Antwerpen’, waarbij Ouden Doel 
integraal zou bestemd worden als natuurgebied werd 
vernietigd door de Raad van State. 

In de noorden grenst het plangebied aan een zone 
die middels het RUP intergetijdengebied Noordelijk 
gedeelte Prosperpolder is herbestemd naar 
natuurgebied.

3.3. Verkavelingen

geen
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Figuur 14: Atlas van de buurtwegen, 1841

3.4. Buurtwegentoets

De bestaande wegenis van Ouden Doel is integraal 
opgenomen in de atlas der buurtwegen. Het gaat 
zowel om de verharde wegenis (de Zoetenberm en de 
Oostlangeweg) als de onverharde weg, Ouden Doel-
Kleinstraatje, parallel aan de Oostlangeweg. 

• Ouden doel-dijk (sentier nr. 32)

• Zoetenberm (chemin nr. 8)

• Oudendoel kleinstraatje (chemin nr. 20)

• Oostlangeweg (chemin nr. 14)
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Figuur 15: Bouwkundig erfgoed

3.5. Erfgoed

Er komen twee relicten bouwkundig erfgoed voor binnen 
het plangebied. 

• een dorpswoning langs de Zoetenberm ten 
oosten van de kern (Zoetenberm 17)

• de Reinaerthoeve (Oostlangeweg 1) 

Ten oosten van het plangebied is ook het Schorrenhuis 
als bouwkundig erfgoed te vinden.  
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Figuur 16: Natura-2000 en VEN-gebieden

3.6. SBZ- en GEN-gebied

Het plangebied maakt deel uit van het 
volgelrichtlijngebied ‘Schorren en Polders van de 
Beneden-Schelde’ (blauw op kaart). 

Het habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durme estuarium 
van de Nederlandse grens tot Gent’ (groen op kaart) 
grenst in de noordoostelijke hoek net niet aan het 
plangebied. 

Ten noorden van het plangebied is Prosperpolder-
Noord, d.m.v. het gewestelijk RUP Intergetijdengebied 
noordelijk gedeelte, aangeduid als GEN . 

Het gewestelijk RUP afbakening zeehaven is vernietigd 
bij arrest van 12 mei 2017 door de Raad van State, 
waardoor Doelpolder-Noord, inclusief Ouden Doel geen 
onderdeel is van het VEN. 
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3.7. Complex project ECA

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het 
definitieve voorkeursbesluit vast van het complex project 
“realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit 
in het havengebied Antwerpen”. Daarmee breekt de 
uitwerkingsfase van dit complex project aan. Doelstelling 
van de uitwerkingsfase is om het voorkeursbesluit 
te concretiseren. Daartoe voorziet het Vlaamse 
Gewest twee projectbesluiten (Westelijke Ontsluiting 
Waaslandhaven en Containercluster Linkerscheldeoever) 
en twee omgevingsvergunningsaanvragen (Bieshoek en 
Cluster Rechterscheldeoever).

Ouden Doel valt buiten de projectcontour van 
het complex project en buiten de ‘zoekzone voor 
compensaties poldernatuur en foerageergebied Bruine 
Kiekendief’. Ouden Doel wordt duidelijk uitgesneden 
uit de contour van natuurgebied Doelpolder Noord. Het 
voortbestaan van Ouden Doel wordt op geen enkele 
manier gehypothekeerd door het complex project.
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4 Beleidsmatige context

4.1. Ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is in 1997 
in werking getreden, de laatste herziening is gebeurd 
op 17 december 2010, en vormt het kader voor het 
ruimtelijk beleid in Vlaanderen. Voor de gemeenten en 
provincies is dit plan richtinggevend.  

Bij de afbakening van de verschillende deelruimten op 
Vlaams niveau worden delen van Beveren geselecteerd 
als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Het beleid 
is hier kernversterkend met prioriteit naar inbreiding en 
het valoriseren van bestaande stedelijke potenties. 

Voorliggend plangebied is gelegen buiten de stedelijke 
gebieden. Hier dienen ontwikkelingen met betrekking 
tot wonen geconcentreerd te worden in de kernen 
van het buitengebied. De trend naar een steeds groter 
aandeel woningbouw in het buitengebied wordt 
tegengegaan, maar binnen bepaalde verhoudingen 
blijven nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Er moeten 
tevens ruimtelijke condities geboden worden voor de 
leefbaarheid van de nederzettingsstructuur. Tenslotte 
draagt het ruimtelijk beleid in het buitengebied bij tot 
het behoud en de herkenbaarheid van de diversiteit en 
de herkenbaarheid van het landschap.

4.2. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 
2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
(witboek BRV) goed. De Vlaamse Regering 
formuleert in het Witboek doelstellingen, ruimtelijke 
ontwikkelingsprincipes en werven die de basis zullen 
vormen om samen aan de slag te gaan en de ruimte 
van Vlaanderen te transformeren.

Dit witboek BRV is intussen vervangen door een 
strategische visie welke op 20/07/2018 door de 
Vlaamse Regering is goedgekeurd. Deze strategische 
visie is nog niet vergezeld van beleidskaders en 
doorliep nog niet de formele goedkeuringsprocedure 
van een beleidsplan. Er zijn bijgevolg nog geen 
juridische gevolgen aan gekoppeld. Wel omvat de visie 
een toekomstbeeld en een overzicht van voorname 
beleidsopties op lange termijn, met name de 
strategische doelstellingen. 

Verschillende BRV-principes krijgen verder in het 
plan een vertaling en bieden een garantie voor een 
kwalitatieve en duurzame ontwikkeling:

• De ontwikkeling van de hoevegebouwen 
tot wooneenheden kadert in een duurzaam 
hergebruik, ontharding (gekoppeld aan 
reconversie) en het beter gebruiken van het 
huidig ruimtebeslag. (zie BRV principe: meer 
doen op minder ruimte).

• Uit de nieuwe invulling van waardevolle 
gebouwen en de voorschriften in het 
omliggende landschap spreekt een waardering 
voor het landschap.

• De publieke ruimte in de Sint-

Engelbertusstraat en rond de Prosperhoeve 
wordt beter toegankelijk gemaakt en er worden 
maatregelen genomen die ontmoetingen, ook in 
het buitengebied, stimuleren.

• Het plan voorziet in de aanleg van verschillende 
wandel- en fietsverbindingen die beweging, sport 
en spel stimuleren in het buitengebied en zo 
aanzetten tot een actieve en gezonde levensstijl 
bij zowel bewoners als bezoekers.

4.3. PRS Oost-Vlaanderen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost–
Vlaanderen (PRS-OV) werd op 18 februari 2004 
bekrachtigd door de Vlaamse regering is op 24 maart 
2004 in werking getreden. 

Beveren behoort deels tot de deelruimte van het 
E-17 netwerk. Ook de aparte deelruimte van de 
Waaslandhaven is deels op het grondgebied van Beveren 
gelegen. 

Het plangebied behoort tot het noordelijk 
openruimtegebied. Het is een buitengebied tussen 
verstedelijkte zones, waar verdere verstedelijking moet 
tegengegaan worden, en waar openruimtefuncties de 
nodige ontwikkelingsmogelijkheden moeten krijgen. Een 
evenwichtige ontwikkeling van de openruimtefuncties 
(natuur, bos, landbouw en recreatie) onderling en ten 
opzichte van lokale woonontwikkelingen en daarbij 
behorende functies wordt hierbij vooropgesteld. 
Stedelijke functies en ontwikkelingen worden hier 
gereserveerd voor het E-17 netwerk (PRS-OV, p.251).

Ouden Doel werd niet geselecteerd als hoofddorp 
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of woonkern. Voor het plangebied geldt dus een 
beleid voor nederzettingen in buitengebied. Er wordt 
gesteld dat deze eigendommen in het buitengebied 
vaak vanwege hun historische aanwezigheid 
belangrijke beeldbepalende elementen zijn in het 
landschap. Het komt de gemeente toe een passend 
ontwikkelingsperspectief te bieden dat de blijvende 
aanwending van deze eigendommen mogelijk kan 
maken, rekening houdend met de draagkracht van 
het gebied. Voor de eigendommen met een groot 
bouwvolume stelt men dat ruimtebehoevende 
residentiële functies zoals hobbylandbouw, 
privécollecties van grote objecten en kunst moet 
mogelijk gemaakt worden. Daarnaast zijn ruimtelijk 
aanvaardbare functiewijzigingen mogelijk zoals wonen, 
horeca en verweefbare economische activiteiten. Er 
wordt hierbij gestreefd naar een duurzame omgang met 
bestaande infrastructuur (PRS-OV, p.303-304).

Het plangebied is gelegen te midden van een open 
poldergebied. Om deze landschappelijke kwaliteit 
te kunnen behouden is het beleid er op gericht om 
de landbouwfunctie te behouden en de natuurlijke 
lijnstructuren (dijken, kreken en watergangen) te 
versterken. Tevens fungeert de noodzakelijke buffering 
van de polderdorpen ten opzichte van de haven als 
verbinding tussen ecosystemen. Nieuwe gebouwen 
worden zo veel mogelijk met de bestaande geclusterd 
(PRS-OV, p.322).

Het gehucht Ouden Doel maakt deel uit van 
de relictzone “Scheldepolders Beveren en de 
Scheldeschorren” (R40033), die geselecteerd is als 
landschapsrelict op provinciaal niveau. 

Figuur 17: Natuurverbindingen en aandachtszones                               
PRS Oost-Vlaanderen

De provincie opteert hier voor het behoud van de 
landschapsrelicten (PRS-OV, p.328).

‘Schor Ouden Doel’ is aangeduid als 
natuuraandachtszone 3V3. Deze aandachtszone 
wordt verbonden met de natuuraandachtszone 
3V5 ‘Ketenispolder’ (linkeroever van de Schelde 
aan de Waaslandhaven) door middel van het 
natuurverbindingsgebied 3N3 ‘Scheldepolders’, 
bestaande uit brakwaterschorren, rietland, 
rietstroken en slikken. Het natuurverbindingsgebied 
3N6 ‘Prosperpolder-buffergebied Waaslandhaven’, 
bestaande uit oude dijken, bomenrijen, watergangen 
met rietkragen en oude zilte kreekgraslanden, verbindt 
‘Schor Ouden Doel’ met natuuraandachtszone 3V2 
‘Grote Geul’ (net ten zuiden van Kieldrecht).

Het beleid in natuurverbindingsgebieden is gericht op 
het behoud en versterking van de natuurwaarden en 
de bevordering van de biodiversiteit (PRS-OV, p.368).

Het plangebied ligt ook in het toeristisch-recreatief 
aandachtsgebied “Vlaams Kreken- en Poldergebied”. 
Een aandachtsgebied behoort niet tot een recreatief-
toeristisch netwerk, maar bezit wel een zekere 
toeristisch recreatieve aantrekkingskracht. Toerisme 
en recreatie zijn er gericht op recreatief medegebruik 
van het open polderlandschap. Elementen die 
hier thuishoren zijn kleinschalig verblijfstoerisme 
en fiets- en wandelrecreatie. Met betrekking tot 
het kleinschalig verblijfstoerisme is hoeve- en 
plattelandstoerisme wenselijk (PRS-OV, p.392-393).
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4.4. Conceptnota Maak Ruimte voor 
Oost-Vlaanderen 2050 (2016 - 2019)

Momenteel werkt provincie Oost-Vlaanderen aan een 
opvolger van het PRS, dat enerzijds al zijn uitwerking 
vond in de kernnota 2050 (2016) . De provincie werkt 
aan een ruimtelijk beleid op lange termijn. Door ruimte 
slim in te zetten en duurzame keuzes te maken voor 
wonen, open ruimte, mobiliteit, energie en economie 
willen de provincie bijdragen aan een klimaatgezonde en 
kwalitatieve leefomgeving. 

De opvolger van de kernnota is de conceptnota ‘ 
Maak Ruimte voor Oost- Vlaanderen 2050’, zijnde het 
provinciaal ruimtelijk beleidsplan Oost-Vlaanderen.  

De strategische visie van de conceptnota ‘Maak Ruimte 
voor Oost-Vlaanderen 20-50’ bevat 4 ruimtelijke 
principes als toetsende elementen waaraan ruimtelijk 
beleid en projecten worden onderworpen: 

Nabijheid en bereikbaarheid:

• Ruimtelijke ontwikkelingen worden gebundeld 
op plaatsen die multimodaal zijn ontsloten.

• De aanleg van mobiliteitsinfrastructuur 
versterkt de multimodale bereikbaarheid van de 
knooppuntlocaties.

Meervoudig en intensief ruimtegebruik:

• De beste ruimtelijke oplossing is de oplossing 
die het meest efficiënt gebruik maakt van 
de schaarse ruimte. Nieuwe projecten die de 
ruimteclaims van slechts één partij behartigen, 
zijn onwenselijk of onafgewerkt.

• Meervoudig en intensief ruimtegebruik moet ook 

4.5. GRS Beveren

Het GRS Beveren is goedgekeurd d.d. 28.09.2006. Met 
het GRS wenst de gemeente Beveren de ruimtelijke 
structuur van haar grondgebied vorm te geven. Het 
beleid dat van belang is voor de invulling van het 
plangebied in Ouden Doel wordt hieronder besproken.

Ouden Doel is in het GRS ondergebracht in de 
‘noordelijke hoofdruimte’. Op p.7 van het richtinggevend 
gedeelte wordt het volgende gesteld als globale visie op 
deze deelruimte: 

‘De Noordelijke Hoofdruimte is een uitgesproken 
landbouwgebied voornamelijk gericht op de 
grondgebonden landbouw. In aansluiting met de kernen 
zijn er nog mogelijkheden voor wonen, lokale bedrijvigheid 
en recreatie. Het gebied wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van openruimtefuncties (natuur, recreatief 
medegebruik, …) en staat sterk onder druk van de 
havenexpansie.’

Gewenste nederzettingsstructuur

Ouden Doel is geselecteerd als woonkorrel. Binnen de 
woonkorrels dienen de dichtheden afgestemd te worden 
op deze van het landelijk wonen en wenst men een 
algemeen beleid te voeren zonder uitbreiding of verdere 
verdichting. Alle woningen binnen de woonkorrel zijn 
zonevreemd (RD, p.26). 

‘De bestaande woningen kunnen instandgehouden worden 
en indien in overeenstemming met de goede ruimtelijke 
ordening van de plek ook verbouwen, uitbreiden en worden 
vervangen. Het uitbreiden van een bestaande vergunde 
woning dient echter in overeenstemming met de schaal 
en de draagkracht van het gebouw en de omgeving. Als 

de ruimtelijke kwaliteit verhogen.

Ecosysteemdiensten versterken:

• Elke ruimtelijke ontwikkeling dient rekening 
te houden met de ecosysteemdiensten die de 
omgeving levert.

• Ruimtelijke ontwikkelingen dienen deze 
ecosysteemdiensten te respecteren en waar 
mogelijk te versterken.

Maatschappelijke betaalbaarheid

• Ontwikkelingen moeten een goed 
evenwicht hebben tussen de ruimtelijke en 
maatschappelijke meerwaarde op korte en 
lange termijn. 

• Projecten zoeken eveneens een correct sociaal 
evenwicht tussen de lusten en de lasten die 
ze met zich meebrengen en verdelen deze 
rechtvaardig.

Daarnaast werden er binnen de conceptnota ook reeds 
een drietal beleidskaders opgesteld: 

• Transitie naar een aangename (be)
leefomgeving

• Transitie naar een circulaire samenleving

• Transitie naar een robuuste en veerkrachtige 
ruimte 
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Figuur 18: Gewenste ruimtelijke structuur Beveren
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indicatieve bovengrens wordt hierbij een totaal bruto 
bouwvolume van 1.000m³ gehanteerd; dit vanuit de 
visie dat het tot stand brengen van grotere woningen 
in de meerderheid van de gevallen de goede ruimtelijke 
ordening en de draagkracht het openruimtegebied zal 
schaden.	Afhankelijk	van	de	ruimtelijke	context	kan	echter	
geoordeeld worden dat een andere bovengrens (hoger of 
lager) beter gepast is.'

' Zo moet, gelet op het typische karakter, volume-
uitbreiding voor dijkwoningen met de nodige omzichtigheid 
worden benaderd. De uitbreidingsmogelijkheden moeten 
beperkt blijven en dienen het typische karakter van 
het gebouw te ondersteunen, waarbij steeds ook een 
landschappelijke inpassing wordt nagestreefd. Bij het 
herbouwen kan gemotiveerd worden afgeweken van de 
bestaande inplantingsplaats om een betere ordening na 
te streven. Voor de dijkwoningen kan herbouwen enkel op 
dezelfde plaats.'

'Inzake functiewijzigingen zal bij de opmaak van het 
RUP rekening worden gehouden met het besluit van 
de Vlaamse regering tot bepaling van de toelaatbare 
functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de 
geëigende bestemmingszones, waarbij de bepalingen 
van dit besluit afgewogen worden t.o.v. de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling van de betrokken omgeving. Het 
aantal woongelegenheden moet beperkt blijven tot het 
bestaande aantal. Het aantal woongelegenheden kan wel 
worden aangevuld met kleinschalig logiesverstrekkend 
bedrijf als complementaire functie (bvb. accommodatie 
voor overnachting) als nevenbestemming of met een 
persoonlijke verblijfsruimte voor inwonende familieleden of 
verzorgers i.k.v. mantelzorg.'

'Gelet op de beperkte omvang van vele van dijkwoningen 

is het kwalitatief wonen niet altijd te realiseren 
binnen het bestaande volume. Voor dijkwoningen 
kan dan ook het omvormen van de woning naar 
een verblijf met recreatief karakter (vakantiehuisje) 
worden ondersteund. Daarbij dient echter gewaakt 
te worden dat dit niet ten koste gaat van het typische 
kleinschalige karakter van de dijkwoningen en dat de 
wijziging in dynamiek die deze reconversie meebrengt, 
verzoenbaar is met de draagkracht van de omgeving.'

‘In woonkorrels wordt er naar gestreefd om naast 
het wonen de bestaande vergunde doch beperkte 
handelsactiviteiten, dienstverlening en horeca te 
behouden en indien de ruimtelijke draagkracht 
dit toelaat mogelijk zelfs beperkt uit te breiden. 
Inzake het instandhouden en ondersteunen van de 
plaatselijke gemeenschap en het sociale leven kan, 
indien in overeenstemming met de draagkracht 
van de woonkorrel, zelfs het inplanten van nieuwe 
nevenfuncties aan het wonen inzake handel, 
horeca en dienstverlening worden ondersteund. 
Zowel de uitbreiding van bestaande nevenfuncties 
als de inplanting van nieuwe nevenfuncties dient 
afgestemd te zijn op de plaatselijke behoeften van de 
woonkorrel en/of geënt zijn op het toeristisch-recreatief 
netwerk. Het kan evenwel geenszins de bedoeling 
zijn de ruimtelijke dynamiek te versterken of nieuwe 
bouwmogelijkheden te creëren. Het oprichten van 
meergezinswoningen of appartementen kan dus ook 
niet worden aanvaard.’ 

Gewenste economische structuur

Op p.58 van het richtinggevend gedeelte worden 
de ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde 
handel- en horeca-activiteiten geformuleerd, waarbij 

er onder andere wordt gesteld dat er beperkte tot 
ruime uitbreidingsmogelijkheden zijn voor handels- 
en horecazaken, die gelegen zijn in (aansluiting 
met) woonkernen en -korrels, mits verzoenbaar en 
integreerbaar in de omgeving. Ook nieuwe initiatieven 
(in bestaande gebouwen) kunnen overwogen worden. 

Gewenste toeristisch-recreatieve structuur

Om een versnippering van de landbouw- en bosgebieden 
tegen te gaan kunnen enkel in de woonkernen nog 
nieuwe verblijfsrecreatieve activiteiten uitgebouwd 
worden, met uitzondering van de heringebruikname 
van een bestaande zonevreemde woning of (delen 
van) een landbouwbedrijf i.f.v. plattelandstoerisme of 
hoevetoerisme (RD, p.68). 

Gewenste agrarische structuur

De agrarische gebieden in de Prosperpolder behoren tot 
de agrarische gebieden gericht op de grondgebonden 
landbouw. Richtinggevend voor deze polder geldt dat 
(RD, p.61-62): 

• ‘De bebouwing (woning, bedrijfsgebouwen) van 
de landbouwbedrijven wordt geconcentreerd 
en geordend tot een ruimtelijk geheel om een 
versnippering van het landbouwgebied tegen 
te gaan. Nieuwe bebouwing wordt opgericht in 
aansluiting met bestaande bedrijfsgebouwen 
en langs de bestaande ontsluitingswegen 
van het gebied. De inplanting van nieuwe 
bedrijfszetels en herlocatie van bestaande is 
enkel aanvaardbaar voor volwaardige agrarische 
bedrijven.

• De oprichting van nieuwe intensieve veeteelt- 
en glastuinbouwbedrijven is hier omwille 
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van ruimtelijk–landschappelijke redenen niet 
wenselijk is. De bestaande bedrijven moeten 
echter ontwikkelingskansen krijgen. 

• Bij de uitbreiding van bestaande agrarische 
bedrijfszetels wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de landschappelijke integratie. 

• Erfbeplanting is waardevol voor de inbuffering 
van de landbouwbedrijfsgebouwen. Groenbuffers 
en beplanting spelen een belangrijke rol in de 
landschappelijk waardevolle gebieden. 

• Het beperkt toelaten van nevenfuncties 
aan de landbouw kan worden onderzocht. 
Nevenfuncties hebben betrekking op handel, 
horeca en hoevetoerisme gekoppeld aan de 
landbouwfunctie. Handel en horeca kunnen 
enkel plaatsvinden indien de relatie met de 
eigen landbouwbedrijvigheid wordt ondersteund 
zoals de verkoop van hoeveproducten. De 
nevenbestemmingen zijn complementair aan de 
hoofdbestemming en worden afgestemd op de 
schaal van het landbouwbedrijf. 

• Functies, activiteiten en externe invloeden die 
de landbouw ernstig kunnen belemmeren, 
worden geweerd. Uitzondering kan worden 
gemaakt voor bepaalde elementen die 
van belang zijn om (op vrijwillige basis) 
natuurverbindingen te realiseren, in het 
bijzonder de natuurverbindingszones langs 
dijken en watergangen. 

• Recreatie in het landbouwgebied beperkt zich 
tot het recreatief medegebruik van de bestaande 
wegen. Wandel-, fietswegen en ruiterpaden 
kunnen afzonderlijk worden uitgebouwd zonder 
de functionele werking van het landbouwgebied 
aan te tasten.’

4.6. Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan van Beveren dateert van eind 2015 
en rolt een aantal maatregelen uit die relevant zijn 
voor het plangebied:

• In het noordelijke poldergebied worden 
maatregelen genomen om het sluipverkeer 
op landbouwwegen te verhinderen 
zodat het recreatief medegebruik van de 
landbouwwegen niet in het gedrang komt. 
De landschapskamers worden toegankelijk 
gemaakt door de uitbouw van een 
tragewegennetwerk (p39). 

• Op midden lange termijn wordt een fietspad 
Kieldrecht-Prosperpolder (N451) voorzien ter 
hoogte van de oude trambedding naar Doel 
(p.84).

• Op lange termijn wordt voorzien in een 
belbussysteem in het noordelijk poldergebied 
(p.85). 
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van de Antwerpse haven, ontstaat in deze Vlaams-
Nederlandse uithoek een groot aaneengesloten 
natuurgebied.

Ouden Doel maakt samen met het Land van 
Saeftinghe en het gehucht Prosperpolder deel uit 
van het zogenaamde ‘parkhart’ van het grenspark 
Groot-Saeftinghe. De vooruitgeschoven positie binnen 
de waardevolle natuurgebieden en het karakter 
van het dijkgehucht maken dat Ouden Doel een 
belangrijke stapsteen zal vormen voor bezoekers 
binnen het park en tegelijk het behoud en versterking 
van de natuurwaarden rond het dorp een belangrijk 
uitgangspunt vormt. 

4.9. Havenland

In het kader van het actieprogramma Ontwikkeling 
Havengebied Antwerpen (OHA) werd een studie, 
onder de noemer “Havenland”, uitgevoerd voor 
onthaal en recreatie in het hele havengebied en 
de omliggende regio. Vanaf november 2016 is een 
strategisch project van Ruimte Vlaanderen opgestart 
om de inzichten van de Havenland studie concreet te 
vertalen naar het terrein.

De Sigmadijk onmiddellijk ten noorden van 
Ouden Doel is  opgenomen binnen één van de drie 
fietssuggestieroutes ‘Prosperpolder’ die het gebied 
verbindt met Liefkenshoek en Gasdam (NL). Het is 
duidelijk dat Ouden Doel binnen Havenland de rol 
krijgt als rust- of infopunt. Ouden Doel wordt omringt 
door natuurgebied en is minder goed uitgerust dan 
Prosperpolder waardoor het gehucht minder geschikt 
is als onthaalpoort.  

4.7. Strategisch plan voor de 
Antwerpse haven

Het strategisch plan voor de Haven van Antwerpen 
(SPHA) uit 2006 bevat een aantal principes in het 
linkerscheldeoevergebied die specifiek verwijzen naar 
Ouden Doel zijn:

• Principe 5: “De leefbaarheid van de huidige 
woonkernen van Kallo, Verrebroek, Kieldrecht en 
Zwijndrecht en in de gehuchten Prosperpolder 
en Oude Doel (bij dit laatste afhankelijk van 
het onderzoek naar een overstromingsgebied, 
als onderdeel van het Natuurrichtplan 
Linkerscheldeoevergebied) dient minstens 
behouden te blijven op hetzelfde peil als vandaag 
en waar nodig versterkt.”

• Principe 27: “Het garanderen van een gezond 
en aangenaam leefklimaat voor de bevolking 
in de woonkernen van Zwijndrecht, Kieldrecht, 
Kallo, Verrebroek en in de gehuchten 
Prosperpolder en Oude Doel (bij dit laatste 
afhankelijk van het onderzoek naar een 
overstromingsgebied, als onderdeel van het 
Natuurrichtplan Linkerscheldeoevergebied) staat 
als uitgangspunt voorop.”

4.8. Grenspark Groot-Saeftinghe

In de grensregio nabij het Verdronken Land van 
Saeftinghe is een Europees Interreg-project “Grenspark 
Groot-Saeftinghe” in de maak. Vanwege een aantal 
ingrijpende natuurinrichtingsprojecten, waaronder de 
ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder en de 
aanleg van compensatiegebieden voor de ontwikkeling 
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5	’Planningsopties

5.1. Visie

Door de unieke ligging van Ouden Doel, op het raakvlak 
van polder, natuur en haven komt het gehucht voor een 
aantal bijzondere uitdagingen te staan die een antwoord 
vergen om te voorkomen dat unieke kansen worden 
gemist of bijzondere kwaliteiten in en rond het gehucht 
verloren zouden gaan. De sterk veranderende context en 
de unieke locatie maken dat de uitdagingen van Ouden 
Doel niet vergelijkbaar zijn met andere kernen in het 
Vlaamse buitengebied.

Ouden Doel is een aangenaam en kleinschalig 
gehucht om in te wonen. Een bijzondere plek om te 
bezoeken en de historiek van het landschap te voelen 
tussen het Verdronken Land van Saeftinghe, en de 
Waaslandhaven en de kerncentrale. Het gehucht vormt 
een representatief en zeer herkenbaar voorbeeld 
van een dijknederzetting, een nederzettingstype dat 
zeer zeldzaam geworden is in Vlaanderen en in de 
Scheldevallei in het bijzonder. Kortom een boeiende 
plaats waar veel grenzen samenkomen en net dat 
aspect draagt bij tot het unieke karakter. Naast het 
menselijke aspect van het samenhouden van een 
hechte gemeenschap, het streven naar het behoud van 
een unieke bewoningsvorm en het feit dat het behoud 
financieel opweegt tegenover de sloop, moet Ouden 
Doel eveneens behouden worden omwille van de 
strategische positie die het inneemt binnen een aantal 
regionale projecten die momenteel worden uitgerold op 
de linker Scheldeoever. 

Samen met Prosperpolder is Ouden Doel namelijk 
de enige kern op Vlaams grondgebied die gelegen 
is binnen het kerngebied van het grenspark 'groot-
Saeftinghe'. Deze vooruitgeschoven ligging 
nabij belangrijke natuurinrichtingsprojecten als 
Prosperpolder Noord en Doelpolder Noord geven 
het gehucht een volledig nieuwe dimensie met een 
bijzonder landschappelijke waarde en natuurtroeven. 
Daarenboven is Ouden Doel opgenomen in het 
recreatieve (fiets-)netwerk van Havenland waar het 
een rol krijgt als 'stapsteen' m.a.w. een rustplaats 
voor recreanten die het fietsnetwerk volgen. Het 
PolderMAS en de Reinaerthoeve fungeren hier als 
publiekstrekkers. 

Deze bijzondere positionering betekent dat bij het 
behoud van Ouden Doel niet alleen moet voorzien 
worden in het bewaren en versterken van de 
aanwezige kenmerken van het gehucht als woonkorrel, 
en moet toegezien worden op een duurzame 
waterhuishouding en bereikbaarheid; maar ook dat 
er moet ingespeeld worden op de kansen die deze 
regionale en grensoverschrijdende projecten bieden 
en nagedacht moet worden over welke rol Ouden Doel 
hierin kan spelen.

Daarenboven is Ouden Doel opgenomen in het 
provinciale wandelnetwerk en het recreatieve (fiets-)
netwerk van Havenland waar het een rol krijgt als 
'stapsteen' m.a.w. een rustplaats voor recreanten die 
het fietsnetwerk volgen.
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Figuur 19: bestaande woningen

5.2.  Concepten

5.2.1. Woonkorrel versterken

Het RUP gaat uit van het behoud van alle bestaande 
woningen (23) binnen de plancontour. 

In het (recent) verleden werden in Ouden Doel een 
aantal woningen en gebouwen vanwege hun langdurige 
leegstand en verwaarlozing door de overheid gesloopt. 
Het wegvallen van deze gebouwen heeft een impact op 
het karakter en de samenhang binnen het dijkgehucht 
Ouden Doel. Door het wegvallen van gebouwen zijn 
gaten ontstaan binnen het weefsel waardoor het 
compacte en aaneengesloten karakter verloren gaat en 
het ritme aan volumes onderbroken wordt.
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Eén van de typerende kenmerken van Ouden Doel is 
de kleine schaal van de meeste dijkwerkershuizen. Bij 
het verbouwen of herbouwen van de woningen dienen 
deze zich te richten op een specifieke doelpubliek 
die de bijzondere eigenschappen (zelfredzaamheid, 
erfgoedkarakter en natuuromgeving) van Ouden Doel 
weten te appreciëren en aanvaarden. Vandaar dat 
nieuwbouwwoningen onderworpen worden aan een 
aantal strenge inrichtingsvoorschriften op vlak van 
brutovolume, compactheid, inplanting, oriëntatie, 
materiaalgebruik en dakvorm. 

De bebouwingstypologie wordt afgestemd op de kleine 
schaal van de meeste dijkwerkershuizen. Er dienen 
verschillende inrichtingsvoorschriften te gelden in 
functie van de plek van de bebouwing. Er is namelijk 
een verschil in typologie van de huizen op de dijk ten 
opzicht van deze benedendijks. Benedendijks moeten 
twee bouwlagen plus een dak mogelijk zijn, terwijl dit 
bovenop de dijk niet is aangewezen. Ook de oriëntatie 
is verschillend. Langs de Oostlangeweg zijn de meeste 
woningen dwars op de weg geörienteerd, terwijl langs 
de Zoetenberm de woningen evenwijdig staan met de 
straat. 

Figuur 20: Inrichtingsprincipes woningen
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Figuur 21: Referentie in nieuwbouw in landelijke context te Westouter - DOUMA-architecten (bron:Johnny Umans)

Vakantiewoningen, tijdelijk verblijf

Door de kleine schaal van de woningen en de beperkte 
omvang van de percelen waarop ze gelegen zijn, in 
combinatie met de landschappelijke setting en de ligging 
in het grenspark zijn de meeste woningen in Ouden Doel 
geschikt voor een reconversie naar vakantiewoning 
of tijdelijke verblijfplaats. Vakantiewoningen kunnen 
zich richten op mensen die wensen te onthaasten, 
bezoekers van het grenspark of eventuele tijdelijke 
werknemers voor de nabijgelegen kerncentrale. De 
tijdelijke verblijfsgelegenheden kunnen tevens een 
economische return geven aan de eigenaars van de 
woningen. De gemeente wil echter vermijden dat Ouden 
Doel transformeert in een uitsluitend vakantiedorp. Dit 
is niet wenselijk omwille van een verdere daling van de 
levendigheid, maar tevens vanuit het oogpunt van de 
verstoring van de rust en mogelijke parkeerdruk. Een 
integrale functiewijziging van een woning naar een 
vakantiehuis is niet mogelijk. Bij een functiewijziging 
naar B&B, vakantieverblijf of horecagelegenheid 
dient steeds een permanente woning behouden te 
blijven. Bij een functiewijziging moet steeds voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein voorzien te worden.
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5.2.2. Duurzaam waterbeheer

Via het RUP worden twee doelstellingen inzake 
waterbeheer mogelijk gemaakt. Enerzijds wordt het 
mogelijk gemaakt om een collectieve waterzuivering te 
voorzien voor geheel het gehucht. Anderzijds wordt er 
meer ruimte voor water gegeven teneinde wateroverlast 
tegen te gaan. Beide ingrepen in het kader van 
duurzaam waterbeheer zijn aangewezen, zowel in het 
scenario waarbij er een dijk rond het dorp wordt voorzien 
als in het scenario waarin deze dijk niet wordt voorzien. 

Binnen de contour van het RUP is het mogelijk een 
beschermingsdijk aan te leggen. Dit wordt proactief 
mogelijk gemaakt aangezien de kans bestaat dat de 
Doelpolder-Noord als overstromingsgebied zal worden 
ingezet in de toekomst. 

Voor het bufferbekken dient een oppervlakte van 800 
m² te worden gereserveerd. Het bufferbekken wordt 
geïnstalleerd op het laagst gelegen punt nabij het 
gehucht ten oosten van de Oostlangeweg. Een dergelijke 
dimensionering van het bufferbekken is volgens het 
haalbaarheidsonderzoek1 noodzakelijk omwille van 
onderstaande randvoorwaarden:

• Ouden Doel heeft een totale verharde 
oppervlakte van 0,8ha (200m2/woning + 
straatoppervlakte);

• Een bufferingsvoorwaarde van 500 m³/ha, groter 
dan de conventionele bufferingseis van 330 m³/ha 
door het ontbreken van vertraagde afvoer als het 
Gecontroleerde Gereduceerde Getijdengebied 
(GGG) Doelpolder volloopt, bij scenario B;

• Een bufferingscapaciteit van 0,5 m³/m², rekening 
houdend met de hoge grondwaterstand.

In scenario A vloeit het hemelwater aan de noordzijde 
van de Zoetemberm op natuurlijke wijze af naar de 
ruimte tussen de Sigmadijk en Zoetenberm. Deze 
ruimte werd ingericht met het oog op het creëren 
van poelen voor de rugstreeppad en is dus uitermate 
geschikt voor het tijdelijk bufferen van hemelwater. 
Het hemelwater dat valt aan de zuidzijde van de 
Zoetenberm wordt verzameld in de langsgracht langs 
de Zoetenberm en verder afgevoerd in zuidelijke 
richting langsheen de Oostlangeweg waar het terecht 
komt in het weidevogelgebied van Doelpolder Noord. 
Het hemelwater dat valt aan de oostzijde van het 
gehucht komt in datzelfde gebied terecht maar wordt 
via een gracht langsheen de Zoetenberm afgevoerd in 
de richting van de Schelde.

In scenario B is door de aanwezigheid van een dijk 
een rechtstreeks uitvloei in het GGG niet mogelijk. 
Het water wordt verzameld in een nieuwe langsgracht 
aan de noordzijde van de beschermingsdijk. Het 
regenwater in deze gracht wordt gravitair afgevoerd 
in de richting een bufferbekken met overloop naar de 
doorsteek (Ø600mm) door de beschermingsdijk en 
uiteindelijk geloosd in het GGG van de Doelpolder. 

1: Haalbaarheidsonderzoek Doelpolder, p24 (Arcadis 2018)
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De bewoners van Ouden Doel zijn vragende partij om 
op korte termijn een collectieve zuiveringsinstallatie 
te voorzien in de nabijheid van het gehucht. Vanuit 
de geïsoleerde ligging van het gehucht en de 
zelfredzame houding van de bewoners is het logisch 
en kostenbesparend dat ter plekke voorzien wordt 
in een collectieve zuivering. Dit met respect voor de 
landschappelijke context van Ouden Doel.

De aanleg van een systeem voor de afvoer van 
afvalwater in scenario A als in scenario B is nagenoeg 
identiek. Er dient een stelsel (min. 250mm diameter) 
te worden voorzien voor de opvang en afvoer van het 
afvalwater van de huizen langsheen de Zoetenberm en 
Oostlangestraat. Deze afvoer wordt via twee gravitaire 
doorsteken verbonden met een lokaal zuiveringstation 
terhoogte van het laagste punt, nabij Ouden Doel. De 
uitvloei van het zuiveringstation (ca. 800m²) wordt 
tenslotte aangesloten op het bufferbekken (800m2) 
voor hemelwater. Voor beide installaties moet samen 
ongeveer 1600m² ruimte te worden gereserveerd. 
In de haalbaarheidsstudie Doelpolder door Arcadis 
(juni 2017) is berekend hoeveel deze rioleringswerken 
zouden kosten. Ook de aanleg van het dijklichaam werd 
geraamd 1.  

Voor de oostelijke hoeve (Zoetenberm 9) zal een 
individuele waterzuiveringsinstallatie moeten worden 
voorzien (IBA of rietveld) op het eigen terrein.

Figuur 22: waterhuishouding scenario A

Figuur 23: waterhuishouding scenario B



1712 - RUP Ouden Doel39  - Atelier Romain

5.2.3. Functionele invulling van het 
erfgoed 

Verspreid binnen het weefsel situeren zich nog een 
5-tal landbouwschuren en stallen met een afwijkend 
gabarit. Deze gebouwen situeren zich zowel bovenop 
de Zoetenberm als benedendijks. Het betreffen 
landbouwschuren en/of stallen die ingevolge het 
verdwijnen van het landbouwgebruik uit de Doelpolder 
en Prosperpolder hun functie verloren hebben. Deze 
schuren zijn typische (en ondertussen zeldzame) 
elementen in dit poldergebied. Sommige bezitten 
nog een afgewolfd dak en passen zich in binnen het 
woonweefsel vanwege hun kleinschalig materiaalgebruik 
(bakstenen gevels) en relatief lage kroonlijsten. 
Meestal gaat het om langsschuren. Door hun grotere 
schaal kunnen zij zich in de toekomst lenen voor een 
reconversie ter ondersteuning van de woon- en (hobby)
landbouwfuncties in Ouden Doel.

Concreet worden onderstaande types van functies 
inpasbaar geacht:

• het bergen van landbouwalaam en machines 
in functie van kleinschalige landbouw en 
hobbylandbouw rond het gehucht;

• stalruimte voor schapen (begrazing van de 
weides en dijken rond Ouden Doel);

• gemeenschapsruimte eventueel gekoppeld aan 
een kleinschalige café of eetgelegenheid;

• het verzamelen van erfgoedobjecten en 
artefacten uit de polder en omgeving;

• bergruimte ter ondersteuning van de 
woonfuncties in Ouden Doel: auto's, trampolines, 
fietsen,...

Figuur 24: de Schuur (polderMAS) (eigen opname, juli 2017)

Figuur 26: Zoetenberm 23 (eigen opname, juli 2017) Figuur 27: Ouden Doel Dijk 9  

Figuur 25: Ouden Zoetenberm 9 (eigen opname, juli 2017)
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Figuur 28: Ferrariskaart (1771-1778) - bron:geopunt

Figuur 29: atlas der buurtwegen (1841) - bron:geopunt

Figuur 30: Institut Cartographique Militaire (1928) - bron:geopunt

Ouden Doel is een historisch dijkgehucht dat 
waarschijnlijk al kort voor 1650 is ontstaan. Ouden 
Doel heeft een opmerkelijke bouwevolutie gekend die 
vandaag nog goed leesbaar is in de structuur van het 
gehucht.

Het gehucht is voor het eerst op kaart afgebeeld 
in 1708 en telde op dat moment zichtbaar vijf à zes 
gebouwen waarvan één op de dijk en vier of vijf langs 
de Oostlangeweg. Op de Ferrariskaart van ca. 1778 zijn 
voor het eerst kleine huizen afgebeeld langsheen de 
parallelweg van de Oostlangeweg (nu: Ouden Doel - 
klein straatje). Verder is ook een grotere boerderij en 
een aantal kleine huisjes langsheen de Zoetenberm 
zichtbaar.

Tegen 1830 is in Ouden Doel sprake van 16 kleine 
huisjes haaks op de Oostlangeweg, negen dijkhuisjes 
en twee wat grotere boerderijen aan de Zoeten Berm. 
Op de dijk vinden we, net als op de meeste achttiende-
eeuwse kaarten, een wat groter huis. Typisch voor de 
dijkgehuchten is dat de meesten huizen zijn opgericht 
op cijnsgrond, waarbij de inwoners eigenaar zijn van de 
woning maar niet van de grond. Tegen 1892 zijn er aan 
de noordzijde van de Zoetenberm een aantal huisjes 
gebouwd. Na de inpoldering van Nieuw-Arenberg en 
Prosperpolder was de dijk immers geen zeedijk meer. In 
de loop van de twintigste eeuw tenslotte is het opvallend 
dat de huisjes aan de parallelweg van de Oostlangeweg 
verdwijnen. Vandaag is er slechts één bewaard gebleven 
(Ouden Doel - Kleinstraatje 1).
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Gewenste ontwikkelingen

Integraal behoud:

• Zoetenberm met kasseiverharding en dubbele 
bomenrij (net ten westen van het plangebied)

• Grote en kleine schuren van de Reinaertshoeve 
(Oostlangeweg 1)

Behoud van vormkarakteristieken:

• De eenheid in Ouden Doel wordt bepaald 
door een aantal vormkarakteristieken van de 
gebouwen zoals de schaal, oriëntatie, inplanting 
en materialisatie. De vormparameters die 
de erfgoedwaarden bepalen worden in de 
voorschriften opgenomen. De gebouwen 
met een hoge locuswaarde gelden hierbij als 
richtinggevend. Nieuw volumes of aanpassingen 
aan de bestaande gebouwen dienen de 
vormkarakteristieken te respecteren.

• Om te voorkomen dat het omliggende landschap 
rond Ouden Doel verder versnipperd wordt 
en de zichten worden geschonden, wordt het 
landschap ten zuiden best ingekleurd als gebied 
met een bouwvrij karakter. In het geval een 
beschermingsdijk noodzakelijk blijkt wordt 
deze idealiter niet met bomen beplant zodat de 
visuele relatie met Doelpolder ten zuiden zoveel 
als mogelijk behouden blijft.

• De poelen, grachtenstructuur en overige 
kleine landschapselementen die gerelateerd 
zijn aan de kavelstructuur van de Doelpolder. 
Deze elementen dragen bovendien bij tot het  
waterbeheer in en rond het gehucht. Het jaarlijks 
onderhoud en beheer van deze structuren is 
nodig om het behoud ervan te verzekeren.

Figuur 31: ruimtelijke erfgoedwaardering
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De 'Reinaerthoeve' (Oostlangeweg 1) is voor het eerst 
afgebeeld op een kaart van 1750. De site is vandaag 
bewaard en bevat nog een tweetal schuren die een hoge 
intrinsieke waarde bezitten omwille van hun historische 
en architecturale waarden. Vandaag herinnert de 
monumentale schuur aan de band van de site met 
de landbouwactiviteiten in het omliggende (polder-)
landschap. De schuur dateert van ca. 1895. Het betreft 
een bakstenen langsschuur, met typerend afgewolfd dak 
die in één keer werd gebouwd en sindsdien nagenoeg 
onaangepast of getransformeerd is gebleven. De kleine 
schuur is qua materiaalgebruik en uitvoeringsdetail 
nagenoegd identiek aan de grote schuur.

De hoevesite is in eigendom van het Vlaamse Gewest 
en wordt in gebruik gegeven. De schuur verkeert in 
relatief goede staat maar heeft nood aan een grondige 
onderhoudsbeurt. Het betreft een groot volume met een 
gesloten karakter op een zichtlocatie in het gehucht. 
Een programma met een sterke aantrekkingskracht 
naar bezoekers, dient te worden vermeden. Het gebouw 
wordt momenteel gebruikt als tijdelijk depot voor 
poldererfgoed uit de omgeving.

Een aantal realistische herbestemmingsvoorstellen die 
passen binnen de visie voor Ouden Doel zijn:

• Stalruimte voor dieren (runderen, paarden of 
schapen) die instaan voor de begrazing van het 
omliggende landschap/dijken.

• Een publiek toegankelijke tentoonstellingsruimte 
voor het verzamelde poldererfgoed.

• Centrale opslagplaats van allerlei 
landbouwmateriaal, landbouwalaam en oogsten 
in het kader van de kleinschalige landbouw 
vanuit Ouden Doel.

Figuur 32: de Reinaerthoeve  (eigen opname, juli 2017)



1712 - RUP Ouden Doel43  - Atelier Romain

5.2.4. Ouden Doel als stapsteen in het 
recreatieve netwerk

We zien bij deze een beperkte onthaalcapaciteit in 
Ouden Doel. Ouden Doel is zoals reeds eerder gezegd 
niet ‘de poort’ maar eerder een stapsteen in het 
Grenspark verhaal. Mogelijkheden om voetgangers 
of fietsers op te vangen zijn van belang. De huidige 
mogelijkheden om te parkeren op openbaar domein in 
Ouden Doel zijn gezien de smalle wegen zeer beperkt 
(max. 10 wagens).

Met uitzondering een beperkte buurtparking (6 
pp) worden geen bijkomende autoparkeerplaatsen 
voorzien om geen aanzuigeffect te creëren. Het 
bezoekersparkeren wordt gebundeld in Prosperpolder 
(ca. 90 pp) of zelfs aan het begin van de Zoetenberm 
t.h.v. de infokeet (ca. 20 pp) voorzien. Vanaf deze 
parkings zijn (fiets)wandelingen mogelijk welke Ouden 
Doel ook aandoen. Een uithangbord zoals het PolderMas 
is uiteraard interessant en kan de stapsteen ten volle 
gaan animeren. Het PolderMas is ook de ideale plek 
om bezoekers/passanten verder te informeren. De 
geschiedenis van de omgeving krijgt hier een bijzondere 
plek.

Verblijfsrecreatie kan in Ouden Doel een plaats krijgen, 
weliswaar op de schaal van het gehucht. Hotels en grote 
verblijfsplaatsen moeten worden geweerd. Kleinschalige 
initiatieven à la B&B, tweede verblijven vloeken niet met 
Ouden Doel.

De Zoetenberm kan worden ingericht als 
ontmoetingsplaats. 

 

Figuur 33: plattegrond mogelijke invulling Zoetenberm

Figuur 34: schets mogelijke invulling Zoetenberm

5.3. Locatiealternatieven

niet van toepassing
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5.4. Inrichtingsalternatieven en 
programmavarianten

Het voornaamste inrichtingsalternatief hangt af van 
het al dan niet voorzien van een beschermingsdijk. De 
beschermingsdijk zou voorzien worden aan de zuidelijke 
rand van het gehucht en dienen om het gehucht te 
beschermen tegen wateroverlast voor het geval er een 
GGG wordt voorzien in de Doelpolder. In beide scenario’s 
wordt het mogelijk gemaakt om een collectieve 
waterzuivering te voorzien. Het al dan niet voorzien van 
deze dijk heeft vooral impact op de ontsluiting van het 
gehucht en de manier waarop het hemelwater en het 
gezuiverd water wordt afgevoerd. Deze dijk is enkel 
noodzakelijk indien Doelpolder-Noord zou worden 
ingezet als overstromingsgebied. In een scenario 
zonder dijk kan het hemelwater worden afgevoerd naar 
het weidevogelgebied. In een scenario waarbij er een 
beschermingsdijk dient te worden aangelegd, wordt het 
hemelwater verzameld in een nieuwe langsgracht. 

In het scenario zonder dijk blijft de zichtrelatie tussen 
Ouden Doel en de Doelpolder Noord intact. Bij het 
scenario B zal Ouden Doel volledig zijn omgeven door 
dijklichamen. De Sigmadijk in het noorden en de aan 
te leggen dijk in het zuiden. Deze aan te leggen dijk 
in het zuiden is echter veel lager dan de Sigmadijk. 
De zuidelijke dijk zal ca. 4 tot 4,5m hoog zijn t.o.v. het 
maaiveld in het gehucht. 

Tot slot willen we er op wijzen dat zonder planinitiatief 
de juridische onzekerheid voor het gehele dorp blijft. Alle 
bestaande woningen zijn momenteel zonevreemd. Het 
nulalternatief lijkt met andere woorden geen duurzame 
optie. 

Figuur 35: indicatieve inrichtingsschets (met dijk en zonder dijk)
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5.5. Woon-	&	Leefkwaliteit	

De doelstelling van dit RUP behelst niet het 
bestemmingsmatig mogelijk maken van een dijklichaam, 
noodzakelijk in geval de Doelpolder-Noord zou worden 
ingezet als GGG. Het is echter zo dat de Vlaamse 
regering hiervoor zou kunnen opteren. Vandaar dat de 
contour van dit RUP ruim genoeg wordt genomen om 
hierbinnen een overdruk te voorzien waarin de aanleg 
van een dijk mogelijk is. 

De kostprijs van de dijkaanleg en de nodige 
rioleringswerken en wegeniswerken werd reeds geraamd 
in een studie van Arcadis. Deze is in de bijlage te vinden. 
In deze studie werd ook een analyse gemaakt van de 
gevolgen voor de grondwaterstand en verzilting bij het 
inzetten van Doelpolder-Noord als GGG. Traditionele 
grondgebonden landbouw wordt in dit scenario moeilijk. 
Er kan wel worden gedacht aan zilte teelten. 

Inzake de beeldkwaliteit merken we op dat een nieuw 
aan te leggen dijk lang niet zo hoog hoeft te zijn als 
de Sigmadijk, net ten noorden van het gehucht. Het 
zou gaan om een dijk van 4 tot 4,5m hoogte t.o.v. het 
maaiveld in Ouden Doel. Het is met andere woorden zo 
dat deze dijk 'overkijkbaar' is vanaf de verdieping van de 
woningen. Daarbij komt dat een wandeling op de dijk 
een prachtig uitzicht zal bieden op de polder. 

We kunnen dus stellen dat de woon- en leefkwaliteit in 
Ouden Doel blijvend gegarandeerd blijft, met of zonder 
dijk. 

Figuur 36: DHMII-1m raster- wit: +10m TAW, zwart +2m TAW
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Figuur 37: snedes huidige situatie

Figuur 38: snedes scenario met dijk
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5.6. Relatie met het GRS

Het gemeentebestuur van Beveren is van oordeel 
dat het RUP niet strijdig is met het gemeentelijk 
structuurplan. In het GRS is het behoud van Ouden 
Doel als woonconcentratie voorzien. De woningen die 
afgebroken zijn en waar nu nieuwbouw voor mogelijk 
wordt gemaakt stonden er nog toen het GRS werd 
opgemaakt (definitief vastgesteld in juni 2006 en 
goedgekeurd door de deputatie dd. 28/09/2006). Hierbij 
wordt tevens verwezen naar de lopende procedure 
van ECA waarbij het behoud van Ouden Doel wordt 
ondersteund.

Bijkomend wordt gesteld dat het RUP als voornaamste 
doel heeft om de beeldkwaliteitswaarde te versterken 
door een herstel van de oorspronkelijke structuur van het 
gehucht. 

In het (recent) verleden werden in Ouden Doel 
een aantal woningen en gebouwen vanwege hun 
langdurige leegstand en verwaarlozing door de overheid 
gesloopt. Het wegvallen van deze gebouwen heeft 
een impact op het karakter en de samenhang binnen 
het dijkgehucht Ouden Doel. Door het wegvallen van 
gebouwen zijn gaten ontstaan binnen het weefsel 
waardoor het compacte en aaneengesloten karakter 
verloren gaat en het ritme aan volumes onderbroken 
wordt. Via dit RUP zijn het deze woningen die 
opnieuw kunnen geïntegreerd worden ter versterking 
van de erfgoedwaarde en de oorspronkelijke 
nederzettingsstructuur. 
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5.7. Ruimtebalans

Ten gevolge van het RUP wordt de oorspronkelijke 
bestemming van het gebied aangepast in 
overeenstemming met de huidige of toekomstige 
gebruiksfunctie.

De totale oppervlakte van het RUP bedraagt ca 15,3 
ha. Op het gewestplan is het plangebied bestemd als 
havenuitbreidingsgebied met grondkleur agrarisch 
gebied (gebiedscategorie landbouw). Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van de ruimtebalans. 

5.8. Register van percelen 
waarvoor planbaten, planschade, 
kapitaalschadeof gebruikersschade kan 
verschuldigd zijn.

Volgende kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 
2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop een 

bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die 
aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, 
een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie 
of een gebruikerscompensatie.

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, 
de percelen weer waarop een bestemmingswijziging 
gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding 
of heffing. De opname van percelen in dit register 
houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal 
worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden 
verkregen. Voor elk van de regelingen gelden 
voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden 
die per individueel geval beoordeeld worden. Het 
register kan dus geen uitsluitsel geven over de 
toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of 
vrijstellingsgronden.

De regeling over de planschade is te vinden in artikel 
2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te 
vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de 
kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 
6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 
betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling 
over de gebruikerscompensatie is te vinden in het 
decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling 
van een kader voor de gebruikerscompensatie 
bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar nut. 

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals 
het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal 
te vergelijken met het huidige plan. In een aantal 
gevallen verschilt de cartografische ondergrond 

waarop de bestemmingen werden ingetekend in het 
oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale 
vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet 
met dat voorbehoud geraadpleegd worden.

gewestplan RUP Ouden Doel

gebiedscategorie opp. gebiedscategorie opp.

landbouw 152.790 m² wonen 31.156 m²

overig groen 107.510 m²
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5.9. Op	te	heffen	voorschriften

Bij de inwerkingtreding van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan, worden de bestemmingen en de 
bijhorende voorschriften van het gewestplan die 
binnen de begrenzing van dit gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan liggen, opgeheven en vervangen door de 
bestemmingsvoorschriften van het RUP Ouden Doel.

De voorschriften vullen de stedenbouwkundige 
verordeningen van de gemeente Beveren aan. De 
voorschriften van de verordeningen zijn onverminderd 
van kracht. Indien er een strijdigheid is met de 
voorschriften van dit RUP, primeren de voorschriften van 
het RUP.

5.9.1. Gewestplan Sint-Niklaas - 
Lokeren

Het gebied is cfr het gewestplan Sint-Niklaas Lokeren 
(KB 07/11/1978 en latere wijzigingen) bestemd als 
Havenuitbreidingsgebied met grondkleur agrarish 
gebied. Volgende voorschriften worden door de opmaak 
van het RUP opgeheven:

Art 11 van de algemene voorschriften van het 
Gewestplan luidt: "De agrarische gebieden zijn bestemd 
voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten 
de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning 
van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid 
voor	zover	deze	een	integrerend	deel	van	een	leefbaar	
bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. 
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden 
agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor 

intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op 
ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 
100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een 
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand 
van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van 
uitbreiding van bestaande bedrijven."

Art 2 van de aanvullende stedenbouwkundige 
voorschiften van het Gewestplan luidt: "Het gebied 
dat als "Havenuitbreidingsgebied" is aangeduid, kan 
op initiatief van de staat, de provincie, de gemeente of 
de vereniging van gemeenten en met de insteming van 
het Ministrieel Comité voor Vlaamse Aangelegenheden 
bestemd worden voor de vestiging van industriële 
bedrijven en voor deaanleg van portuaire installaties. 
De bestemming kan slechts worden verwezenlijkt nadat 
zij door ons is vastgesteld ofwel bij toepassing van de 
wetgeving	betreffende	economische	expantie	ofwel	in	
een door ons goedgekeurd bijzonder plan van aanleg. 
Zolang de verwezenlijking van die bestemming niet 
is beslist zoals in het tweede lid is gesteld, mogen in 
het betrokken gebied slechts werken en handelingen 
worden uitgevoerd die overeenstemmen met de door de 
grondkleur in het gewestplan aangegeven bestemming 
en die betrekking hebben op de exploitatie van 
bestaande landbouwbedrijven." 
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6 Milieueffectenscreening

In het kader van de nieuwe procedure voor de opmaak 
van RUP’s wordt de effectenbeoordeling geïntegreerd in 
de RUP-procedure vanaf de startnota. In dit hoofdstuk 
worden de (milieu)effecten gebundeld. 

In deze fase van de startnota wordt geoordeeld:

• ofwel dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn, 
die verder dienen te worden meegenomen; 

• ofwel dat er bij het verder verloop van het 
RUP specifiek aandachtspunten zijn of verder 
onderzoek nodig is; 

• ofwel dat een plan-MER dient te worden 
opgemaakt. 

Na de raadpleging van de startnota en de procesnota 
worden de opmerkingen verwerkt in de scopingnota 
waarbij deze effectenbeoordeling opnieuw een 
onderdeel van is. Hierbij wordt opnieuw geoordeeld 
of er al of niet aanzienlijke milieueffecten kunnen 
optreden. De conclusie in verband met de ontheffing 
van plan-MER wordt tenslotte voorgelegd aan de dienst 
milieueffectenrapportering die zal bepalen o.b.v. de 
scopingnota of verder een plan-milieueffectenrapport 
vereist is.

Het voorliggende plan is een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan en valt onder de definitie plan zoals 
geformuleerd door het decreet algemene bepalingen 
milieubeleid (D.A.B.M.).

Het RUP vormt het kader op basis waarvan 
stedenbouwkundige vergunningen toegekend worden 

en valt dus onder het toepassingsgebied van het 
D.A.B.M..

Ouden Doel valt buiten de projectcontour van 
het complex project en buiten de ‘zoekzone voor 
compensaties poldernatuur en foerageergebied Bruine 
Kiekendief’. Ouden Doel wordt duidelijk uitgesneden 
uit de contour van natuurgebied Doelpolder 
Noord. Het voortbestaan van Ouden Doel wordt 
op geen enkele manier gehypothekeerd door het 
complex project. Om deze reden is de impact op de 
milieueffecten van voorliggend RUP op het complex 
project  hier niet verder meegenomen. 

6.1. Bepaling van de plicht tot 
opmaak van een planMER

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de 
plan-MER-plicht want:

• Het RUP vormt het kader voor de toekenning 
van een vergunning voor een project 
opgesomd in bijlage I, II of III van het m.e.r.- 
besluit van de Vlaamse Regering van 10 
december 2004 (zoals gewijzigd op 1 maart 
2013), namelijk voor de rubriek 10l: Werken 
inzake kanalisering en ter beperking van 
overstromingen (flood relief werken);van 
bijlage III. Het RUP bepaalt echter het gebruik 
van een klein gebied (ca. 15 ha) op lokaal 
niveau. Het RUP is dus screeningsgerechtigd.

Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk 
betekenisvolle effect op speciale beschermingszones, 

een passende beoordeling vereist volgens het decreet 
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu. Daar het RUP niet van rechtswege 
onderworpen is aan de plan-MER-plicht, maar wel 
screeningsgerechtigd is, wordt voor betreffend plan 
op basis van een screening geoordeeld of het plan 
aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

Ouden Doel ligt volledig binnen het volgelrichtlijngebied 
“Schorren en Polders van de Beneden-Schelde.

Art.36bis. uit het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
stelt:

‘Voor de speciale beschermingszones in toepassing van de 
Vogelrichtlijn worden de gebieden aangewezen die naar 
aantal en oppervlakte het meest geschikt zijn voor de 
instandhouding van :

• de soorten van bijlage IV van dit decreet;

• de niet in bijlage IV van dit decreet genoemde en op 
het grondgebied van het Vlaamse Gewest geregeld 
voorkomende trekvogels, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun behoefte aan bescherming 
ten aanzien van hun broed-, rui-, foerageer- en 
overwinteringsgebieden en de rustplaatsen in hun 
trekzones.’

Art 36.ter. paragraaf 3 uit het decreet van 21 oktober 
Milieueffecten screening

‘Een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of 
programma dat, afzonderlijk of in combinatie met één of 
meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen 
of programma's, een betekenisvolle aantasting van de 
natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone 
kan veroorzaken, [zonder dat die vergunningsplichtige 
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activiteit of dat plan of programma direct verband 
houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied 
in de speciale beschermingszone in kwestie] dient 
onderworpen te worden aan een passende beoordeling 
wat	betreft	de	betekenisvolle	effecten	voor	de	speciale	
beschermingszone.’

Onderstaande screening van de milieueffecten maakt 
duidelijk dat via voorliggend RUP er geen betekenisvolle 
aantasting kan plaatsvinden van de natuurlijke 
kenmerken van de speciale beschermingszone. 

Hierbij wordt tevens verwezen naar het besluit van 
de Vlaamse Regering (dd. 17/05/2019) tot wijziging 
van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering 
van 17 maart 2017 houdende vaststelling van de 
instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor 
de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen 
speciale beschermingszone `BE 2301336 Schorren 
en polders van de Beneden-Schelde'. Hierin wordt 
bevestigd dat voor Doelpolder een fasering gepland 
is. Momenteel draagt Doelpolder-Noord bij aan de 
instandhoudingsdoelstellingen als weidevogelgebied 
en een stukje plas/oever en is Doelpolder Midden vnl. 
van belang als poldergebied voor overwinteraars en 
doortrekkers. Op termijn wordt zowel Doelpolder-Noord 
als Midden in rekening gebracht als Gecontroleerd 
Gereduceerd Getijdengebied (GGG) (p. 54 en 55 BVR 
17.05.2019). In dit besluit wordt op geen enkel moment 
het voortbestaan van Ouden Doel in vraag gesteld, 
waaruit afgeleid kan worden dat het behoud van de 
huidige schaal van bewoning geen hypotheek legt op de 
naastgelegen gebieden.

Het is niet de bedoeling dat het plan een hypotheek legt 
op het functioneren van de naastgelegen gebieden. Om 

dit hard te maken kunnen er bepaalde zaken worden 
opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften. 
Hoogdynamische activiteiten zullen worden 
uitgesloten. 
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6.2. Discipline bodem

6.2.1. Referentiesituatie

Het grootste gedeelte van de bodem binnen het 
plangebied bestaat uit nat zandleem. Aan de zuidelijke- 
en uiterst oostelijke grens van het plangebied komt ook 
natte klei voor. De bodem in het noordelijk gedeelte van 
het plangebied bestaat uit vochtige zware klei. Voorts 
is de bodem bij de bebouwde percelen en de percelen 
waar er reeds bebouwing is gesloopt aangeduid als 
antropogeen. 

Het noordelijk gedeelte, waar de Zoetenberm is gelegen, 
is erosiegevoelig. De overige delen van het plangebied 
zijn niet erosiegevoelig. De bodem binnen het gehele 
plangebied is niet infiltratiegevoelig.

6.2.2. Mogelijke	effecten

Vervanging van of uitbreiding aan bestaande gebouwen 
zal geen aanleiding geven tot het optreden van effecten 
van bijkomende bodemverdichting of profielverstoring. 
De bestaande gebouwen bevinden zich in de zones die 
gekarteerd werden als antropogene bodem. In deze 
zones is de bodem reeds verstoord door de menselijke 
activiteiten (o.a. de oprichting van gebouwen).

De tussenliggende op vandaag onbebouwde percelen 
waren in een recent verleden nog bebouwd. Deze 
zones zijn op de bodemkaart dan ook aangeduid als 
antropogeen. De beperkte nieuwe woonontwikkelingen 
(ca. 6 wooneenheden) zijn dus gesitueerd binnen zones 
waar de bodem reeds verstoord is door menselijke 

activiteit (bouwen en slopen van woningen). 

Nieuwe activiteiten die aanleiding kunnen 
geven tot een aanzienlijk risico op bodem- en/of 
grondwaterverontreiniging zijn niet voorzien in de 
visie. Bij eventuele calamiteiten kunnen en moeten 
onmiddellijk de nodige maatregelen genomen worden 
om een eventuele verontreiniging ruimtelijk in te 
perken en zo efficiënt mogelijk te bestrijden. Hierbij 
dienen de regels van het bodemdecreet en het Vlarebo 
gerespecteerd te worden. Indien er graafwerken 
van meer dan 250m³ zouden nodig zijn dan dient 
voorafgaandelijk een milieuhygiënisch onderzoek van 
de bodem plaats te vinden. Ook hier dient de Vlarebo-
wetgeving strikt gerespecteerd te worden waardoor 
noch op de locatie zelf noch op locaties waar eventuele 
grondoverschotten geborgen worden nieuwe 
bodemverontreiniging kan ontstaan.

Zoals aangegeven is het grootste gedeelte van 
het plangebied zelf minder gevoelig voor erosie. 
Bijkomende verharde oppervlaktes dienen bovendien 
te voldoen aan de voorschriften van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening hemelwater 
waardoor buffering opgelegd wordt ter beperking van 
overtollige afstroming van hemelwater. 

6.2.3. Milderende maatregelen

Binnen de discipline bodem zullen geen aanzienlijke 
effecten veroorzaakt worden door het plan. In de visie 
inzake duurzaam waterbeheer (zie verder discipline 
water) zijn maatregelen voorzien voor efficiënt beheer 
en afvoer van overtollig regenwater. Bovendien zullen 
de wettelijke maatregelen voor bescherming van 

de bodem (Vlarem, Vlarebo, ..) van toepassing zijn. Er 
worden geen bijkomende maatregelen voorgesteld.

6.2.4. Nulalternatief 

Op vandaag is het plangebied bestemd als 
'havenuitbreidingsgebied' volgens het gewestplan 
(Sint-Niklaas – Lokeren, K.B. 07/11/1978). Bij het 
nulalternatief gaan we er van uit dat deze bestemming 
behouden blijft en Ouden Doel kan worden ingezet 
i.f.v. havenactiviteiten met een significante verstoring 
van de bodem tot gevolg.  De mogelijke effecten van 
het plan zijn kleiner dan de mogelijke effecten bij het 
nulalternatief. 
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Figuur 39: Bodemkaart (bron: geopunt)
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6.3. Discipline water

6.3.1. Referentiesituatie

Grondwater

Geheel het plangebied is zeer gevoelig voor 
grondwaterstroming en aangeduid als zeer kwetsbaar op 
de grondwaterkwetsbaarheidskaart.

De bodem is niet infiltratiegevoelig. Het grootste 
gedeelte van de bodem bestaat dan ook uit nat 
zandleem.

Binnen of in de directe omgeving van het plangebied 
zijn geen beschermingszones van grondwaterwinningen 
gelegen.

Oppervlaktewater

Ouden Doel is gelegen binnen het bekken van de 
Benedenschelde. 

Er zijn geen waterlopen gelegen binnen het gebied die 
werden opgenomen in  de Vlaamse Hydrografische 
Atlas. Doorheen het Intergetijdengebied noordelijk 
gedeelte Prosperpolder loopt een waterloop van tweede 
categorie. Deze mondt via de Prospersluis uit in de 
Schelde. 

Geheel Ouden Doel is op de watertoetskaart aangeduid 
als mogelijk overstromingsgevoelig. 

Afvalwater

Het afvalwaterbeleid wordt gestuurd via de 
gemeentelijke zoneringsplannen, waarin afgebakend 
wordt welke zones te rioleren zijn en in welke zones 
IBA’s moeten komen (al dan niet collectief beheerd). 
Het grootste gedeelte van de bebouwde omgeving 
binnen het plangebied behoort tot het collectief te 
optimaliseren buitengebied. Enkel de bebouwing in 
het uiterste oosten is individueel te optimaliseren.

6.3.2. Mogelijke	effecten

Ondergrondse constructies zoals funderingen en 
kelders zullen mogelijk zijn binnen het RUP. Gezien de 
zeer beperkte bijkomende bouwmogelijkheden en dus 
de eerder beperkte omvang van deze ondergrondse 
constructies, kan redelijkerwijze aangenomen worden 
dat het grondwater zich rond of onder de constructies 
kan verplaatsen. Er worden dan ook geen aanzienlijke 
effecten verwacht.

Op percelen waar er voorheen reeds bebouwing 
aanwezig was worden er bouwmogelijkheden 
voorzien. De geldende regelgeving, met name de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
hemelwater, dient gevolgd te worden. Er worden geen 
aanzienlijke effecten verwacht.

Wat afvalwater betreft, blijkt dat het plangebied niet 
is aangeduid op de zoneringsplannen van de VMM. Dit 
betekent dat een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie 
zal voorzien moeten worden of dat er afspraken met 
de rioolbeheerder gemaakt moeten worden over een 

eventuele aansluiting.

6.3.3. Milderende maatregelen

Er wordt voorzien in een collectieve zuivering 
van het afvalwater en een verbeterde afvoer van 
oppervlaktewater. Voorts worden er geen milderende 
maatregelen voorgesteld. 

6.3.4. Nulalternatief

Op vandaag is het plangebied bestemd als 
'havenuitbreidingsgebied' volgens het gewestplan 
(Sint-Niklaas – Lokeren, K.B. 07/11/1978). Bij het 
nulalternatief gaan we er van uit dat deze bestemming 
behouden blijft en Ouden Doel kan worden ingezet 
i.f.v. havenactiviteiten met mogelijke verontreiniging 
van grondwater en oppervlaktewater als gevolg en een 
stijging van de hoeveelheid afvalwater.  De mogelijke 
effecten van het plan zijn kleiner dan de mogelijke 
effecten bij het nulalternatief.
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Figuur 40: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (bron: geopunt)

Figuur 41: Infiltratiegevoelige gebieden (bron: geopunt)
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Figuur 40: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (bron: geopunt)

Figuur 41: Infiltratiegevoelige gebieden (bron: geopunt)

Figuur 42: Overstromingsgevoelige gebieden (bron: geopunt)
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Figuur 43: Zoneringsplannen VMM (bron: https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan)
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6.4. Discipline biodiversiteit

6.4.1. Referentiesituatie

Het grootste gedeelte van het plangebied is aangeduid 
als een complex van biologisch waardevolle en 
zeer waardevolle elementen. Het gaat hierbij om 
niet bebouwde percelen, die deel uitmaken van het 
weilandcomplex met veel sloten en microreliëf (het 
natuurgebied Doelpolder Noord). 

Ten westen van de Oostlangeweg is de bomenrij van wilg 
aangeduid als biologisch waardevol. Ook ten zuiden van 
de Zoetenberm is er een bomenrij van wilg aangeduid als 
biologisch waardevol. 

De dijk is tevens aangeduid als biologisch waardevol. 
Op de ‘oude’ Zoetenberm gaat het om soortenarm 
permanent cultuurgrasland. Zowel ten oosten als ten 
westen van Ouden Doel. Bij de nieuw aangelegde dijk 
gaat het om ruigte en pioniersvegetatie.

Het plangebied grenst aan het Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN). Meer bepaald de Grote Eenheid Natuur 
(GEN) ‘Slikken en schorren langsheen de Schelde’. 
De grens van dit gebied wordt gevormd door het 
dijklichaam rond het Intergetijdengebied noordelijk 
gedeelte Prosperpolder. Doelpolder-Noord, inclusief 
Ouden Doel maakt geen deel meer uit van het VEN 
omwille van de vernietiging van het RUP 'afbakening 
zeehavengebied Antwerpen' door de Raad van State.  

Het plangebied maakt deel uit van het 
volgelrichtlijngebied ‘Schorren en Polders van de 
Beneden-Schelde’. 

Het habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durme-
estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ grenst 
in de noordoostelijke hoek net niet aan het plangebied. 

6.4.2. Mogelijke	effecten

Het RUP beoogt een bestemmingswijziging waarbij er 
wordt gezorgd voor rechtszekerheid van de bestaande 
vergunde bebouwing en de krijtlijnen worden 
vastgelegd voor verdere ontwikkelingsmogelijkheden. 
Gezien de aard van het planvoornemen (woningen 
en voorzieningen voor lokale behoeften) worden 
geen significante effecten verwacht ten aanzien van 
de beschermingszones. Het planvoornemen houdt 
immers geen wijzigingen in ten opzichte van het 
verleden. De woningen blijven behouden en slechts 
beperkt herbouwd waar voorheen een woning stond. 
Bebouwing en infrastructuur o.a. in functie van 
waterzuivering wordt toegelaten, voor zover deze de 
natuurlijke kenmerken van het vogelrichtlijngebied 
niet aantasten (overeenkomstig artikel 6, derde lid van 
de habitatrichtlijn (richtlijn 92/43/EEG)). De percelen 
zonder bouwmogelijkheden krijgen een open ruimte 
bestemming waarbij de natuur ontwikkelingslansen 
krijgt. De bebouwde en mogelijk te bebouwen 
percelen worden bestemd in functie van wonen en 
lokale voorzieningen. De opmaak van een (voortoets) 
passende beoordeling of (verscherpte) natuurtoets 
wordt niet nodig geacht. Via dit planinitiatief wensen 
we geen hypotheek te leggen op het functioneren 
van naastliggende gebieden met natuurwaarden. 
Hoogdynamische activiteiten worden uitgesloten.  

Het is zo, zoals door het Agentschap Natuur & Bos ook 
gesteld, dat de ontwikkelingsperspectieven als gevolg 

van de bestemmingswijziging niet in de mate zullen 
wijzigen waardoor de instandhoudingsdoelstellingen 
zouden gehypothekeerd worden. Hierbij wordt tevens 
verwezen naar het besluit van de Vlaamse Regering (dd. 
17/05/2019) tot wijziging van bijlage 2 bij het besluit 
van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 houdende 
vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen en 
prioriteiten voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn 
aangewezen speciale beschermingszone `BE 2301336 
Schorren en polders van de Beneden-Schelde'. Hierin 
wordt bevestigd dat voor Doelpolder een fasering 
gepland is. Momenteel draagt Doelpolder-Noord bij aan 
de instandhoudingsdoelstellingen als weidevogelgebied 
en een stukje plas/oever en is Doelpolder Midden vnl. 
van belang als poldergebied voor overwinteraars en 
doortrekkers. Op termijn wordt zowel Doelpolder-Noord 
als Midden in rekening gebracht als Gecontroleerd 
Gereduceerd Getijdengebied (GGG) (p. 54 en 55 BVR 
17.05.2019). In dit besluit wordt op geen enkel moment 
het voortbestaan van Ouden Doel in vraag gesteld, 
waaruit afgeleid kan worden dat het behoud van de 
huidige schaal van bewoning geen hypotheek legt op de 
naastgelegen gebieden.

Dit plan heeft geen significante impact op de 
natuurdoelstellingen als gevolg. In tegendeel: er komt 
een soort bouwvrije 'afstandsbuffer' tot het gebied 
Doelpolder-Noord en ook de waterhuishouding wordt 
verbeterd. De eventuele natuurcompensatie die nodig 
is voor de aanleg van de dijk, zit vervat in het ruimere 
dossier van de aanleg van GGG en is dus een taak voor 
die bevoegde overheid.  
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m: biologisch minder waardevol

mw: complex van biologisch minder waardevolle 

elementen en waardevolle elementen

mwz: complex van biologisch minder waardevolle, 

waardevolle en zeer waardevolle elementen

mz: complex van minder waardevolle en zeer 

waardevolle elementen

w: biologisch waardevol

wz: complex van biologisch waardevolle en zeer 

waardevolle elementen

z: biologisch zeer waardevol Figuur 44: Biologische waarderingskaart, versie 2 (bron: geopunt)
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6.5. Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie

6.5.1. Referentiesituatie

Landschapsatlas

Het plangebied is binnen de relictzone ‘Scheldepolders 
Beveren en de Scheldeschorren’ gelegen. De 
historische waarde van de Doelpolder wordt als 
volgt omschreven: ‘Doelpolder : percelering volgens 
Ferraris, wegenpatroon herkenbaar, perceelsranden 
wel verdwenen.’ De Doelpolder wordt gekenmerkt 
door grote blokkige en strookvormige percelen (http://
onroerenderfgoed.github.io/la2001/relictzones/
R40033.html).

Het noordelijk gedeelte van het plangebied, zijnde 
de Zoetenberm en met dijkwoningen, is gelegen 
binnen de ankerplaats ‘Brakwaterschorren langsheen 
de Schelde ten noorden van Antwerpen’. Het gebied 
wordt omschreven als een esthetisch waardevolle 
‘groene’ enclave binnen de industrie en infrastructuur 
van de haven en heeft een open en natuurlijk karakter. 
Binnen het gebied zijn er kleine bebouwingskernen 
te vinden, waaronder Ouden Doel. (https://inventaris.
onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135063)

Bouwkundig erfgoed

Een dorpswoning langs de Zoetenberm ten oosten van 
de kern (Zoetenberm 17) is aangeduid als bouwkundig 
erfgoed (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
aanduidingsobjecten/86518).  

De hoevesite aan de Oostlangeweg 1 (Reinaerthoeve) is 
ook opgenomen als bouwkundig erfgoed. Het gaat om 
een hoeve met losse bestanddelen (https://inventaris.
onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/89366). 

6.5.2. Mogelijke	effecten

Het doel van het RUP is om de bestaande 
erfgoedwaarden te versterken. Er zullen voorschriften 
worden opgenomen inzake de bouwmogelijkheden 
waarbij deze doelstelling wordt gegarandeerd. Ook 
voorschriften die betrekking hebben op de publieke 
ruimte zullen hier voor zorgen.

6.5.3. Milderende maatregelen

Bijkomende maatregelen naast deze die al in het RUP 
werden genomen, worden niet nodig geacht.

6.5.4. Nulalternatief 

Op vandaag is het plangebied bestemd als 
'havenuitbreidingsgebied' volgens het gewestplan 
(Sint-Niklaas – Lokeren, K.B. 07/11/1978). Bij het 
nulalternatief gaan we er van uit dat deze bestemming 
behouden blijft en Ouden Doel kan worden ingezet i.f.v. 
havenactiviteiten waardoor Ouden Doel en bijhorende 
erfgoedwaarden verdwijnt.  De mogelijke effecten van 
het plan zijn kleiner dan de mogelijke effecten bij het 
nulalternatief.

6.4.3. Milderende maatregelen

Er worden enkel bijkomende bouwmogelijkheden 
voorzien binnen de bestaande bebouwde kern. De 
natuurlijke kenmerken van het vogelrichtlijngebied 
mogen niet worden aangetast. In tegendeel is het de 
bedoeling de natuur ontwikkelingskansen te geven 
buiten de bebouwde percelen van Ouden Doel. Er 
worden geen bijkomende maatregelen voorgesteld.

6.4.4. Nulalternatief

Op vandaag is het plangebied bestemd als 
'havenuitbreidingsgebied' volgens het gewestplan 
(Sint-Niklaas – Lokeren, K.B. 07/11/1978). Bij het 
nulalternatief gaan we er van uit dat deze bestemming 
behouden blijft en Ouden Doel kan worden ingezet i.f.v. 
havenactiviteiten waardoor bepaalde natuurwaarden 
dreigen verloren te gaan. De mogelijke effecten van 
het plan zijn kleiner dan de mogelijke effecten bij het 
nulalternatief.
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Figuur 45: Landschapsatlas (bron: geopunt)
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6.6. Discipline lucht

6.6.1. Referentiesituatie

Omwille van de nabijheid van de stad Antwerpen en 
de Antwerpse haven is de luchtkwaliteit binnen het 
plangebied slechter dan elders in het buitengebied van 
Vlaanderen. Dit heeft te maken met de nabijheid van 
milieubelastende industrie en drukke verkeersassen.

6.6.2. Mogelijke	effecten

Het plan voorziet niet in de aanleg van wegen, noch 
wordt er luchtvervuilende industrie voorzien. Er zijn 
dan ook geen aanzienlijke negatieve effecten op de 
luchtkwaliteit denkbaar.

6.6.3. Milderende maatregelen

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld. 

6.6.4. Nulalternatief

Op vandaag is het plangebied bestemd als 
'havenuitbreidingsgebied' volgens het gewestplan 
(Sint-Niklaas – Lokeren, K.B. 07/11/1978). Bij het 
nulalternatief gaan we er van uit dat deze bestemming 
behouden blijft en Ouden Doel kan worden ingezet i.f.v. 
havenactiviteiten waardoor de luchtkwaliteit mogelijk 
daalt. De mogelijke effecten van het plan zijn kleiner dan 
de mogelijke effecten bij het nulalternatief.

Figuur 46: Fijn stof PM10, fijn stof PM2,5 en Stikstofdioxide concentraties (bron: http://www.vmm.be/data/luchtkwaliteit-in-je-eigen-omgeving)
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6.7. Discipline geluid

6.7.1. Referentiesituatie

Er zijn geen geluidsbronnen in de omgeving aanwezig 
die het geluidsklimaat binnen het plangebied 
beïnvloeden. De dichtstbijzijnde bron van geluidshinder 
is de R2 doorheen de Waaslandhaven.

6.7.2. Mogelijke	effecten

De bestaande bedrijvigheid binnen het dorp wordt 
bestendigd. Dit gaat onder andere om een b&b. Lokale 
voorzieningen op schaal van het dorp kunnen ook een 
plek krijgen. Het PolderMAS en/of de Reinaerthoeve 
kan worden uitgebouwd in functie van horeca en/
of recreatie. Deze ontwikkelingen zorgen voor een 
beperkte hoeveelheid verkeersbewegingen. Dit kan, 
occasioneel, een vorm van beperkte geluidshinder 
betekenen voor het gehucht. Dit wordt echter niet 
aanzien als abnormale hinder die de leefkwaliteit zou 
beïnvloeden.

6.7.3. Milderende maatregelen

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld.

6.7.4. Nulalternatief

Op vandaag is het plangebied bestemd als 
'havenuitbreidingsgebied' volgens het gewestplan (Sint-
Niklaas – Lokeren, K.B. 07/11/1978). Bij het nulalternatief 

gaan we er van uit dat deze bestemming behouden 
blijft en Ouden Doel kan worden ingezet i.f.v. 
havenactiviteiten waardoor er mogelijk geluidshinder 
wordt veroorzaakt.  De mogelijke effecten van het 
plan zijn kleiner dan de mogelijke effecten bij het 
nulalternatief.

6.8. Discipline mens

6.8.1. Referentiesituatie

Ruimtelijke aspecten

De huidige bestemming van het plangebied 
wordt bepaald door het gewestplan. Geheel het 
plangebied is volgens het gewestplan bestemd als 
havenuitbreidingsgebied (gewestplan Sint-Niklaas – 
Lokeren, K.B. 07/11/1978). Het gaat om een overdruk 
op de agrarische bestemming. Het komt er op neer 
dat alle functies in het dorp zonevreemd zijn behalve 
agrarische activiteiten. 

Mobiliteit

In het mobiliteitsplan van Beveren (goedgekeurd 
door de gemeenteraad op 15/12/2015) wordt Nieuw-
Arenbergstraat – Muggenhoek – Polderdijk  – 
Zoetenberm aangeduid als langeafstandsfietsroute 
tussen Kieldrecht en Ouden Doel. 

De recreatieve fietsroute, de polderroute, start aan de 
infokeet Hedwige-Prosper en gaat door Ouden Doel, 
Doel, Kieldrecht, Emmadorp in Nederland en Prosper. 

Er zijn geen bushaltes aanwezig. In het mobiliteitsplan 
van Beveren wordt er geopperd om op lange termijn 
een belbussysteem te voorzien in het noordelijk 
poldergebied (p.85).

De N451 tussen Kieldrecht en Doel wordt in het 
mobiliteitsplan aangeduid als lokale weg ll. 

6.8.2. Mogelijke	effecten

Ruimtelijke aspecten

Indien er geen planinitiatief wordt genomen blijft 
het gehele dorp zonevreemd en blijft de overdruk 
'havenuitbreidingsgebied'. Het RUP zorgt voor 
rechtszekerheid van de bestaande vergunde 
bebouwing en legt de krijtlijnen vast voor verdere 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

Mobiliteit

Door bijkomende logiesmogelijkheden te voorzien zal 
het aantal verkeersbewegingen toenemen. Dit kan, 
occasioneel, een vorm van beperkte hinder betekenen 
voor het gehucht. Dit wordt echter niet aanzien als 
abnormale hinder die de leefkwaliteit zou beïnvloeden. 

6.8.3. Milderende maatregelen

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld. 
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6.8.4. Nulalternatief

Op vandaag is het plangebied bestemd als 
'havenuitbreidingsgebied' volgens het gewestplan 
(Sint-Niklaas – Lokeren, K.B. 07/11/1978). Bij het 
nulalternatief gaan we er van uit dat deze bestemming 
behouden blijft en Ouden Doel kan worden ingezet i.f.v. 
havenactiviteiten waardoor de functies en woningen in 
het dorp verdwijnen en er mogelijk mobiliteitshinder 
wordt gegenereerd.  De mogelijke effecten van het 
plan zijn kleiner dan de mogelijke effecten bij het 
nulalternatief.

6.9. Leemten in de kennis

Omdat het planproces zich nog in het stadium 
van de startnota bevindt zijn er nog geen concrete 
stedenbouwkundige voorschriften en nog geen 
verordenend grafisch plan. De milieueffectbeoordeling 
werd uitgevoerd op basis van de visie en de 
concepten die de basis vormen voor het nog op te 
stellen ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze leemte in de 
kennis is echter niet van die aard dat dit aanleiding 
zou kunnen geven aan een ander beoordeling van 
de milieueffecten. De conclusie blijft dat er geen 
aanzienlijke negatieve milieueffecten zijn ten gevolge 
van de realisatie van de gewenste ontwikkelingen. 

6.10. Grensoverschrijdende	effecten

Gezien de kleinschaligheid van de voorziene 
planonderdelen en de afwezigheid van aanzienlijk 
negatieve effecten kan besloten worden dat er geen 
grensoverschrijdende effecten zullen optreden.

6.11. Conclusie

Er kan geconcludeerd worden dat de gewenste 
ontwikkelingen geen aanzienlijke milieueffecten met 
zich zullen meebrengen. De voorziene ontwikkelingen 
zullen wel een aantal positieve effecten met zich 
meebrengen omwille van de specifieke concepten 
gericht op het behouden van de waardevolle elementen, 
het versterken van de identiteit, het duurzaam 
waterbeheer. 

Het beoogde plan valt bijgevolg niet onder de plan-
MER-plicht zoals voorzien in het plan-MER-decreet. De 
uitvoering van het plan zal geen aanzienlijk negatieve 
milieueffecten met zich meebrengen die de opmaak van 
een plan-MER noodzakelijk maken.



Vlaamse Overheid, Departement Omgeving 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten 

Milieueffectrapportage 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 

1000 Brussel 
T 02/553 80 79 

mer@vlaanderen.be 
www.omgevingvlaanderen.be 

Bevestiging bepaling over de plan-MER-plicht van het RUP Prosperpolder in Beveren 

Dossiernummer: SCRI19082 

1. Toetsing aan het toepassingsgebied1 

De gemeente Beveren stelt een RUP op om de krijtlijnen vast te leggen voor de toekomstige 

ontwikkeling van het gehucht Prosperpolder. 

Het Team Mer ontving op 9 september 2019 de resultaten van de participatie, de adviezen en de 

scopingnota (versie 26 augustus 2019).  

Op 30 september 2019 bepaalde Team Mer op basis van de toen voorgelegde stukken dat er 

geen plan-MER opgesteld moet worden voor het voorliggende RUP. Deze stukken waren: 

• de scopingnota (versie 26 augustus 2019) 

• de procesnota 1 (versie 15 februari 2019) 

• de adviezen van de Provincie Oost-Vlaanderen, Sport Vlaanderen, Landbouw en Visserij, 
Vlaamse Milieumaatschappij, departement Mobiliteit en Openbare Werken, departement 
Omgeving, Onroerend Erfgoed, Agentschap Natuur en Bos, Wonen Vlaanderen, de 
GECORO en de reactie van de gemeente Hulst. 

• 3 bezwaren 

 

Het Team Mer ontving op 25 juni 2020 een herwerkte versie van de scopingnota (versie 20 mei 

2020) met de vraag of de eerdere bepaling herbevestigd kon worden.  

Zoals in de scopingnota aangegeven wordt, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek 

tot milieueffectrapportage. 

Het Team Mer dient vóór de voorlopige vaststelling te bepalen of er al dan niet een 

milieueffectrapport (plan-MER) moet worden opgesteld. 

 

2. Inhoudelijke toetsing van het onderzoek tot milieueffectrapportage  

Bij de overweging om te bevestigen of er al dan niet een plan-MER opgesteld moet worden, 

houdt het Team Mer rekening met de startnota, de resultaten van de participatie, de adviezen 

en met de verwerking hiervan in de scopingnota (versie 20 mei 2020). 

De periode van raadpleging liep van 18-02-2019 t.e.m. 19-04-2019 en een participatiemoment vond 

plaats van 18/03/2019 t.e.m. 22/03/2019. 

 
1 Zoals vereist door artikel 2.2.4., §2, 6° VCRO en artikel 4.2.1. tot en met 4.2.3. DABM. 
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Er werden drie schriftelijke reacties ontvangen van het publiek. Deze informatie werd reeds 

vermeld in de eerste versie van de scopingnota. Het verslag van het participatiemoment 

vermeldt geen andere opmerkingen. 

De herwerkte scopingnota bevat een beschrijving van de doelstellingen, reikwijdte en het 

detailleringsniveau van het voorgenomen RUP en de daarop afgestemde analyse van de te 

verwachten milieueffecten. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn in kleur 

aangebracht. Ten opzichte van de eerste versie van de scopingnota zijn de antwoorden op de 

adviezen in hoofdstuk 3 meer uitgebreid maar niet in tegenspraak met de eerder voorgestelde 

antwoorden. 

In hoofdstuk 6 van de herwerkte scopingnota (versie 20 mei 2020), dat de beoordeling van de 

milieueffecten bevat, is per discipline een beoordeling ten opzichte van de geldende 

planologische toestand toegevoegd. In een screening is het basisbeginsel de beoordeling van de 

gewenste planologische situatie ten opzichte van de geldende planologische situatie. Echter, 

wanneer de toestand op het terrein afwijkt van de planologische situatie moet een dubbele 

referentiesituatie in beeld gebracht worden of moeten minstens de effecten ten opzichte van de 

meest kwetsbare toestand beoordeeld worden. De beoordeling ten opzichte van de meest 

kwetsbare situatie is opgenomen in de eerste versie van de scopingnota. Door er in de herziene 

scopingnota een beoordeling ten opzichte van de geldende planologische toestand aan toe te 

voegen, expliciteert de scopingnota dat een beoordeling ten opzichte van de planologische 

referentiesituatie voor dit RUP minder uitgesproken effecten oplevert dan een beoordeling ten 

opzichte van de feitelijke toestand op het terrein. De mogelijke effecten van het voorgenomen 

RUP zijn bovendien kleiner dan de mogelijke effecten bij de huidige planologische situatie. Er 

wijzigt hierdoor niets aan de conclusies uit de eerste versie van de scopingnota. 

 

Er worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht. De gemeente Hulst heeft geen 

opmerkingen op de startnota en de bijbehorende stukken. 

 

De scopingnota vermeldt: “De planopties kunnen behouden blijven, er werden milderende 

maatregelen geformuleerd als aandachtspunten i.f.v. de uitwerking van het voorontwerp.” Team 

Mer wijst er op dat het hier gaat om aandachtspunten en niet om milderende maatregelen die 

als bedoeling hebben een aanzienlijk effect te milderen. Bij geen enkele discipline komt de 

scopingnota immers tot de conclusie dat het RUP aanzienlijke effecten kan teweegbrengen. 

 
De scopingnota bevat onder Punt 3.3 Samenvatting en behandeling volgende zin: “Het RUP 

heeft niet het doel om de toegang tot landbouwpercelen niet hypothekeren.” Team Mer gaat er 

bij de beoordeling van de nota van uit dat het moet zijn: “Het RUP heeft niet de bedoeling om 

de toegang tot landbouwpercelen te hypothekeren.” 

Gelet op het bovenstaande en in het bijzonder rekening houdend met de in de scopingnota 

opgenomen beschrijving van de kenmerken van het voorgenomen RUP, van de effecten ervan 

en van de gebieden die door het RUP kunnen worden beïnvloed en met de verwerking van de 

inspraak en adviezen, besluit het Team Mer dat werd aangetoond dat voorliggend plan geen 

aanzienlijke milieueffecten kan hebben. 
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3. Besluit 

Op basis van bovenstaande motivering herbevestigt het Team Mer dat er geen plan-MER 

opgesteld moet worden voor het voorliggende RUP. 

Als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering, het openbaar onderzoek of om een andere 

reden, dient u na te gaan of het uitgevoerde onderzoek tot milieueffectrapportage nog geldig is 

voor het gewijzigde plan. Indien nodig kan u het team Mer vragen om opnieuw na te gaan of de 

opmaak van een plan-MER nodig is. 

 

 

 

 

Voor het directiehoofd, afwezig 

Helena Van Pottelberge 

Directie Gebiedsontwikkeling 

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten 

Departement Omgeving 
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7   Watertoets

Ouden Doel is gelegen binnen het bekken van de 
Benedenschelde. Er zijn geen waterlopen gelegen 
binnen het gebied die werden opgenomen in  de 
Vlaamse Hydrografische Atlas. Doorheen het 
Intergetijdengebied noordelijk gedeelte Prosperpolder 
loopt een waterloop van tweede categorie. Deze mondt 
via de Prospersluis uit in de Schelde. Geheel Ouden 
Doel is op de watertoetskaart aangeduid als mogelijk 
overstromingsgevoelig. 

De stedenbouwkundige voorschriften voorzien dat alle 
ruimtelijke ingrepen in overeenstemming dienen te zijn 
met de principes van het integraal waterbeheer.  

Ondergrondse constructies zoals funderingen en 
kelders zullen mogelijk zijn binnen het RUP. Gezien de 
zeer beperkte bijkomende bouwmogelijkheden en dus 
de eerder beperkte omvang van deze ondergrondse 
constructies, kan redelijkerwijze aangenomen worden 
dat het grondwater zich rond of onder de constructies 
kan verplaatsen. Er worden dan ook geen aanzienlijke 
effecten verwacht.

Op percelen waar er voorheen reeds bebouwing 
aanwezig was worden er bouwmogelijkheden voorzien. 
De geldende regelgeving, met name de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening hemelwater, dient 
gevolgd te worden. Er worden geen aanzienlijke effecten 
verwacht.

Wat afvalwater betreft, blijkt dat het plangebied niet 
is aangeduid op de zoneringsplannen van de VMM. Dit 
betekent dat een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie 

zal voorzien moeten worden of dat er afspraken met 
de rioolbeheerder gemaakt moeten worden over een 
eventuele aansluiting.

Eveneens moet bij toekomstige ontwikkeling van 
het plangebied worden voldaan aan de gewestelijke 
hemelwaterverordening. 

De in het RUP voorgestelde ingrepen zullen geen 
vernoemenswaardige invloed uitoefenen op de 
waterhuishouding door de beperkte oppervlakte, de 
verplichte acties i.k.v. de hemelwaterverordening 
en de eventuele flankerende maatregelen. Mits 
voorgaande zaken gerespecteerd worden, is er 
geen nadelig efdfect op de waterhuishouding te 
verwachten.
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8   Tragewegentoets

De bestaande wegenis van Ouden Doel is integraal 
opgenomen in de atlas der buurtwegen. Het gaat 
zowel om de verharde wegenis (de Zoetenberm en de 
Oostlangeweg) als de onverharde weg, Ouden Doel-
Kleinstraatje, parallel aan de Oostlangeweg. 

• Ouden doel-dijk (sentier nr. 32)

• Zoetenberm (chemin nr. 8)

• Oudendoel kleinstraatje (chemin nr. 20)

• Oostlangeweg (chemin nr. 14)

Voorgenoemde buurtwegen blijven in het RUP 
behouden. Er kan geacht worden dat het RUP geen 
relevante invloed uitoefent op de buurtwegen en voor 
een verdere uitbouw van de mobiliteit voor actieve 
weggebruikers zorgt
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9   Natuurtoets

Het RUP beoogt een bestemmingswijziging waarbij er 
wordt gezorgd voor rechtszekerheid van de bestaande 
vergunde bebouwing en de krijtlijnen worden 
vastgelegd voor verdere ontwikkelingsmogelijkheden. 
Gezien de aard van het planvoornemen (woningen 
en voorzieningen voor lokale behoeften) worden 
geen significante effecten verwacht ten aanzien van 
de beschermingszones. Het planvoornemen houdt 
immers geen wijzigingen in ten opzichte van het 
verleden. De woningen blijven behouden en slechts 
beperkt herbouwd waar voorheen een woning stond. 
Bebouwing en infrastructuur o.a. in functie van 
waterzuivering wordt toegelaten, voor zover deze de 
natuurlijke kenmerken van het vogelrichtlijngebied 
niet aantasten (overeenkomstig artikel 6, derde lid van 
de habitatrichtlijn (richtlijn 92/43/EEG)). De percelen 
zonder bouwmogelijkheden krijgen een open ruimte 
bestemming waarbij de natuur ontwikkelingslansen 
krijgt. De bebouwde en mogelijk te bebouwen 
percelen worden bestemd in functie van wonen en 
lokale voorzieningen. De opmaak van een (voortoets) 
passende beoordeling of (verscherpte) natuurtoets 
wordt niet nodig geacht. Via dit planinitiatief wensen 
we geen hypotheek te leggen op het functioneren 
van naastliggende gebieden met natuurwaarden. 
Hoogdynamische activiteiten worden uitgesloten.  

Het is zo, zoals door het Agentschap Natuur & Bos ook 
gesteld, dat de ontwikkelingsperspectieven als gevolg 
van de bestemmingswijziging niet in de mate zullen 
wijzigen waardoor de instandhoudingsdoelstellingen 
zouden gehypothekeerd worden. Hierbij wordt 

tevens verwezen naar het besluit van de Vlaamse 
Regering (dd. 17/05/2019) tot wijziging van 
bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering 
van 17 maart 2017 houdende vaststelling van de 
instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor 
de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen 
speciale beschermingszone `BE 2301336 Schorren 
en polders van de Beneden-Schelde'. Hierin wordt 
bevestigd dat voor Doelpolder een fasering gepland 
is. Momenteel draagt Doelpolder-Noord bij aan de 
instandhoudingsdoelstellingen als weidevogelgebied 
en een stukje plas/oever en is Doelpolder Midden vnl. 
van belang als poldergebied voor overwinteraars en 
doortrekkers. Op termijn wordt zowel Doelpolder-
Noord als Midden in rekening gebracht als 
Gecontroleerd Gereduceerd Getijdengebied (GGG) (p. 
54 en 55 BVR 17.05.2019). In dit besluit wordt op geen 
enkel moment het voortbestaan van Ouden Doel in 
vraag gesteld, waaruit afgeleid kan worden dat het 
behoud van de huidige schaal van bewoning geen 
hypotheek legt op de naastgelegen gebieden.

Dit plan heeft geen significante impact op de 
natuurdoelstellingen als gevolg. In tegendeel: er komt 
een soort bouwvrije 'afstandsbuffer' tot het gebied 
Doelpolder-Noord en ook de waterhuishouding wordt 
verbeterd. De eventuele natuurcompensatie die nodig 
is voor de aanleg van de dijk, zit vervat in het ruimere 
dossier van de aanleg van GGG en is dus een taak voor 
die bevoegde overheid.  
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10	 	 	 RVR-toets

Er werd een online RVR-toets (ref. RVR-AV-1240) 
uitgevoerd. en advies verleend door het team externe 
veiligheid op datum van 25/06/2020:

• Het voorgenomen plan vormt geen kader voor de 
ontwikkeling van Seveso-inrichtingen.

• Het voorgenomen plan staat het oprichten van 
Seveso-inrichtingen niet toe.

• Het plangebied omvat een aandachtsgebied 
zoals gedefinieerd in het [BVR RVR], met name 
“gebied met woonfunctie”.

Het plangebied van het RUP betreft de bebouwde kern 
van Ouden Doel, dat huidig reeds een 40-tal inwoners 
telt (ca. 22 woningen, waarvan 20 bewoond). Meer 
bepaald wenst men met het RUP de huidige bestemming 
van Ouden Doel als havenuitbreidingsgebied te 
vervangen door een woonbestemming. Het betreft hier 
een bestendiging van de reeds bestaande woningen.

Daarnaast wenst men de mogelijkheid te voorzien om 
logiesmogelijkheden en andere toeris-tisch-recreatieve 
voorzieningen toe te laten. Onder deze activiteiten 
wordt kleinschalig verblijfs-toerisme, zoals B&B’s, 
kleinschalige café of eetgelegenheid en wandel- en 
fietsrecreatie ver-staan. Hoogdynamische activiteiten 
worden uitgesloten. Op basis van deze informatie 
gaat het Team Externe Veiligheid er vanuit dat deze 
activiteiten niet vallen onder het aandachtsgebied “door 
het publiek bezochte gebouwen en gebieden, inclusief 
recreatiegebieden”4.

Het plangebied is gelegen binnen de consultatiezone van 

5 Seveso-inrichtingen, namelijk:

• Electrabel Kerncentrale Doel, een lagedrempel 
Seveso-inrichting (op ca. 1 km van het 
plangebied),

• BASF Antwerpen, een hogedrempel Seveso-
inrichting (op ca. 3 km van het plangebied),

• Inovyn Manufacturing Belgium, een 
hogedrempel Seveso-inrichting (op ca. 3,5 km 
van het plangebied),

• Oiltanking Stolthaven Antwerp, een 
hogedrempel Seveso-inrichting (op ca. 4,4 km 
van het plangebied),

• Evonik Antwerpen, een hogedrempel Seveso-
inrichting (op ca. 4,8 km van het plangebied).

Bij de opmaak van veiligheidsrapporten dient 
rekening gehouden te worden met alle gebieden met 
woonfunc-tie. De huidig reeds bestaande woningen 
in het gehucht Ouden Doel, vallen reeds onder de 
definitie van gebied met woonfunctie, het betreft 
namelijk een groep van minstens 5 bestaande, niet 
onteigende of in onteigenings-plannen opgenomen 
wooneenheden, die een ruimtelijk aaneengesloten 
geheel vormen. Het omvormen van dit gebied naar 
een woongebied betreft in deze een bestendiging van 
een reeds bestaande situatie.

Op basis van de informatie die huidig opgenomen 
is in de veiligheidsrapporten van de Seveso-
inrichtingen heeft het Team Externe Veiligheid 
voldoende zicht op het externe mensrisicobeeld van 
deze Seveso-inrichtingen om te besluiten dat het 
voorgenomen plan, waaronder de aanwezigheid van 
het woongebied, inclusief de 6 bijko-mende woningen 
en inclusief de voorziene kleinschalige, toeristische 

activiteiten, te verzoenen is met de aanwezige Seveso-
inrichtingen.

Het Team Externe Veiligheid wenst er wel op te wijzen 
dat het behouden van dit gehucht (als “zone-vreemde 
woningcluster” of als woongebied) mogelijks in de 
toekomst wel beperkingen kan opleggen aan de uitbreiding 
van het havengebied, meer bepaald bij de inplanting 
van toekomstige Seveso-inrichtingen of uitbreidingen 
van bestaande Seveso-inrichtingen in de buurt. Seveso-
inrichtingen dienen namelijk re-kening te houden met de 
in	Vlaanderen	geldende	risicocriteria	en	meer	specifiek	
met het criterium dat er binnen de isorisicocontour van 
10-6/jaar geen gebieden met woonfunctie gelegen mogen 
zijn en het groepsrisicocriterium waarbij de populatie 
in de omgeving van een Seveso-inrichting in rekening 
dient te worden gebracht. Elke Seveso-inrichting dient 
in dit opzicht rekening te houden met de aanwezigheid 
van het gehucht “Ouden Doel”. In het kader van een 
omgevingsvergunningsaanvraag van een Seveso-inrichting 
zal de Seveso-inrichting zijn risicocontouren dienen te 
toetsen aan de in Vlaanderen geldende risicocriteria. 
Via deze toetsing moet opgevolgd worden dat de 10-
6/j isorisicocontour van de Seveso-inrichting buiten 
het	gedefinieerde	gebied	met	woonfunctie	blijft	en	het	
groepsrisicocriterium niet wordt overschreden.

Op basis van voorgaande verwacht het Team Externe 
Veiligheid voor de huidig aanwezige Seveso-inrichtingen 
geen aanzienlijke effecten op het vlak van de externe 
veiligheid en beslist daarom dat bij het RUP ‘Ouden Doel’ 
geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet opgemaakt 
worden.



 

  pagina 1 van 3 

Afdeling Gebiedsontwikkeling, 
Omgevingsplanning en -projecten 
Team Externe Veiligheid 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel 
T 02 553 03 55 
seveso@vlaanderen.be 
 

 
uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 
25/06/2020  RVR-AV-1240  
 
vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 
Carolien Allebosch 02 553 02 06  
Carolien.Allebosch@vlaanderen.be 
 
 

Betreft: RUP ‘Ouden Doel’ (scopingsnota, versie 2 – 20 mei 2020) 
 
Geachte, 
 
Met betrekking tot het in rubriek vermelde onderwerp vindt u hierbij het advies van het Team Externe Veiligheid 
(Team EV). 
 
Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn1 dient in het beleid inzake ruimtelijke ordening rekening gehouden te wor-
den met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan tussen Seveso-inrichtingen 
enerzijds en aandachtsgebieden anderzijds. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door het houden van toezicht 
op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op wijzigingen van bestaande Seveso-inrichtingen, en op 
nieuwe ontwikkelingen rond bestaande Seveso-inrichtingen. 
 
Het advies van het Team EV heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid zoals bedoeld in de 
Seveso-richtlijn, of, m.a.w., op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van Seveso-inrichtingen (kunnen) 
blootgesteld worden als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die inrichtingen. 
 
Om een inschatting te maken van het aspect externe mensveiligheid, dient het voorliggende RUP afgetoetst te 
worden aan de hand van criteria die werden opgenomen onder de vorm van een beslissingsdiagram in bijlage 
bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage 
[BVR RVR]2. 
 
Op 25/06/2020 werd de RVR-toets doorlopen door de initiatiefnemer a.h.v. de scopingsnota van het RUP ‘Ouden 
Doel’ (versie 2 van 20 mei 2020). Het Team EV werd via deze weg om advies gevraagd. 
  

 
1 Europese Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 
2 [BVR RVR] Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage. 
 

Aan de initiatiefnemer van het RUP 

mailto:Carolien.Allebosch@vlaanderen.be


 

pagina 2 van 3 

 
Het Team EV stelt vast dat het aspect ‘externe veiligheid’ kort werd aangehaald in de scopingnota. 

In de scopingnota paragraaf 7 wordt aangegeven dat er zich één of meer bestaande Seveso-inrichtingen 
in of nabij het plangebied bevinden en dat de inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen in het RUP wordt 
uitgesloten. 

 
Hieronder vat het Team Externe Veiligheid de resultaten en de conclusie van zijn onderzoek samen. Hij gaat 
daarbij uit van volgende elementen uit de scopingnota: 

• Het voorgenomen plan vormt geen kader voor de ontwikkeling van Seveso-inrichtingen. 

• Het voorgenomen plan staat het oprichten van Seveso-inrichtingen niet toe. 

• Het plangebied omvat een aandachtsgebied zoals gedefinieerd in het [BVR RVR], met name “gebied met 
woonfunctie3”. 

Het plangebied van het RUP betreft de bebouwde kern van Ouden Doel, dat huidig reeds een 40-
tal inwoners telt (ca. 22 woningen, waarvan 20 bewoond). Meer bepaald wenst men met het 
RUP de huidige bestemming van Ouden Doel als havenuitbreidingsgebied te vervangen door een 
woonbestemming. Het betreft hier een bestendiging van de reeds bestaande woningen inclusief 
een 6-tal bijkomende woningen. 
 
Daarnaast wenst men de mogelijkheid te voorzien om logiesmogelijkheden en andere toeris-
tisch-recreatieve voorzieningen toe te laten. Onder deze activiteiten wordt kleinschalig verblijfs-
toerisme, zoals B&B’s, kleinschalige café of eetgelegenheid en wandel- en fietsrecreatie ver-
staan. Hoogdynamische activiteiten worden uitgesloten. Op basis van deze informatie gaat het 
Team Externe Veiligheid er vanuit dat deze activiteiten niet vallen onder het aandachtsgebied 
“door het publiek bezochte gebouwen en gebieden, inclusief recreatiegebieden”4. 

 
Het plangebied is gelegen binnen de consultatiezone van 5 Seveso-inrichtingen, namelijk:  

• Electrabel Kerncentrale Doel, een lagedrempel Seveso-inrichting (op ca. 1 km van het plangebied), 
• BASF Antwerpen, een hogedrempel Seveso-inrichting (op ca. 3 km van het plangebied), 
• Inovyn Manufacturing Belgium, een hogedrempel Seveso-inrichting (op ca. 3,5 km van het plangebied), 

• Oiltanking Stolthaven Antwerp, een hogedrempel Seveso-inrichting (op ca. 4,4 km van het plangebied), 
• Evonik Antwerpen, een hogedrempel Seveso-inrichting (op ca. 4,8 km van het plangebied). 
 
Bij de opmaak van veiligheidsrapporten dient rekening gehouden te worden met alle gebieden met woonfunc-
tie. De huidig reeds bestaande woningen in het gehucht Ouden Doel, vallen reeds onder de definitie van gebied 
met woonfunctie, het betreft namelijk een groep van minstens 5 bestaande, niet onteigende of in onteigenings-
plannen opgenomen wooneenheden, die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen. Het omvormen van dit 
gebied naar een woongebied betreft in deze een bestendiging van een reeds bestaande situatie.  
 
Op basis van de informatie die huidig opgenomen is in de veiligheidsrapporten van de Seveso-inrichtingen heeft 
het Team Externe Veiligheid voldoende zicht op het externe mensrisicobeeld van deze Seveso-inrichtingen om 
te besluiten dat het voorgenomen plan, waaronder de aanwezigheid van het woongebied, inclusief de 6 bijko-
mende woningen en inclusief de voorziene kleinschalige, toeristische activiteiten, te verzoenen is met de aan-
wezige Seveso-inrichtingen. 
 

 
3 Onder “gebieden met woonfunctie” wordt verstaan [BVR RVR]: 

1.  Woongebied, bepaald volgens artikel 5 en 6 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, en de ermee vergelijkbare gebieden vastgesteld in de ruimte-
lijke uitvoeringsplannen met toepassing van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening; 
2. Groepen van minstens 5 bestaande, niet onteigende of in onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden, die een ruimtelijk 
aaneengesloten geheel vormen, in andere gebieden dan vermeld in 1). 

4 Onder “door het publiek bezochte gebouwen en gebieden, inclusief recreatiegebieden” wordt verstaan [BVR RVR], gebieden waarbij 
de gemiddelde aanwezigheid minstens 200 personen per dag is; of op piekmomenten minstens 1000 personen aanwezig zijn. 
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Het Team Externe Veiligheid wenst er wel op te wijzen dat het behouden van dit gehucht (als “zone-
vreemde woningcluster” of als woongebied) mogelijks in de toekomst wel beperkingen kan opleggen aan 
de uitbreiding van het havengebied, meer bepaald bij de inplanting van toekomstige Seveso-inrichtingen 
of uitbreidingen van bestaande Seveso-inrichtingen in de buurt. Seveso-inrichtingen dienen namelijk re-
kening te houden met de in Vlaanderen geldende risicocriteria en meer specifiek met het criterium dat 
er binnen de isorisicocontour van 10-6/jaar geen gebieden met woonfunctie gelegen mogen zijn en het 
groepsrisicocriterium waarbij de populatie in de omgeving van een Seveso-inrichting in rekening dient te 
worden gebracht. Elke Seveso-inrichting dient in dit opzicht rekening te houden met de aanwezigheid 
van het gehucht “Ouden Doel”. In het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag van een Seveso-
inrichting zal de Seveso-inrichting zijn risicocontouren dienen te toetsen aan de in Vlaanderen geldende 
risicocriteria. Via deze toetsing moet opgevolgd worden dat de 10-6/j isorisicocontour van de Seveso-
inrichting buiten het gedefinieerde gebied met woonfunctie blijft en het groepsrisicocriterium niet wordt 
overschreden. 

 
Op basis van voorgaande verwacht het Team Externe Veiligheid voor de huidig aanwezige Seveso-inrichtingen 
geen aanzienlijke effecten op het vlak van de externe veiligheid en beslist daarom dat bij het RUP ‘Ouden Doel’ 
geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet opgemaakt worden.  
 
Het Team Externe Veiligheid vraagt in het algemeen om het aspect externe veiligheid verder mee te nemen in 
het planproces (d.i. te vermelden in de diverse nota’s die het proces genereert), en in het bijzonder om zijn 
advies te integreren in het ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Lina Grooten 
Directiehoofd 
Directie Gebiedsontwikkeling 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten 




