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DEEL 1 RAPPORT 
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1 Inleiding 

1.1 Opdrachtomschrijving 

De gemeente Brecht geeft opdracht tot het RUP ‘waardevolle domeinen’. Dit RUP wordt opgemaakt 
om het behoud van deze domeinen op lange termijn te garanderen. In het kader van het strategisch 
project rond het bebouwd perifeer landschap werd een toolkit rond kasteeldomeinen uitgewerkt. 
Voor de gemeente Brecht behoort enkel Sint-Job-in-'t-Goor tot het bebouwd perifeer landschap. De 
gemeente Brecht wil echter voor alle waardevolle domeinen op haar grondgebied waar momenteel 
een knelpunt aanwezig is, een visie uitwerken die het behoud van de domeinen op lange termijn 
garandeert. De methodologie uit de toolkit waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen domeinen 
in het open landschap, domeinen in woongebied en domeinen als relict wordt hierbij als uitgangspunt 
genomen.  

Op basis van de specifieke kenmerken van de verschillende domeinen, de ligging van de domeinen, de 
bestaande toestand van de gebouwen, de ideeën van de eigenaars, ... wordt per domein een visie over 
de toekomstmogelijkheden gevormd. Deze visie wordt vertaald naar een RUP zodat de visie juridisch 
verankerd wordt en effectief kan gerealiseerd worden. 

Het RUP zal worden gekaderd in de gewenste ruimtelijke structuur van het RSV en RSPA en GRS en 
herziening GRS. 

 

1.2 Onderdelen RUP  

Het RUP zal worden opgemaakt volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en 
latere wijzigingen. 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan omvat: 

 Een grafisch plan, dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing 
is; 

 De erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting 
en/of het beheer; 

 Een grafische weergave van de feitelijke en juridische toestand; 

 Een motiveringsnota waarin volgende elementen worden opgenomen: 

o Een beschrijving van de doelstelling van het gemeentebestuur. 

o Motivering en afbakening grenzen gemeentelijk RUP. 

o Situering van het plangebied in de gemeente en als deel van een groter geheel 
(ontsluiting, complementaire functies, landschap, …). 

o Beschrijving en analyse van de feitelijke en juridische bestaande toestand. 

o De relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen 
waarvan het een uitvoering is, en met de hiërarchische hogere ruimtelijke 
structuurplannen. 

o In voorkomend geval, beschrijving van de relatie met (ontwerp) RUP’s van 
gewestelijk of provinciaal niveau. 

o Een gebiedsgerichte visie. 

o Toelichting van de ruimtelijke concepten die aan de basis liggen van de inrichting 
van het projectgebied. 

o Motivering van concept en stedenbouwkundige voorschriften. 
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o Watertoets. 

o Beschrijving van de te verwachte effecten (plan-mer-screening). 

o Ruimtebalans. 

o In voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die 
strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden. 

o Register planschadevergoeding, planbatenheffing, bestemmingswijzigingen indien 
relevant 

 Een plan-MER-screening.  

o In het kader van de wettelijke verplichting dient voor het RUP ‘waardevolle 
domeinen’ een screeningsdossier van de plan-Mer-plicht opgesteld te worden; bij 
voorkeur zodra er voldoende duidelijkheid is omtrent de uiteindelijke 
plandoelstelling. Het voeren van het onderzoek tot milieueffectrapportage voor het 
RUP zit mee vervat in de opdracht. 
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1.3 Afbakening plangebied:  zeven waardevolle domeinen 

Zie ook plan bestaande en juridische toestand in bijlage.  

In eerste instantie wordt een RUP opgemaakt voor volgende zes waardevolle domeinen: 

Tabel 1 Waardevolle domeinen opgenomen in dit RUP 

NR Naam Adres Afbakening  Oppervlakte plangebied 

1 Domein De Eester Hoogstraatsebaan 93 

Parkgebied cfr. gewestplan exclusief het BPA ‘zonevreemde recreatie’ + 
rest van het landbouwperceel 11043C0069/00P000 (dat deels in 
parkgebied ligt) 

Ca. 28,1 ha (19ha in eigendom van  
kasteeleigenaars) 

2 Verbrand Hof Paepestraat 1  
Eigendom eigenaar Verbrand Hof + open weidegronden tussen woonlint 
van Pulstraat en domein Verbrand Hof  

Ca. 12,4 ha 

4 Domein De Sadeleer Molenstraat 63 Parkgebied cfr. gewestplan (tevens eigendom eigenaar domein)  Ca. 2,2 ha 

5 Steenbakkerhuis Dorpsstraat 17 Eigendom eigenaar Steenbakkershuis   Ca. 0,6 ha 

6 Pastorie Sint-Lenaarts Kerkstraat 19  Parkgebied t.h.v. Pastorie minus dorpsplein (perceel 113D)  Ca. 0,4 ha 

7 Gemeentepark Brecht Gemeentepark Gemeentepark/eigendom gemeente Ca. 3,8 ha 

 

De domeinen van het Steenbakkershuis en de Pastorie (nr.5 en nr.6) grenzen aan elkaar en worden daarom geclusterd binnen één deelplan.  

In de visie voor de verschillende domeinen wordt toegelicht op basis van welke argumenten de plangebieden werden afgebakend (bv. behouden één landschappelijk 
geheel). 
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1.4 Situering en ontsluiting 

Zie ook “Overzicht situering waardevolle domeinen” en “orthofoto’s deelplannen” in bijlage.   

1.4.1 De Eester 

Domein De Eester ligt te midden van het waardevol open ruimte gebied, ten noorden van de kern van 
Sint-Lenaarts.  

Hoewel gelegen in de open ruimte, is het gebied goed ontsloten. Het ligt op slechts ca.1,5km afstand 
van het centrum, aan het kruispunt van de verbindingswegen naar Hoogstraten en de verbindingsweg 
naar Rijkevorsel en Loenhout. Verder is het domein goed bereikbaar met openbaar vervoer; een 
buslijn naar Hoogstraten heeft zijn halte vlak aan de toegangsdreef. Ten slotte loopt er een belangrijke 
fietsroute langs het domein. 

1.4.2 Verbrand Hof 

Het domein ligt helemaal in het noorden van de open ruimte vinger tussen het woonlint langs de 
Eyndhovensteenweg en het woongebied tussen Brecht-centrum en Klein-Veerle, op slechts ca.750m 
afstand van het centrum van de kern van Brecht. Rond het domein liggen vooral weilanden in 
blokverkaveling. 

Het domein is ontsloten langs een lokale landelijke weg.  

1.4.3 De Sadeleer 

Het domein is gelegen aan de westelijk rand van de kern van Brecht, langsheen de verbindingsweg 
N115. Aan de overzijde van de weg bevindt zich een open ruimte vinger.  

1.4.4 Steenbakkershuis en Pastorie 

De Steenbakkershuis en de Pastorie zijn centraal gelegen in de kern van Sint-Lenaarts, gesitueerd 
tussen verschillende gemeenschapsfuncties:  

- sportvelden (aan de zuidzijde)  

- centrale dorpsplein met de kerk en parkje (aan de noordzijde) 

- braakliggend terrein van de voormalige begraafplaats (aan de zuidoostelijke zijde) 

- scholencomplex (aan de oostelijke zijde) 

- kruispunt activiteitenassen Dorpsstraat, Kerkstraat en Houtstraat (aan de westelijke zijde). 

1.4.5 Gemeentepark Brecht 

Het gemeentepark ligt centraal in de kern van Brecht. Door zijn centrale ligging bevinden zich diverse 
voorzieningen in  de directe omgeving (OCMW, Sint-Michielschool, werkwinkel, horeca en handel).  

In het zuidwesten wordt het park begrensd door de gewestweg N133, de Venusstraat. Hier bevindt 
zich een kleine ingang (voor niet gemotoriseerd verkeer). Verder ligt op korte afstand de N115. 
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2 Juridisch kader 

Zie bijlage: plan bestaande feitelijke en juridische toestand 

2.1 Samenvattende tabel 

Type plan Kenmerken 

 
Gewestplan Turnhout (16) 

KB van 30-09-1977 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Gemeentepark Brecht 

RUP Brecht Centrum 

Overige deelplannen 

Geen 

Algemene plannen van aanleg Geen 

Bijzondere plannen van aanleg Geen 

Verkavelingsvergunningen Geen 

Gewestelijke rooilijnplannen Wordt aangevuld teven definitief ontwerp 

Provinciale rooilijnplannen Geen 

Gemeentelijke rooilijnplannen Wordt aangevuld teven definitief ontwerp 

Buurt- en voetwegen De Eester 

Buurtweg nr.3 en nr.23 

Verbrand Hof 

Buurtweg nr. 84 en nr.35; voetweg nr. 166 en nr. 167 

De Sadeleer 

Buurtweg nr. 165 

Steenbakkershuis 

Buurtweg nr.9 

Pastorie 

Buurtweg nr. 122 

Gemeentepark Brecht 

nummer 35, 142 en 197 

Habitatrichtlijngebieden Geen 

Vogelrichtlijngebieden Geen 
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Gebieden van het VEN – 1e fase Geen 

Erkende natuurreservaten Geen 

Beschermde monumenten Gemeentepark Brecht 

Remise 

Overige deelplannen 

Geen 

Beschermde landschappen Geen 

Beschermde stads- en dorpsgezichten Geen 

Polders en wateringen Geen 

Beschermingszones grondwaterwinningen Geen 

Proces Verbaal bouwovertreding De Eester 

PV dd. 14/03/1979  (BM2005-308) 

Overige domeinen 

geen 

 

2.2 Het gewestplan 

Het gewestplan van Turnhout werd goedgekeurd op 30 september 1977. De bestemmingen van de 
verschillende domeinen worden hieronder opgelijst. Het merendeel van de domeinen is in parkgebied 
gelegen. Het Verbrand Hof bevindt zich volledig in agrarisch gebied.  

Tabel 2 Gewestplanbestemmingen plangebied waardevolle domeinen 

NR Naam Gewestplan 

1 Domein De Eester parkgebied en beperkt ook waardevol agrarisch gebied) 

2 Verbrand Hof agrarisch gebied  

4 Domein De Sadeleer parkgebied  

5 Steenbakkerhuis parkgebied  

6 Pastorie Sint-Lenaarts parkgebied 

7 Gemeentepark Brecht parkgebied 
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Figuur 1 Gewestplan t.h.v. domein De Eester 

 

Figuur 2 Gewestplan t.h.v. domein Verbrand Hof  

 

 

 

 

 

Figuur 3 Gewestplan t.h.v. domein De Sadeleer 

 

Figuur 4 Gewestplan t.h.v. Steenbakkershuis en 
Pastorie Sint-Lenaarts 

 

Figuur 5 Gewestplan t.h.v. Gemeentepark Brecht 
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2.3 RUP’s en BPA’s  

De waardevolle domeinen grenzen aan of liggen in respectievelijk volgende RUP’s en/of BPA’s: 

Tabel 3 BPA’s en/of RUP’s t.h.v. de waardevolle domeinen 

NR Naam BPA’s of RUP’s 

1 Domein De Eester Grenst aan BPA ‘zonevreemde recreatie’ – deelplan Eester 

2 Verbrand Hof Grenst aan RUP ‘Brecht Centrum’ 

4 Domein De Sadeleer / 

5 Steenbakkershuis / 

6 Pastorie Sint-Lenaarts Grenst aan RUP Recreatie en openbaar nut 

7 Gemeentepark Brecht RUP Brecht Centrum 
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2.3.1.1 BPA zonevreemde recreatie (Domein De Eester) 

Met dit BPA werd een zone voor jeugdgebouwen en terreinen bestendigd i.f.v. de Chiro Sint-Lenaarts. De maximaal toegelaten bouwoppervlakte was 25% van Art.5 met 
een bouwhoogte van 9m. 

 

 

Figuur 6 Gewestplan t.h.v. domein De Eester  

Figuur 7 BPA zonevreemde recreatie – deelplan I Eester 
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2.3.1.2 RUP Recreatie en openbaar nut – deelplan Sint-Lenaarts 

Het domein van het steenbakkershuis grenst aan het RUP Recreatie en openbaar nut – deelplan Sint-Lenaarts-centrum. Dit RUP omvat de omvorming van zone voor 
recreatie naar een zone voor centrumontwikkelingen met de nadruk op openbaar nut. In de visie van dit RUP ging bijzondere aandacht naar de beekvallei en de versterking 
van de groenstructuur in het centrum. Streefdoel was het creëren van een groene binnenruimte in het centrum van Sint- Lenaarts waar a.d.h.v een parkstructuur ‘kamers’ 
ontstaan met daarin bebouwingsmogelijkheden. Functioneel wordt een mix van diensten, wonen en groen nagestreefd, waarbij de beekvallei maximaal gevrijwaard blijft 
voor waterberging. Belangrijk is ook het uitwerken van een fijnmazig netwerk van trage wegen.  

 
Figuur 8 Grafisch plan RUP recreatie en openbaar nut – 
deelplan Sint-Lenaarts centrum 
 

 

Figuur 9 Visie RUP recreatie en openbaar nut – deelplan Sint-Lenaarts centrum  
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2.3.1.3 RUP Brecht Centrum (deelplan Brecht Centrum) 

Binnen het RUP Brecht Centrum wordt het gemeentepark aangeduid als ‘parkzone met historische en/of esthetische waarde’ (zie Figuur 2). Deze zone is in hoofdzaak 
bestemd voor het in standhouden en revitaliseren van de beschermde gebouwen, de gebouwen met erfgoedwaarde en de aanwezige parkstructuur. Het RUP beschrijft 
volgende stedenbouwkundige voorschriften: 

- De activiteiten die toegelaten zijn in de beschermde gebouwen en de gebouwen met erfgoedwaarde zijn: nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, kantoren, 
socio-culturele en educatieve voorzieningen, toeristisch-recreatieve voorzieningen, horeca. 

- De beschermde gebouwen en gebouwen met erfgoedwaarde mogen verbouwd worden binnen het bestaande volume, uitgebreid worden met maximaal 20% 
van het bestaande volume, herbouwd worden in geval van heirkracht mits maximaal respect voor de aanwezige structuren en geledingen en de contextuele 
inpassing in de omgeving. 

- Per perceel is één vrijstaand bijgebouw toegestaan indien de erfgoedwaarde van het hoofdgebouw hierdoor niet wordt aangetast. Aan dit bijgebouw worden 
nog verdere voorschriften opgelegd in het RUP. 

- De niet-bebouwde ruimte moet maximaal ingericht worden als park. Verhardingen worden beperkt tot strikt noodzakelijke toegangen en inritten. 

- Het beheer moet gericht zijn op behoud of versterking van het bestaande erfgoed en park 
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Figuur 10 Uitsnede RUP Brecht Centrum t.h.v. gemeentepark 
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2.4 Vergunningsstatus 

Tabel 4 Vergunningen waardevolle domeinen 

2.4.1 De Eester 

Tabel 5 Overzicht vergunningen De Eester 

Dossiernummer Onderwerp Adres Percelen Datum 
Beslissing 

Domein De Eester 

SV1994-465 verbouwen van 
bestaande woning 

Eester 19 11043_C_0090_K_000_00 03/04/1995 
vergund  

SV2006-195 kappen van 
hoogstammige 
bomen  

Hoogstraatsebaan 93 11043_C_0089_B_000_00 10/10/2010 
vergund  
(geklasseerd 
zonder gevolg) 

SV2014-35 regularisatie van 3 
gerooide bomen 

Eester 23 11043_C_0069_N, 94H  22/04/2014 
vergund 
23/02/2015 
vergund  

 

Van de gebouwen waarvan geen vergunningen gekend zijn is nagegaan of ze vergund geacht zijn of 
niet. 

Conclusie: hoofdgebouw (Hoogstraatsebaan 93): vergund geacht want jaar einde opbouw tussen 1875 en 1899  
Eester 23:  gebouw vergund geacht want jaar einde opbouw tussen 1875 en 1899. Onduidelijk of gebruik als 
woningen vergund (geacht) is.  (wordt verder uitgeklaard tegen plenaire) 
Eester 17: transportbedrijf is niet vergund 

 

Situering gebouw Adres Vergund 

geacht 

Opm.  

woning 

 

Eester 21a 
(remise) 
Woning  

NEE oorspronkelijke 
gebouw (remise) 
dateert van eind 
19e eeuw, doch in 
1996 werd dit 
gebouw na een 
brand hersteld en 
verbouwd tot 
woonhuis zonder 
vergunning. 

woning + vrijstaande tuinhuis 

 

Eester 21 
(remise) 
Woning + 
vrijstaande 
tuinhuis 

NEE  

woning  Eester 23 JA  
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uitbouw achterzijde woning 

 

Eester 23 NEE  

berging 

 

Eester 23 onbekend  

Kasteel De Eester 

 
 

Hoogstraatsebaan 
93 

JA  

Serres ten westen van het kasteel 

 

Hoogstraatsebaan 
93 

NEE  

woonhuis Eester 15 JA  
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2 aanbouwen tegen tergevel  

 

Eester 15 NEE  

Stallingen  

 

Eester 15  JA  

Tussengebouw (1) + stal (2) 

 

Eester 15 NEE  

Bijgebouwen 

 

Eester 15 onbekend  

Woning 

 
 
 
 
 
 

Eester 19 JA  

 

 

 

1 

2 
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Woning 

 

Eester 17 JA  

schuur  

 

 NEE  

stallen 

 

 NEE  

 
Bakhuis (links) + stal (rechts) 

 JA  

 
open loopstal 

 NEE  
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2.4.2 Verbrand Hof 

Tabel 6 Overzicht vergunningen Verbrand Hof 

Dossiernummer Onderwerp Adres Percelen Datum 
Beslissing 

SV 1975-96 

verbouwen van een 
verbrand hof, 
uitbreiding stalling en 
fokkerij Paepestraat 1 11333_N_0661_D_000_00 

10/11/1975 
vergund 

SV1976-76 

restauratie + 
heropbouw 
"Verbrand Hof" Paepestraat 1 11333_N_0661_D, 662_B 

15/06/1976 
vergund 

SV1985-123 
verbouwen van een 
schuur Paepestraat 1 11333_N_0661_D_000_00 

15/07/1985 
vergund 

SV1985-225 
verbouwen van een 
bergplaats Paepestraat 1 11333_N_0661_D, 662_B 

14/10/1985 
vergund 

 

2.4.3 Domein De Sadeleer 

Tabel 7 Overzicht vergunningen Verbrand Hof 

Dossiernummer Onderwerp Adres Percelen Datum 
Beslissing 

SV1969-1 
Bouwen van 3 
garages Molenstraat +63 11333_C_0680_L_000_00 

05/02/1969 
vergund 

 

Jaar einde opbouw van beide gebouwen is 1932. Opname in vergunningenregister op 27 februari 2017. 
Zowel het herenhuis, de conciërgewoning, de 3 garages en de bergplaats zijn vergund geacht. De 
aanbouw bij de garages is niet vergund (aangeduid op onderstaande figuur). 

 

Figuur 11 Situering onvergunde constructies 

 

2.4.4 Steenbakkerswoning en Pastorie 

Tabel 8 Overzicht vergunningen Steenbakkerswoning en Pastorie 

Dossiernummer Onderwerp Adres Percelen Datum 
Beslissing 

Steenbakkerswoning 
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Dossiernummer Onderwerp Adres Percelen Datum 
Beslissing 

SV 2003-64 
kappen van 22 
lindebomen Dorpsstraat ZN 11043_D_0113_D_000_00 

05/02/2004 
vergund 

SV 1995-199 
verbouwen van een 
woning Dorpsstraat 17 11043_D_0115_F, E 

02/10/1995 - 
vergund 

Conclusie: Jaar einde opbouw van het gebouw is tussen 1900 en 1918.  

Pastorie 

SV2009-200 

bouwen van een 
veranda bij 
kinderopvang Dorpsstraat 19 11043_D_0111_C_000_00 

27/08/2009  
vergund 

SV2008-532 

functiewijziging van 
een gedeelte van 
oude pastorij in Sint 
Lenaarts naar 
kinderopvang Dorpsstraat 19 11043_D_0111_C_000_00 

08/06/2009 
vergund 

Conclusie: Vergund geacht: jaar einde opbouw van het gebouw is tussen 1900 en 1918.  

T.h.v. het Steenbakkershuis werd tweemaal een verkavelingsvergunning werd aangevraagd, doch dit 
werd telkens geweigerd.  

 

2.4.5 Gemeentepark 

Dossiernummer Onderwerp Adres Percelen Datum 
Beslissing 

SV1989 
Uitbreiding/verbouwen 
gemeentehuis Gemeentepark 1 

11333_D_0556_H_000_00 
11333_D_0557_X_000_00 

03/07/1989 
vergund 

SV2006_235 

Bouwen inkom- en 
ontvangstruimte 
gemeentehuis Gemeentepark 1 

11333_D_0556_H_000_00 
11333_D_0557_X_000_00 

7/12/2006 
vergund 

SV11162 
restauratiedossier 
"Remise" Brecht Gemeentepark 2 11333_D_0557_W_000_00 

14/12/2000 - 
vergund 

SV12219 Renovatie orangerie Gemeentepark 1 

11333_D_0556_H_000_00 
11333_D_0557_W_000_00 
11333_D_0557_X_000_00 

24/06/2003 – 
vergund 

SV5845 
slopen van een 
bouwvallig gebouw Mudaeusstraat 1 11333_D_0555_L_000_00 

19/06/1989 – 
vergund 

SV9457 
bouwen van een 
cultureel centrum Mudaeusstraat 9 11333_D_0555_L_000_00 

01/04/1996 - 
vergund 

 

2.5 Buurt- en voetwegen 

Er bevinden zich verschillende buurt- en voetwegen in de buurt of doorheen de domeinen. 

De Eester 
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Figuur 12 Buurt- en voetwegen t.h.v. domein De Eester 
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Verbrand Hof 

 

Figuur 13 Buurt- en voetwegen t.h.v. domein Verbrand Hof 

Domein De Sadeleer 

 

Figuur 14 Buurt- en voetwegen t.h.v. domein De Sadeleer 
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Steenbakkershuis en Pastorie Sint-Lenaarts 

 

Figuur 15 Buurt- en voetwegen t.h.v. Steenbakkershuis en Pastorie Sint-Lenaarts 
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Figuur 16  Buurt- en voetwegen t.h.v. Gemeentepark Brecht 

 

2.6 Screening plan-mer-plicht 

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en 
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007 , moet de initiatiefnemer van een plan 
met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze milieueffecten 
en eventuele alternatieven in kaart brengen. 

In het kader van deze wettelijke verplichting wordt voor het RUP ‘Waardevolle domeinen’ een 
screeningsdossier van de plan-MER-plicht opgesteld; Doelstelling van de MER-screening is het 
bestuderen van de verwachte milieueffecten t.g.v. de genomen basisopties in het RUP, het 
aangegeven van mogelijke milderende maatregelen en op basis daarvan aanvullende (externe) criteria 
te laten voortvloeien m.b.t. randvoorwaarden, mogelijkheden en inrichting van het plangebied. 
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3 Beleidskaders en relevante studies 

3.1 Structuurplanning 

3.1.1 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) maakt een onderscheid tussen stedelijke gebieden en 
buitengebieden, waarbij voor elk gebied een ander ruimtelijk beleid wordt gevoerd. Binnen stedelijke 
gebieden moet een beleid worden gevoerd van concentratie en stimulering van diverse functies en 
ontwikkelingen. In de buitengebieden daarentegen staat het behoud van de open ruimte en het 
landelijke karakter centraal. 

Brecht is volledig gelegen in het buitengebied. 

Het RSV geeft diverse doelstellingen voor de ontwikkeling van het buitengebied waaronder: 

o het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies; 

o het tegengaan van versnippering in het buitengebied; 

o het bundelen van de ontwikkeling in kernen van het buitengebied; 

o het ontwikkelen van landbouw, natuur en bossen in goed gestructureerde gehelen; 

o het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied; 

o het afstemmen van het ruimtelijk beleid en van het milieubeleid op basis van het fysisch 
systeem; 

o het aandacht schenken aan de bufferfunctie van het buitengebied; 

o het herwaarderen van de bestaande bossen; 

o het ontwikkelen van agrarische bedrijvenzones voor een leefbare agrarische structuur; 

o het concentreren van wonen en werken in de kernen van het buitengebied; 

Natuur, landbouw, bos, wonen en werken worden beschouwd als de structuurbepalende functies in 
het buitengebied. Toerisme en recreatie moeten zich in de gebieden van de natuurlijke en de 
agrarische structuur en in de kernen van het buitengebied richten naar de ruimtelijke 
ontwikkelingsperspectieven voor de structuurbepalende functies en activiteiten van het buitengebied, 
rekening houdend met de maatschappelijke behoeften en de wetmatigheden van de desbetreffende 
functie of activiteit.  

 

3.1.2 Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) 

3.1.2.1 Brecht in het RSPA 

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) werd definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 25 januari 2001 en op 10 juli 2001 door de Vlaamse Regering. Op 27 januari 2011 
heeft de provincieraad de partiële herziening definitief vastgesteld. Op 4 mei 2011 werd deze 
herziening gedeeltelijk goedgekeurd door de bevoegde minister. 

Gebiedsgerichte visie hoofdruimten en deelgebieden: 

– De provincie wordt ingedeeld in verschillende deelgebieden, nl. de Antwerpse 
fragmenten, de Noorderkempen, de Oostelijke netwerken en het Netegebied.  

Brecht is gelegen in de hoofdruimte de Noorderkempen.  

Het gewenst beeld voor deze hoofdruimte is een open ruimte beleid. Volgende 
uitgangspunten worden gehanteerd: 



 

2298433035 – RUP waardevolle domeinen MVT pagina 29  

o Steunend op het RSV worden landbouw, natuur en recreatie als hoofdfuncties 
van de open ruimte beschouwd. 

o Functies en bebouwing moeten geconcentreerd worden in de aangeduide 
verdichtingspunten. 

o Kanaal Dessel-Schoten als multifunctionele drager: conform het RSV kan het 
kanaal en zijn omgeving een grotere recreatieve en toeristische rol krijgen. 
Verder moeten de landschappelijke kwaliteiten van het gebied worden 
versterkt.  

– De Noorderkempen wordt ingedeeld in verschillende deelruimte. Het noordelijk deel van 
Brecht ligt in de deelruimte Open Kempen.  

o De provincie ziet deze deelruimte als een open gebied met grootschalige 
landbouw en verspreide natuurlijke gebieden.  

o Nederzettingen in het gebied zijn geconcentreerde kernen. Met name de 
bestaande belangrijke kernen (waaronder Brecht en Malle) versterken de open 
Kempen als verzorgingspolen in een open gebied zonder tussenliggende linten.  

– Het zuidelijk deel van Brecht, wordt beschouwd als onderdeel van het bebouwd perifeer 
landschap. Ruimtelijke principes voor deze deelzone zijn.  

o De bovenlokale groenstructuur bestaat uit de te verbinden open ruimten, 
bossen, natuurgebieden, kleinere landbouwgebieden, beekvalleien en 
kasteeldomeinen. Deze onderdelen vormen een netwerk van min of meer 
natuurlijke elementen. De samenhang daarvan moet worden bevorderd. 

o Binnen en tussen de kernen onderling functioneert een netwerk van 
verbindingen voor langzaam verkeer. 

o Het gebied heeft een toeristisch-recreatieve functie. Duidelijke toegangen en 
randparkings voor recreanten helpen de druk hiervan te organiseren. 

o Vrijwaren van een bovengemeentelijke groenstructuur als een 
aaneenschakeling van bossen, open ruimten, kleinere parken, groene vingers, 
beekvalleien, openbare ruimten en groene privédomeinen. Zeer grote delen 
van dit gebied moeten ruim toegankelijk voor de omliggende bewoners (gebruik 
als parkgebied) en moeten gevrijwaard blijven van verdere toe-eigening door 
private functies. In heel het gebied geldt een vorm van recreatief medegebruik. 
Een relatie wordt gelegd met de grootstedelijke groenstructuur binnen de 
Antwerpse gordel. 

Toolkit Kasteeldomein opgesteld in kader van het gebiedsgericht beleid voor het 
bebouwd perifeer landschap, zie §3.2 Toolkit kasteeldomeinen (provincie Antwerpen, 
2015). 

– Het kanaal Dessel-Schoten tussen Groot Schietveld en De Leeuwerik wordt aangeduid als 
een natuurverbinding.  

– Brecht wordt aangeduid als een structuurondersteunend hoofddorp type I (St.Lenaarts 
wordt aangeduid als woonkern) 

– De N133 tussen Malle en de E19 wordt geselecteerd als een secundaire weg type II.  

– Het kanaal Dessel-Schoten wordt aangeduid als een structurerend hydrografisch 
element. 

– De Brechtse Heide wordt ingedeeld bij het complex gaaf landschap Kalmthout-Stabroek. 
In deze gave landschappen moet de open ruimte en de bestaande landschappelijke 
structuur maximaal worden behouden.  

 



 

2298433035 – RUP waardevolle domeinen MVT pagina 30  

3.1.3 Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brecht (GRS) (B.D. 16/12/2004) 

In 2015 werd het GRS gedeeltelijk gewijzigd. De herziening situeerde zich hoofdzakelijk in de delen over 
wonen, werken en open ruimte. Voor wonen en werken werd een actualisatie doorgevoerd van de 
behoefteraming en de hieraan gekoppelde acties. Ten slotte werd ook de gewijzigde beleidscontext in 
beeld gebracht. De concepten en visies die nog steeds actueel zijn, blijven behouden. Het partieel 
gewijzigde GRS van Brecht werd definitief goedgekeurd in de gemeenteraad op 10 september 2015 en 
vervolgens goedgekeurd door de deputatie op 19 november 2015. 

 

3.1.3.1 Algemene visie waardevolle domeinen 

Gewenste nederzettingsstructuur- Behoud van waardevolle sites en parkdomeinen door gebruik 

Op het grondgebied van de gemeente Brecht bevinden zich verschillende historische sites en 
kasteeldomeinen (Het Verbrand Hof, Domein Eester, domein De Sadeleer, enz.). De voornaamste 
doelstelling is het behoud van deze sites en hun historische en landschappelijke en esthetische 
waarden. Eén van de beste manieren om het onderhoud en dus behoud van deze sites te garanderen 
is door de sites te gebruiken. Leegstaande gebouwen vertonen immers sneller tekenen van verval.  

De gemeente wenst in deze specifieke locaties en sites dan ook een aantal gepaste bestemmingen toe 
te laten die het mogelijk maken dat deze sites van aftakeling worden gered. De mogelijke functies 
dienen volgens de gemeente breder te gaan dan de mogelijke functies in het uitvoeringsbesluit inzake 
zonevreemde functiewijzigingen van 28/11/2003 en latere aanpassingen. De gemeente zal hiervoor 
gebruik maken van de (in opmaak zijnde) “toolkit voor kasteeldomeinen in het bebouwd perifeer 
landschap” van de provincie Antwerpen. Deze toolkit reikt de gemeenten in het bebouwd perifeer 
landschap ten noordoosten van Antwerpen een set van instrumenten aan om de gewenste 
(her)ontwikkeling van kasteeldomeinen te bepalen. Deze toolkit zal bijvoorbeeld bij een 
vergunningsaanvraag voor een herontwikkeling een algemeen afwegingskader vormen of 
instrumenten aanreiken in het kader van de visievorming 

Bindende bepalingen 

Op basis van de toolkit Kasteeldomeinen die binnen het project bebouwd perifeer landschap werd 
ontwikkeld zal een visie opgemaakt worden voor de toekomst van Kasteel Nottebohm. Deze wordt 
uitgebreid met andere waardevolle gebouwen en domeinen binnen de gemeente. Indien nodig zal 
voor deze gebouwen en domeinen een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden. 

Uitwerken van een functieverbreding voor de historische sites en kasteeldomeinen buiten de 
dorpskernen in overeenstemming met de draagkracht van de plek en afgestemd op de 
landschappelijke, esthetische en erfgoedwaarden van elke site in het bijzonder. 

 

3.1.3.2 Basisdoelstellingen van de ruimtelijke ontwikkeling van Brecht 

Het selectief uitbouwen van de dorpskernen: Nieuwe ontwikkelingen moeten in de eerste plaats 
binnen het bestaande weefsel van de dorpskern worden geïntegreerd, slechts daarna kunnen nieuwe 
stukken worden ontwikkeld. 

Het vrijwaren van de open ruimte: De gemeente Brecht wordt gekenmerkt door een aantal grotere 
groenstructuren (bos, heide, landbouw…). Een verdere druk van bebouwing op deze open ruimte is 
niet gewenst. Daarom wenst Brecht een beleid uit te stippelen waarin de bebouwing in de open ruimte 
niet verder wordt gestimuleerd en waar nodig randvoorwaarden voor bebouwing in de open ruimte 
worden opgelegd.  

Uitbouwen van een leefbaar open ruimtegebied: Een leefbare open ruimte moet rekening houden 
met de landbouwbedrijven en de andere bebouwing (woningen, bedrijven, historische gebouwen) die 
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er aanwezig zijn. Aan de eigenaars van deze gebouwen moet een duidelijk toekomstperspectief 
worden geboden.  

 

3.1.3.3 Visie (omgeving) domein De Eester 

 

Figuur 17 gewenste ruimtelijke structuur kern Sint-Lenaarts (GRS, 2015) met situering De Eester in 
het rood 

Gedifferentieerd beleid voor verspreide (of zonevreemde) recreatie  

De ruimtelijk benadering voor de verspreide (of zonevreemde) recreatie in de open ruimte resulteert 
in vijf ontwikkelingscategorieën naargelang het voorkomen in bos-, heide- of valleigebieden, 
parkgebieden, landbouwgebied met landschappelijke of natuurlijke waarden, perspectiefgebied 
landbouw en landbouwgebied en/of open ruimtecorridor.  

Domein De Eester behoort tot de categorie ‘parkgebied’. Dit zijn gebieden die door de gemeente 
aangeduid worden als parkgebied. Deze gebieden hebben in theorie een openbare functie. Een 
verdere ontwikkeling van recreatie in deze omgeving is daarom mogelijk. Recreatieve infrastructuur 
die zich in een parkgebied bevindt kan herbouwd en beperkt uitgebreid worden. Hier kan evenwel een 
onderscheid gemaakt worden tussen parkgebieden die aansluiten op de bebouwde omgeving, waar 
ruime ontwikkelingsmogelijkheden kunnen gegeven worden, en parkgebieden die eerder afgezonderd 
zijn van de bebouwde omgeving, waar beperkte ontwikkelingsmogelijkheden logischer zijn. Bij 
stopzetting van de huidige activiteiten kunnen er nieuwe recreatieve activiteiten worden 
ondergebracht 

Gewenste ruimtelijk-landschappelijke en gewenste ruimtelijke-natuurlijke structuur 

Kasteelpark Eester wordt geselecteerd als puntbaken (tevens in de bindende bepalingen). Bebouwing 
op in de omgeving van deze bakens dient op een dergelijke wijze te worden vorm gegeven dat de 
bakens visueel worden gevrijwaard of versterkt.  

Domein De Eester wordt aangeduid als een te behouden en te versterken bos- en parkstructuur in de 
gewenste natuurlijke structuur (tevens in de bindende bepalingen). De Eester wordt als kleiner 
natuurgebied beschouwd als belangrijke stapsteen voor de grotere natuurgebieden.  

Verder wordt de vallei van de Eesterbeek aangeduid als gaaf landschap.  

Het landbouwgebied rond het kasteelpark de Eester maakt conform het GRS deel uit van het 
perspectiefgebied landbouw. Dit gebied wordt beschouwd als het hoofdgebied voor de landbouw in 
de gemeente Brecht. In deze zone kunnen bestaande bedrijven ontwikkelen en wordt ruimte 
gecreëerd voor nieuwe agrarische bedrijven 
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3.1.3.4 Visie (omgeving) domein Verbrand Hof 

Gewenste ruimtelijk-landschappelijke structuur 

Verband Hof wordt geselecteerd als puntbaken (tevens in de bindende bepalingen). Bebouwing op in 
de omgeving van deze bakens dient op een dergelijke wijze te worden vorm gegeven dat de bakens 
visueel worden gevrijwaard of versterkt.  

Noordelijke dorpen – woonwijk tussen Brecht en Klein-Veerle 

De woonwijk tussen Brecht en Klein-Veerle wordt niet verder ontwikkeld. In deze wijk moet enerzijds 
gewerkt worden aan een sterke relatie tussen het wonen en de landelijke omgeving en anderzijds aan 
de relatie met Brecht-centrum. 

Het landbouwgebied met nevenfuncties 

Het openruimte gebied tussen de drie kernen krijgt een nieuwe belangrijke functie. Naast het 
verweven van landbouw en natuur moet het gebied de recreatieve druk die in de dorpscentra ontstaat 
opvangen. Zo zal ook gezocht worden naar een sterke relatie tussen het kanaal en het landbouwgebied 
met nevenfuncties. Het uitbouwen van een kade geeft hier ook mogelijkheden voor zachte 
watergebonden recreatie. 

Het gebied vormt de basis voor het uitwerken van een groen netwerk van langzaam 
verkeersverbindingen tussen de verschillende dorpen.  

Belangrijk is dat de verstedelijkingsdruk op dit landschap wordt tegengegaan. Hierdoor zal het 
landschap tussen de noordelijke dorpen en Brecht zuid niet dichtslibben. 

In het bindend gedeelte wordt het ‘agrarisch gebied in het dorpennetwerk’ geselecteerd als 
landbouwgebied met nevenfuncties. Dit gebied wordt tevens ook geselecteerd als gebundeld netwerk 
(drager van recreatieve routes).   

 

Figuur 18 GRS Brecht: gewenste ruimtelijke structuur kern Brecht met situering Verbrand Hof in het 
rood 
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3.1.3.5 Visie (omgeving) domein De Sadeleer 

Voor (de omgeving van) het domein De Sadeleer is geen concrete visie opgenomen in het GRS. Op de 
figuur van de gewenste ruimtelijke structuur van de kern van Brecht wordt het parkkarakter van het 
domein wel bestendigd. 

 

Figuur 19 gewenste ruimtelijke structuur kern Brecht met situering domein de Sadeleer  

 

3.1.3.6 Visie (omgeving) Steenbakkershuis en Pastorie Sint-Lenaarts 

Gewenste ruimtelijk-landschappelijke structuur 

De ‘Kathedraal van de Heide-Sint-Lenaarts’ word geselecteerd als puntbaken (tevens in de bindende 
bepalingen). Bebouwing op in de omgeving van deze bakens dient op een dergelijke wijze te worden 
vorm gegeven dat de bakens visueel worden gevrijwaard of versterkt.  

Noordelijke dorpen 

Alle dynamisch functies (wonen, winkelen, recreatie…) worden geconcentreerd in het dorpennetwerk. 
Hierbij is het niet de bedoeling om nieuwe functies aan te trekken, die een aantrekkingskracht 
uitoefenen op de regio, deze functies horen thuis in stedelijke gebieden en zijn veelal niet op schaal 
van de dorpen. Het dorpennetwerk vervult enkel een lokale rol, welke gericht is op het noordelijk deel 
van de gemeente Brecht. 

Door het omleiden van het vrachtverkeer zal een groot deel van het doorgaande verkeer uit de 
dorpskern van Sint-Lenaarts worden geweerd. Dit geeft de mogelijkheden om het centrum te 
versterken: de centrumstraat wordt opgewaardeerd door heraanleg van het openbaar domein. De 
voorzieningen-as ten zuiden van de kerk wordt doorgetrokken tot aan het kanaal. 
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Figuur 20 gewenste ruimtelijke structuur kern Sint-Lenaarts (GRS, 2015) met situering domeinen 
Steenbakkershuis en Pastorie in het rood  

3.1.3.7 Visie (omgeving) gemeentepark Brecht 

Gewenste ruimtelijk-landschappelijke structuur 

Het gemeentehuis van Brecht (kasteel) wordt geselecteerd als puntbaken. Bebouwing op of in de 
omgeving van deze bakens dient op die manier te worden vorm gegeven dat de bakens visueel worden 
gevrijwaard of versterkt.  

Lokale recreatiegebied 

Bestaand en te behouden park: Gemeentepark  

Gewenste nederzettingsstructuur 

Door het nieuw tracé van de rondweg wordt de dorpskern van Brecht ontlast van het doorgaand 
verkeer. Hierdoor zal een autoluw centrum met meer aandacht voor de langzame verkeersgebruikers 
worden gecreëerd.  

Brecht wordt, als onderdeel van het dorpennetwerk, in het GRS beschouwd als hoofddorp. In het 
hoofddorp wordt een algemeen beleid van kernversterking door verdichting en inbreiding gevoerd. 
Kernversterking houdt niet enkel het opvangen van de woonbehoefte in, maar richt zich ook tot het 
opvangen van behoeften naar bijkomende lokale bedrijven, versterken van de detailhandel en het 
recreatief aanbod.  



 

2298433035 – RUP waardevolle domeinen MVT pagina 35  

  

Gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur 

In het noorden vorm de rondweg een harde grens tussen de kern en het landschap. In het zuiden 
wordt een zachte grens voorzien. Hier zijn nog mogelijkheden om groene vingers tot op het 
centrumplein van Brecht te laten binnendringen. Het gemeentepark wordt in het zuiden bijna 
rechtstreeks verbonden met het achterliggende landschap. Bij een toekomstige ontwikkeling van het 
woonuitbreidingsgebied Molenstraat zal er een ruimte worden behouden, die een verbinding maakt 
met het park.  
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3.2 Toolkit kasteeldomeinen (provincie Antwerpen, 2015) 

Kasteeldomeinen hebben een drieledige structuur: het bouwkundig patrimonium, de omliggende 
park- en tuin(infra)structuur en de andere bij het domein horende gronden (meestal in gebruik als bos 
of landbouwgrond). Deze drieledige structuur is erg vatbaar voor een versnipperde aanpak. 

Het is van belang het behoud van kasteeldomeinen waar vandaag nog veel historisch en/of 
landschappelijke elementen van bewaard zijn gebleven, voorop te stellen. Om in deze tijden het 
behoud van deze te kunnen garanderen, zijn soms uitzonderingen noodzakelijk op de huidige 
planningscontext.  

 

3.2.1 Opmaak RUP als onderdeel van de drieledige scan toolkit kasteeldomeinen 

Op het moment dat een kasteeldomein instapt in het traject van de toolkit, wordt samen met de 
eigenaar nagegaan in hoeverre een volledige herontwikkeling moet worden uitgevoerd. Hiervoor 
werd de toolkit uitgerust met een drieledige scan: 

1. Een financiële scan (uitgevoerd i.o.v. de eigenaar) moet de kosten voor herstel en huidige 
inkomsten van gebruik inschatten. Deze scan vormt geen onderdeel van dit RUP.  

2. Een erfgoed- en landschapsscan (historische en landschappelijke analyse) (uitgevoerd door 
de gemeente en een ontwikkelingsmaatschappij landschap) geeft zicht op de potentiële 
kwaliteiten en randvoorwaarden van het gebied in zijn geheel. Deze scan vormt geen 
onderdeel van dit RUP.   

Voor de landschapsscan is een professionele insteek noodzakelijk: zowel de landschappelijke, 
ruimtelijke als ecologische kwaliteiten van een gebied moeten worden beoordeeld; evenals 
de voor- en nadelen van een landschapsherstel en –onderhoud. Verder is een analyse 
noodzakelijk van de historische context waarbinnen het gebied vorm heeft gekregen en een 
determinatie van de elementen en structuren die aan de basis daarvan liggen. 

3. Tenslotte toont een stedenbouwkundige analyse (uitgevoerd door de gemeente) de 
juridisch-planologische context. 

Dit RUP omvat de stedenbouwkundige scan. Conform de toolkit moet de 
stedenbouwkundige scan de ambities en visie van de bredere gemeenschap (in casu de 
gemeente) concretiseren. Eerst en vooral bestaat deze uit de planologisch-juridische context 
zoals vastgelegd in het gewestplan en de geldende RUP’s. Daarnaast worden gemeentelijke 
ambities inzake ruimtelijke ordening opgesomd en voor de site geconcretiseerd. De ambities 
per type kasteeldomein worden binnen deze analyse naar voor geschoven. Om de 
stedenbouwkundige context nog concreter te maken, lijkt het goed de potentiële relatie 
tussen het kasteeldomein en de omliggende omgeving in te schatten. Op welke manier zou 
het kasteeldomein in de toekomst de omgeving kunnen versterken en wat is hiervoor nodig? 
Een combinatie van GIS- en actoranalyse lijkt hiervoor het meest geschikt.  

Vervolgens wordt na het bepalen van de mate van herontwikkeling, m.a.w. na de opmaak van een 
RUP, een projectdefinitie uitgevoerd. 

 

3.2.2 Drie categorieën kasteeldomeinen in het bebouwd perifeer landschap 

3.2.2.1 Domeinen als dragers van de open ruimte 

Structuurbepalende kasteeldomeinen. Meestal grote landgoederen die met bijhorende akkers of 
bossen een groot deel van de groenstructuur bepalen. Deze kasteeldomeinen zijn bestaande schakels 
in het openhouden van de open ruimte en moeten als bouwstenen worden beschouwd van de 
toekomstige landschappelijke structuur van het bebouwd perifeer landschap. De kasteeldomeinen 
hebben vaak park- of natuurgebied als bestemming en komen niet in aanmerking voor een hoog-
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dynamische herontwikkeling. Toeristisch-recreatieve functies, natuurbehoud en –ontwikkeling zijn 
voor deze plekken het meest waarschijnlijke toekomstperspectief. Voorbeelden in de omgeving zijn: 
kasteeldomein Wolvenbos in Kapellen dat via Domein Oude Gracht (grens Kapellen-Brasschaat) en 
Domein Eikelenberg (Brasschaat) een groene stapsteen vormt naar het Groot Schietveld. 

Domein De Eester en Verbrand Hof worden ingedeeld in de categorie ‘drager van de open ruimte’.  

3.2.2.2 Domeinen als relicten 

Het vesterken van de identiteit en zichtbaarheid voor deze domeinen is van prioritair belang. 
Historisch verantwoorde uitbreidingen en verdere verdichting mag hier geen taboe zijn. De toekomst 
van deze domeinen hangt sterk af van hun erfgoedwaarde. Ook deze meer kleinschalige domeinen 
brengen kwaliteit in het woonweefsel door hun markante uitstraling of bieden de ruimte als buurtpark 
of plek waar bijkomende functies kunnen worden gepland als antwoord op o.a. een verouderende 
bevolking. 

Voorbeelden zijn Pendennis Castle in Brasschaat: een kasteel met een beperkt groendomein, centraal 
gelegen in het woongebied. In aansluiting met dit kasteel wordt nu een woonontwikkeling 
gerealiseerd. Ander voorbeeld is Park Gravenhof in Hoboken dat werd omgebouwd van politiekantoor 
tot cultuuur- en jeugdcentrum. Een derde voorbeeld is Hortensiahof in Hove waar aan de rand van het 
landschapspark appartementen gerealiseerd worden en tegelijk het landhuis gerestaureerd wordt en 
een doorsteek voor langzaam gerealiseerd wordt 

Domein De Sadeleer, het Steenbakkershuis en de Pastorie worden ingedeeld in de categorie ‘relict’ in 
woongebied.  
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Figuur 21 Maquette herontwikkeling Pendennis 
Castle 

 
Figuur 22 Maquette op het terrein van 
herontwikkeling Gravenhof Hoboken 

 
Figuur 23 Hortensiahof te Hove 

 

 
Figuur 24 Hortensiahof te Hove (ontwerp 
appartementen aan de rand) 

 
Figuur 25 Inrichtingsschets Hortensiahof te Hove 

 

3.2.2.3 Grootschalige kasteeldomeinen in aansluiting met het woongebied 

De grootschalige kasteeldomeinen situeren zich vaak tussen de kern en de open ruimte en 
ondersteunen vaak het wonen en recreëren in het bebouwd perifeer landschap. Naar de toekomst 
toe zouden deze kasteeldomeinen nog meer van dit soort ondersteunende functies kunnen opnemen, 
waarbij het domein uitgroeit tot een echt gebruikerslandschap. Publieke functies 
(gemeenschapsfuncties, horeca, functies van socio-culturele publieke aard) zijn waarschijnlijk het 
meest aangewezen op deze plek. In tegenstelling tot het open-ruimte- gebied, kan verdichting hier 
wel een optie zijn, zolang de draagkracht van het gebied niet overschreden wordt. Kasteeldomeinen 
brengen kwaliteit in het woonweefsel door hun markante uitstraling of bieden de ruimte als buurtpark 
of plek waar bijkomende functies kunnen worden gepland als antwoord op o.a. een verouderende 
bevolking. Een voorbeeld in de omgeving is het Park van Brasschaat.  

Het  ‘gemeentepark van Brecht’ bevindt zich in deze categorie. 



 

2298433035 – RUP waardevolle domeinen MVT pagina 39  

3.2.3 Locatiespecifieke parameters 

3.2.3.1 Principes voor kasteeldomeinen  in de open ruimte 

algemeen 

- De (bestaande) ecologische en historische structuren tijdens de herontwikkeling moeten 
worden versterkt. 

- Voor bezoekers van verschillende functies mag enkel een randparking worden voorzien (los 
van ev. logistieke bewegingen en bv. hulp- en nutsdiensten). Deze regel moet ervoor zorgen 
dat het open ruimte karakter gevrijwaard blijft.  

- Het kasteeldomein wordt opgedeeld in een privaat en een (semi-)publiek gedeelte. Om dit 
publieke en private karakter af te bakenen kunnen in vele gevallen historische structuren 
gebruikt worden.  

Als bijkomende regel geldt dat bij kasteeldomeinen in de open ruimte het (semi-)publiek 
gedeelte niet kan gebruikt worden om bijkomende bebouwing te voorzien.  

bebouwing: 

- Kasteeldomeinen in de open ruimte kunnen niet als verdichtingslocatie geselecteerd worden.  

- Het is niet mogelijk bijkomende losstaande gebouwen te realiseren in de open ruimte [indien 
deze niet kunnen worden beargumenteerd vanuit een bestaande (gerealiseerde) historische 
voetafdruk]. Gebouwen bijhorend aan specifieke functies mogen enkel gerealiseerd worden 
binnen de bestaande en/of historische voetafdruk van een kasteeldomein.  

landschap: 

- Voor kasteeldomeinen in de open ruimte moet een maximale toegankelijkheid gegarandeerd 
worden via o.a. het voorzien van geleiding en het uitbouwen van een toeristisch- recreatieve 
structuur. Tenslotte moet de opwaardering van het landschap zorgen voor een ecologische 
versterking.  

- Herstel van het landschap: behoud en herstel van zichtassen en vernieuwing van de 
kasteeltuin.  

 

3.2.3.2 Principes voor grote kasteeldomeinen in woongebied 

algemeen 

- De (bestaande) ecologische en historische structuren tijdens de herontwikkeling moeten 
worden versterkt.  

- Ook hier wordt het kasteeldomein opgedeeld in een privaat en een (semi-)publiek gedeelte. 
Om dit publieke en private karakter af te bakenen kunnen in vele gevallen historische 
structureren gebruikt worden. I.t.t. de domeinen in de open ruimte kunnen de publieke 
gedeeltes wel gebruikt worden voor bijkomende bebouwing.  

- Niet toegankelijk stellen van het hele gebied voor gemotoriseerd verkeer (m.u.v. hulp- en 
nutsdiensten) (werken met randparkings) om zo verdere privatisering tegen te gaan.  

- Voorzien van een bouwvrije zone aan de grens van elk domein (rondom rond) zodat het 
parkachtige karakter gevrijwaard kan blijven.  

 

Bebouwing 
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- Bij renovatie van een gebouw kan selectieve vernieuwing optreden o.b.v passende 
waardebeoordeling 

- O.b.v verdichtingsdoelstelling voor het kasteeldomein kan een bepaalde mate van 
bijkomende bebouwing worden voorzien buiten de historische footprint. 

3.2.3.3 Principes voor relicten in woongebied 

- Gezien de beperkte grootte is een opdeling tussen publiek en privaat niet evident. Het is 
echter van belang dat toch een zekere mate van toegankelijkheid wordt voorzien. 

- Een groene bouwvrije zone langs de randen wordt uitdrukkelijk gecombineerd met een 
voorwaarde van verbinding van de kasteeltuin met de rest van de omgeving. Dit kan zowel 
d.m.v. een padennetwerk als het creëren van doorzichten en (in de tijd beperkte) toegang.  

- Niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer (voorzien van ondergrondse parking als 
alternatief). 

- Er moet een optimale afstemming worden nagestreefd tussen het gebruiksgemak van nieuwe 
functies en de historische waarde van de gebouwen. Daarbij kan het zijn dat in bepaalde 
gevallen het historisch gebouw kan worden uitgebreid of afgebroken. Het is niet mogelijk het 
argument van restauratie aan te wenden om nieuwe bijkomende losstaande gebouwen te 
realiseren (zonder historisch precedent). Op deze regel kan een uitzondering van toepassing 
zijn wanneer voor het kasteel een verdichtingspotentieel wordt vastgelegd (wat vaak het 
geval is voor relicten in woongebied). Bijkomende verdichting zal voor relicten in woongebied 
vaak te overwegen zijn. De mate van verdichting hangt af van de stedenbouwkundige context 
van het kasteeldomein. Bij verdichting wordt er steeds gewerkt met collectief grondeigendom 
en cohousing structuren. 

- Voor relicten in woongebied kunnen bijkomende functies worden gerealiseerd en mogen ze 
een privatisering van het omliggende domein teweeg brengen.  
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3.3 Afbakening van de gewenste natuurlijke en agrarische structuur 

Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies en 
middenveldorganisaties een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos in dertien buiten-
gebiedregio’s. Voor elke regio heeft de Vlaamse Regering dat visievormingsproces afgerond met een 
beslissing over een actieprogramma voor de op te maken RUP’s. Voor de landbouwgebieden waar de 
bestemming van het gewestplan zeker behouden kan blijven, besliste de regering om de bestaande 
agrarische bestemmingen te herbevestigen.  

De Vlaamse overheid drukte in de omzendbrief RO/2010/01 nog haar bezorgdheid uit voor het 
integrale behoud van de gebieden voor de agrarische sector en stelt dat de mogelijkheden om deze 
gebieden voor andere functies dan de agrarische te ontwikkelen zullen worden beperkt. Bovendien 
wordt in de omzendbrief RO2010/01 benadrukt dat het aansnijden van herbevestigd agrarisch gebied 
(HAG) uitvoerig gemotiveerd moet worden. 

Het Verbrand Hof is gelegen in HAG. Verder grenst Domein De Sadeleer en domein De Eester aan HAG.  

 

Figuur 26 Situering zone waar het agrarisch gebied herbevestigd wordt  

 

In 2008 werd het operationeel uitvoeringsprogramma opgesteld voor de regio Noorderkempen, 
waarin volgende actie werd geformuleerd om uit te voeren op korte termijn: “De opmaak van een 
gewestelijk RUP (GRUP) voor: 



 

2298433035 – RUP waardevolle domeinen MVT pagina 42  

– Het bevestigen en versterken van de natuurwaarden voor de afspraken rond 
maatregelen voor landinrichting in het kader van weidevogels (RVK St.-Lenaerts) 

– Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het 
landbouwgebied ten zuidwesten van De Hees met aanduiding van bouwvrije en/of 
serrevrije gebieden. 

– Differentiatie van het parkgebied Eester als verwevingsgebied. 

De afspraken die gemaakt werden i.h.k.v. de ruilverkaveling zullen integraal gevaloriseerd worden. Het 
ruilverkavelingsplan wordt als basis gebruikt voor de opmaak van het GRUP.” “De specifieke 
parkstructuur en vegetatiesamenstelling van de kasteelparken zijn belangrijke landschappelijke, 
ecologische en cultuurhistorische te behouden elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een 
betere integratie van de parken met de omliggende bosbestanden.” 

 

Figuur 27 Operationeel uitvoeringsprogramma met aanduiding domein De Eester in het rood 

Een deel van Brecht ligt in de buitengebiedsregio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant. In het 
operationeel uitvoeringsprogramma voor deze regio (2009), werd volgende actie geformuleerd: “De 
opmaak van een gewestelijk RUP (GRUP) voor: 

– Het versterken en behouden van de verbinding tussen Kleine Heide – Grote Heide - Groot 
Schietveld– het mozaïekgebied Rommersheide – Horst – De Merel  met Brechtse Heide. 

– Het nader uitwerken van de verweving tussen landbouw, natuur en bos voor het gebied 
Rommersheide – Horst - De Merel. 

Verder onderzoek tot noodzaak aan initiatief kan uitgevoerd worden in het kader van een 
landinrichtingsproject en provinciale projecten. Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het 
gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de landbouwbedrijfszetels, concrete 
mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor waterberging. 
Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 
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Figuur 28 Operationeel uitvoeringsprogramma buitengebied Antwerpse Gordel en Klein-Brabant 
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3.4 Open ruimte beleid 

3.4.1 Natura2000 

In 1979 werd door de Europese Gemeenschap de Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
vogelstand uitgevaardigd, beter bekend als de Vogelrichtlijn. Het doel ervan is de instandhouding van 
alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te 
bevorderen. Volgens artikel 4 van deze Richtlijn moeten er speciale beschermingsmaatregelen 
getroffen worden voor de leefgebieden van een aantal vogelsoorten, vermeld in de zogenaamde 
Bijlage I van de richtlijn. Bovendien moet men ook de rui-, overwinterings- en rustplaatsen van 
geregeld voorkomende trekvogelsoorten (onder andere watervogels en ganzen) beschermen. Als 
belangrijkste maatregel dient elke lidstaat Speciale Beschermingszones (SBZ – V) aan te wijzen op basis 
van opgegeven selectienormen. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de 
bescherming van de vogelsoorten en van hun leefgebieden. Ook buiten deze beschermingszones 
moeten de lidstaten zich inzetten om de vervuiling en verslechtering van de leefgebieden van de 
soorten te voorkomen. 

In Vlaanderen werden in 1988 in uitvoering van deze richtlijn een aantal Speciale Beschermingszones, 
Vogelrichtlijngebieden of kortweg SBZ-V genoemd, aangeduid. 

De continue achteruitgang van de natuurlijke habitats en de bedreiging voor het voortbestaan van 
bepaalde wilde soorten zijn een centrale zorg in het milieubeleid van de Europese Unie (EU). Op 21 
mei 1992 werd de Europese Richtlijn 92/43/EEG, inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna (zogenoemde ‘Habitatrichtlijn’), uitgevaardigd. Deze richtlijn heeft tot doel 
de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding én het herstel van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Bij deze richtlijn werd een 
Europees ecologisch netwerk tot stand gebracht dat "Natura 2000" is genoemd. Dit netwerk bestaat 
uit "speciale beschermingszones" die door alle lidstaten werden aangewezen overeenkomstig de 
bepalingen van deze richtlijn (de zogenaamde ‘Habitatrichtlijngebieden’ of SBZ – H), alsmede uit de 
speciale beschermingszones die uit hoofde van de vogelrichtlijn zijn ingesteld (zogenaamde 
Vogelrichtlijngebieden). In 1996 werd een eerste voorstel van Habitatrichtlijngebieden voor 
Vlaanderen bij de Europese Commissie aangemeld. De evaluatie toonde echter aan dat voor een 
aantal habitats en soorten onvoldoende oppervlakte was aangeduid. Op 4 mei 2001 werd een 
herziening en uitbreiding van deze gebieden goedgekeurd door de Vlaamse regering, kwam tot stand 
op een wetenschappelijke wijze. Verder werden door de Habitatrichtlijn ook een reeks dier- en 
plantensoorten strikt beschermd en werden maatregelen genomen ten aanzien van de exploitatie en 
het onttrekken aan de natuur van een aantal dier- en plantensoorten. 

Er is geen enkel waardevol domein in Natura2000-gebied gelegen.  

 

3.4.2 VEN en IVON 

De centrale doelstelling van het Vlaams gebiedsgericht natuurbeleid is de realisatie van een voldoende 
omvangrijke en samenhangende ‘natuurlijke structuur’ van Vlaanderen. Om dit te bereiken dient eerst 
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verweving- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
afgebakend te worden. 

Het VEN, dat bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
(GENO), wordt afgebakend door Vlaanderen in overleg met de provinciale en gemeentelijke 
overheden. 

Het IVON bestaat uit NVWG (natuurverwevingsgebieden) en NVBG (natuurverbindingsgebieden). De 
NVWG wordt afgebakend in het RSV. De NVBG worden echter afgebakend door de provincie, zij het 
in functie van de reeds door het Vlaams Gewest afgebakende GEN, GENO en NVWG en aan de hand 
van richtlijnen opgesteld op Vlaams niveau. 
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De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel van 
het VEN. Het VEN 1e fase of Vlaams Ecologisch Netwerk staat voor 86.500 ha platteland waar natuur 
en natuurbescherming de belangrijkste plaats innemen. De afbakening van de NVGB werd nog niet 
beëindigd. 

Er bevindt zich geen enkel waardevol domein in of in de nabijheid van VEN-gebied.  

 

3.4.3 Biologische waarderingskaart 

De biologische waarderingskaart, is een inventaris opgemaakt door het Instituut voor natuur- en 
bosonderzoek (INBO). Er werd een uniforme evaluatie van het volledige Vlaamse gewest gemaakt voor 
wat betreft plantengroei, grondgebruik en kleine landschapselementen. 

Domein de Eester: de bosfragmenten worden aangeduid als biologisch zeer waardevol: de open 
ruimtes als complex van minder waardevol tot zeer waardevol.  

Domein Verbrand Hof: de directe omgeving van de bebouwing wordt aangeduid als complex van 
biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen.  

Domein De Sadeleer: wordt integraal aangeduid als complex van biologisch minder waardevolle en 
waardevolle elementen.  

Steenbakkershuis en Pastorie: parkgebied wordt integraal aangeduid als complex van biologisch 
minder waardevolle en waardevolle elementen.  

Gemeentepark Brecht: Het noordelijk en centrale deel van het park is aangeduid als biologisch 
waardevol, namelijk goed ontwikkeld park of parkachtig kerkhof (kp). Het zuidelijke deel is aangeduid 
als biologisch minder waardevol met waardevolle elementen en bestaat uit park of parkachtig kerkhof 
(kp) en halfopen of open bebouwing met beplanting (ua). 

 

Figuur 29 Legende biologische waarderingskaart  
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Figuur 30 BWK t.h.v. Domein De Eester 

 

Figuur 31 Biologische waarderingskaart t.h.v. het Verbrand Hof 
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Figuur 32 BWK t.h.v. Domein De Sadeleer 

 

 

Figuur 33 BWK t.h.v. Steenbakkershuis en Pastorie Sint-Lenaarts 



 

2298433035 – RUP waardevolle domeinen MVT pagina 48  

 

Figuur 34 BWK t.h.v. gemeentepark Brecht 
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3.5 Integraal waterbeleid 

Alle domeinen liggen in het stroomgebied van de Maas, meer specifiek in het Maasbekken.  

NR Naam Waterlopen  Overstromingsgevoeligheid 
Grondwater-
stroming 

Erosie Infiltratie 

1 Domein De Eester 
Eesterbeek (2e cat.) 
Naamloos (niet-geklasseerd) 

Deels mogelijk 
overstromingsgevoelig 
Beperkt effectief 
overstromingsgevoelig 

Matig tot zeer 
 

Niet Grotendeels 
wel 

2 Verbrand Hof Waterstraatje (2e cat.) / Matig Niet Ja 

3 
Domein De 
Sadeleer 

/ / 
Matig Niet Ja 

4 Steenbakkerhuis / / 

Matig Niet Ja 

5 
Pastorie Sint-
Lenaarts 

/ / 
Matig Niet Ja 

7 
Gemeentepark 
Brecht 

/ 
Beperkt zone effectief 
overstromingsgevoelig langs 
de Venusstraat 

Matig Niet Ja 

 

 

Figuur 35 Waterlopen t.h.v. domein De Eester 
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Figuur 36 Waterlopen t.h.v. Verbrand Hof 

 

 

Figuur 37 Overstromingsgevoeligheid t.h.v. Domein De Eester 
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Figuur 38 Grondwaterstromingsgevoeligheid t.h.v. Domein De Eester 

 

Figuur 39 Overstromingsgevoeligheid t.h.v. Gemeentepark Brecht  
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3.6 Landschap en erfgoed 

3.6.1 Beschermd erfgoed  

Sinds 1931 bestaat die mogelijkheid voor monumenten en landschappen. In 1976 wordt het concept 
stads- of dorpsgezicht toegevoegd aan de bescherming als monument. Sinds 1993 kan het 
archeologisch patrimonium worden beschermd. Recent werd bovendien een regeling voor het varend 
erfgoed uitgewerkt. 

Geen enkel waardevol domein is aangeduid als beschermd erfgoed of opgenomen in een beschermd 
landschap of dorpsgezicht, m.u.v. de Remise in het ‘gemeentepark van het Brecht’, die beschermd is 
als monument. Het Steenbakkershuis en de Pastorij liggen wel vlak naast een beschermd monument, 
nl. de Sint-Leonarduskerk.  

 

3.6.2 Inventaris bouwkundig erfgoed 

Op 9/11/2011 stelde de administrateur-generaal van het VIOE de recentste versie van de Inventaris 
van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen vast. Hierdoor is er voor het eerst een eenduidige lijst 
van het in Vlaanderen gebouwde patrimonium met erfgoedwaarde. 

Domeinen opgenomen in de inventaris? 

Verbrand Hof: ja 

Domein De Eester: ja 

De Sadeleer: nee 

Pastorie: ja 

Steenbakkershuis: ja  

Gemeentepark Brecht: ja 

 

Verbrand Hof: ID 12857 “Hoeve en omwalling”: Moderne hoeve met bewaarde omwalling van de vroegere 

hoeve zogenaamd "Verbrandhof', laatst genoemde gesloopt in 1976. 

 

Kasteel De Eester: ID 12893: Gesitueerd in rest van het vroegere domein op hoek van Hoogstraatsebaan en 

Eester; verdwenen poortgebouw eertijds op hoek van beide genoemde straten. De naam "De Eester" zou 
teruggaan op een oude hoeve ten noorden van het huidige kasteel, eerst genoemde hoeve werd verlaten; nadien 
zou er een eikeboom gegroeid zijn door de schouw van de hoeve zie gevelsteen + gedenksteen in trapzaal. 

Neo-Vlaams-renaissancegebouw van ca.1890 naar ontwerp van architect Jules Jacques Van Ysendijck, 
opgetrokken in bak- en zandsteen met gebruik van breuksteen voor het souterrain. Twee bouwlagen op nagenoeg 
rechthoekig grondplan met aan zuidzijde twee torens: een vierkante onder leien peerspits en een ronde onder 
overkragende naaldspits, verder leien schild- en zadeldaken. Lijst- en trapgevels met aedicula, doorlopende 
kordons, lekdrempels en banden, hoekstenen en steigergaten. Kruis- en bolkozijnen, verder rechthoekige 
muuropeningen onder uitspringende latei. Sierankers. Aan westzijde verhoogde veranda met rondbooggalerij en 
steektrap. In oostgevel rechthoekige deur in neoclassicistische omlijsting met driehoekig fronton, brede steektrap 
met ijzeren leuning; hogerop in topgevel oude gevelsteen "Den Eester Anno 168.". 

Oorspronkelijk interieur met ijzerconstructies; veranda met houten balkjes op ijzerconstructie, plaasteren 
troggewelfjes. Muurschildering van 1892 in de hal. Prachtig bebost domein, uit eind 19de eeuw naar ontwerp van 

tuinarchitect Fuchs, in 1925 door verkoop verkaveld. 
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Pastorij: ID 12885: Neoclassicistische pastorie met ommuurde beboomde tuin ten zuiden van de kerk. 

Gelijkvloerse verdieping opklimmend tot de 18de eeuw. Tweede bouwlaag (van tweede tot en met vijfde travee) 
opgetrokken in 1872 naar ontwerp van Eugeen Gife. Zijtravee hoger opgetrokken in de eerste helft van de 20ste 
eeuw; in 1956 werden naar ontwerp van Jules Pingnet de platte daken boven de uiterste travee vervangen zodat 
het vroegere zadeldak uitgebouwd werd tot schilddak (Vlaamse pannen). Ontpleisterde en verankerde bakstenen 
lijstgevels waarvan de middentravee licht gemarkeerd wordt door de gekorniste kroonlijst op consoles, laatst 
genoemden verwijzen naar een verdwenen driehoekig fronton met bekronend kruis (zie ontwerpen van Eugeen 
Gife van 1867 en 1872). Gelijkvloerse verdieping met rechthoekige vensters en deur in vlakke arduinen 
omlijstingen, verder segmentboogvensters met omlopend kordon. 

 

Steenbakkershuis: ID 12884: herenhuis met grote tuin, eigendom van één der steenbakkers uit de streek, 
opgericht circa 1860, begin 20ste eeuw aangepast en verbouwd; omhaagde voortuin met ijzeren hek. Vrijstaand 
herenhuis in een sobere neorococostijl, vier + vier traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedak met 
oeils-de-boeuf en gebogen gebroken fronton. Baksteenbouw met noordelijke hoofdgevel: segmentboogvormige 
vensters in hardstenen omlijstingen onder gebogen waterlijsten, borstwering met panelen. Schouderboogvormige 
hardstenen deuromlijsting onder gekorniste gebogen waterlijst. Links lager aanbouwsel. Nagenoeg blinde 
westgevel met segmentboogvormige verdiepte muurvlakken, aan zuidzijde lage erker. 

 

Gemeentepark Brecht 

Remise en hovenierswoning in gemeentepark: ID 200475 De remise werd circa 1908-1910 op de plaats 

van een oudere constructie gebouwd door de familie Neut-Van der Veken als dependentie van hun kasteel. De 
hovenierswoning (gedeelte kant Venusstraat) werd wellicht tussen beide wereldoorlogen aangebouwd. De remise 
omvat onder meer een koetshuis, een paardenstal en een duiventoren. Links vooraan bevindt zich de 
hovenierswoning. De remise is een langgerekte constructie in baksteen onder leien daken. De architectuur is speels 
opgevat en getuigt van een invloed van de art nouveau: een levendig dakenspel met dakkapellen en schouwen, 
gevels in rode baksteen en accenten in blauwe hardsteen en witte natuursteen. De gevelarchitectuur van de 
hovenierswoning is soberder uitgewerkt. De overkragende dakconstructie verwijst naar de cottagestijl. Het 
interieur van beide dienstgebouwen is functioneel bedoeld en bevat geen artistiek waardevolle elementen. Aan de 
noordoostkant bevindt zich nog een duiventoren, die vrijstaat van de remise maar op de erfscheiding gebouwd 
werd tegen het buurpand aan. 

Kasteel Neut: ID 12846: Kasteel met groot park opgericht in 1848. In opdracht van J.F. Keysers, later in handen 

van de familie Neut. In 1974 aangekocht door het gemeentebestuur en in 1979 verbouwd tot gemeentehuis naar 
ontwerp van architect J. Van Boxel. Bakstenen - voorheen bepleisterd (zie oude prentkaarten) - gebouw op 
nagenoeg vierkant grondplan onder plat dak met polygonale toren onder leien naaldspits. Lijstgevels op een 
gecementeerde plint met rechthoekige beluikte muuropeningen. Ruime bijgebouwen (circa 1900). 

 

3.6.3 Landschapsatlas 

Het beleid zoals vooropgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen benadrukt een globale en 
gedifferentieerde aanpak van de landschapszorg, waarbij een bijzondere aandacht gaat naar het 
behoud van de resterende relictlandschappen. Om een dergelijk landschapsbeleid te onderbouwen 
wordt een geactualiseerde gebiedsdekkende inventaris van de relictlandschappen als een belangrijk 
beleidsinstrument gezien. Via de aanwijzing van de relicten kan een beoordeling gemaakt worden van 
de gaafheid, mede in relatie tot de ideaaltypische karakteristieken van het betrokken traditioneel 
landschap. Deze inventaris werd uitgewerkt in de zogenaamde ‘Landschapsatlas van Vlaanderen - 
opgemaakt door de afdeling Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap en 
verscheen in het voorjaar van 2001. 

De atlas vormt een historische momentopname van de Vlaamse landschappen op het eind van de 20e 
eeuw. Ze geeft een gedetailleerde inventaris van ruimtelijke zones waar gave en herkenbare relicten 
van de traditionele landschappen nog voorkomen. Hij bestrijkt het volledige Vlaamse grondgebied met 
uitzondering van de stedelijke kernen en de dicht bebouwde agglomeraties. 

Domein De Sadeleer ligt langs lijnrelict “Oude weg Antwerpen - ’s Hertogenbosch”. 

Domein Verbrand Hof is aangeduid als puntrelict “Hoeve Verbrand Hof”. 
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Pastorij en Steenbakkershuis: naastgelegen Sint-Leonarduskerk is aangeduid als puntrelict. 

Domein De Eester: is aangeduid als relictzone “Domein Eester”; is aangeduid als puntrelict “Kasteel 
Eester, ligt langs de lijnrelicten “Oude weg Antwerpen-Hoogstraten” en “Straatgehucht Kloot”.  

Gemeentepark Brecht: puntrelict “Schepenbank, schandpaal en Hof van Neut” 

 
Figuur 40 Landschapsatlas t.h.v. domein De Eester 

 
Figuur 41  Landschapsatlas t.h.v. domein Verbrand Hof 
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Figuur 42 Landschapsatlas t.h.v.   domein De Sadeleer 

 

Figuur 43  Landschapsatlas t.h.v. Steenbakkershuis en Pastorie 
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Figuur 44 Landschapsatlas t.h.v. gemeentepark Brecht 
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3.7 Toerisme en recreatie 

3.7.1 Wandelnetwerk 

De kernen van Sint-Lenaarts en Brecht en de omgeving direct ten noorden van Sint-Lenaarts zijn niet 
voorzien van een wandelnetwerk. 

 

Figuur 45 Wandelnetwerk t.h.v. de noordelijke kernen 

 

3.7.2 Fietsknooppuntennetwerk 

Het fietsknooppuntennetwerk loopt langsheen het Verbrand hof. 

Het netwerkt loopt niet langsheen het domein De Eester, domein De Sadeleer, het Steenbakkershuis 
of de Pastorie. 

 

Figuur 46 Fietsknooppuntennetwerk t.h.v. Brecht  
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3.7.3 Ruiternetwerk 

Er bevindt zich geen ruiternetwerk in de directe omgeving van de domeinen. Het Ruiterpad 
Voorkempen snijdt op het grondgebied van de gemeente van de Brecht enkel de Brechtse Heide aan. 
Het netwerk loopt verder nog door de gemeente Schilde, Schoten en Wijnegem. 
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4 Ruimtelijk analyse domeinen  

4.1 Historiek 

4.1.1 De Eester 

4.1.1.1 Historiek domein  

Kasteel ‘De Eester’ werd gebouwd ca.1890 door Jeanne 
Keysers en Louis Nève, dochter en schoonzoon van de 
voormalige burgemeester Notaris Keysers. Deze 
burgemeester was tevens de bouwheer van het huidige 
gemeentehuis van Brecht. 
Naast het kasteel lieten Jeanne Keysers en Louis Nève ook 
een stal, een koetshuis en twee hoeves op het domein 
bouwen.   
Tijdens WO I werd het kasteel onteigend en gebruikt als 
uitkijkpost. De huidige bewoners, de familie Buelens, 
verwierven het kasteel rond het jaar 1920. (Gemeente 
Brecht) 

 

 
Figuur 47 Het kasteel in 1977 

De hoofdingang van ‘De Eester’ bevond zich oorspronkelijk ongeveer aan het kruispunt. Vanaf de 
hoofdpoort liep een slingerende toegangsweg langs de vijver naar het kasteel. Met de heraanleg van 
het kruispunt werd de toegang verlegd naar een reeds bestaande dreef (die tot dan toe niet voor 
gemotoriseerd verkeer werd gebruikt).  

 

4.1.1.2 Historische kaarten 

Ten tijde van Ferraris bevinden er zich t.h.v. het huidige domein De Eester voornamelijk bossen. Van 
de dorpskern van Sint-Lenaarts is er nog amper sprake. Wel bevindt er zich een straatdorp, genaamd 
‘Klootstraete’,langsheen de noord-zuidas Rijkevorsel-Loenhout ten noorden van de as naar 
Hoogstraten.  

Er is weinig verandering ten tijde van de Vandermaelen kaart; de locatie van het domein De Eester 
bevindt zich nog steeds te midden van bossen, grenzend aan het straatdorp Klootstraete, dat ten 
tijden van de Vandermaelenkaart is hernoemd tot Oost-Brecht. 

Aangezien domein De Eester is gerealiseerd eind 19e eeuw is het domein op de kaart van 1935 duidelijk 
zichtbaar. Verder is de belang van de verbindingsweg naar Hoogstraten toegenomen en het bosareaal 
drastisch afgenomen.    

Tegen 1966 is de kern van Sint-Lenaarts sterk gegroeid. Het domein en het omliggende landschap 
heeft zijn algemene structurele kenmerken behouden.  
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Figuur 48 Ferraris (1777) 

 

Figuur 49 Vandermaelen (1846-1854) 
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Figuur 50 Topokaart 1935 

 

Figuur 51 Topokaart 1966 
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4.1.2 Verbrand Hof 

4.1.2.1 Historiek domein 

In de 14e eeuw werd het ‘Hof van Pulle’, later “Verbrand Hof” gebouwd in opdracht van de adellijke 
familie van Pulle. Het was een middeleeuws hof met enkele bijgebouwen en een slotgracht. Binnen 
de slotgracht stonden verder ook een stalling, schaapskooi, turf- en wagenhuis en een tuin. In 1584, 
tijdens de 80-jarige oorlog, werd het Hof van Pulle totaal afgebrand door de Spanjaarden. Vanaf deze 
tijd spreekt men van het ‘Verbrand Hof’. In 1676 werd het domein opgekocht door rijke boeren. 
Tijdens WO II wordt de boerderij flink beschadigd. Vanaf WO II tot 1976 is de hoeve niet meer 
bewoond. In 1976 werd alles afgebroken en werd er een nieuwe hoeve gebouwd in de stijl van de 
hoeve die er stond (Brecht, 2015) 

 

Figuur 52 De hoeve die werd afgebrand in 1584 (bron: gemeente Brecht) 

 

4.1.2.2 Historische kaarten 

Het Verbrand Hof is al op de Ferrariskaart duidelijk herkenbaar aan de kenmerkende ringgracht De 
structuur van het domein en de directe omgeving is gedurende de opeenvolgende periodes bewaard 
gebleven. De kern van Brecht is wel verder van het domein verwijderd dan vandaag. Verder wordt het 
domein nog niet omsloten door lintbebouwing.  

Het domein wordt ook expliciet vermeld op de historische atlas der buurt- en voetwegen (1841). 
Gedurende de daarop volgende periodes blijft het domein te midden van de open ruimte liggen. De 
kern van Brecht breidt echter steeds verder uit, vooral na WOII (zoals te zien op de kaart uit 1972).  
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Figuur 53 Ferraris (1777) 

 

Figuur 54 Atlas der Buurt- en voetwegen (1841) 
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Figuur 55 topo 1929 

 

Figuur 56 topo 1972 
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4.1.3 Domein De Sadeleer 

4.1.3.1 Historiek domein 

Door de eigenaar werd aangegeven dat dit domein vroeger ‘Kasteel Lerkenberg’ werd genoemd. Het 
landhuis en de conciërgewoning werden reeds in 1932 gebouwd als woonhuis met notariskantoor en 
conciërge.  

4.1.3.2 Historische kaarten 

Ten tijden van de Ferraris- en de Vandermaelen kaarten bevond de kern van Brecht zich meer naar 
het oosten dan vandaag. Ten westen van de Vaarstraat (N133) bevonden er zich slechts velden en de 
Molen van Brecht. 

Op de kaart van 1972 vinden we een grotere kern terug. Het domein wordt echter nog steeds omgeven 
door open ruimte.  

 

Figuur 57  Ferraris (1777) 

 

Figuur 58 NGI 1972 
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4.1.4 Steenbakkershuis en Pastorie 

4.1.4.1 Historiek domeinen 

Het Steenbakkershuis was eigendom van één der steenbakkers uit de streek, opgericht ca.1860. 
Momenteelwordt de woning gebruikt als ééngezinswoning. 

De voormalige Pastorie van Sint-Lenaarts is eveneens gerealiseerd in de tweede helft van de 19e eeuw. 

4.1.4.2 Historische kaarten 

Ten tijden van de Ferrariskaart is er amper sprake van een dorpskern. Rond de kerk is beperkte 
bebouwing en groenaanleg aanwezig. Op de historische atlas der buurtwegen (1841) en de Popp-kaart 
(1942-1979) zijn twee gebouwen te zien die het kerkplein verder vorm geven.  

 

Figuur 59 Ferraris 1777 

 

Figuur 60 Atlas de buurtwegen (1841) 
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Figuur 61 Poppkaart (1842-1879) 

 

Figuur 62 Topo 1966 
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4.1.5 Gemeentepark Brecht 

4.1.5.1  Historiek domein1 

Het grondgebied waarop het huidige park gelegen is, was vóór 1688 van verschillende eigenaren en is 
geleidelijk aan door één familie (Keysers- van der Veken- Neut) opgekocht.  

Het 1ste deel van het huidige park werd gekocht door notaris Joseph Keysers. Hij liet hierop in 1848 
een kasteel bouwen waar zijn zoon Joannes Keysers introk (kasteel ‘Neut’). Joannes Keysers kocht in 
1871 het tweede deel bij het kasteel en vroeg hierop om de Lange Pad te verleggen opdat ze niet meer 
door zijn eigendom zou lopen. Hierdoor kreeg het kasteel haar hoofdingang naast de Venusstraat 
tegenover het vroegere Statiegebouw. Een gracht van de Leme Leeuwkens tot aan de Venusstraat 
vormt de zuidelijke grens van dit kasteelpark. Ten zuiden van deze gracht staan verscheidene 
woningen: De Kroon (een langgerekte hoeve met stal en schuur, ooit herberg-brouwerij), het Hof van 
Gommaer Baeck (een omwaterd hof) en het witte huis (een villa).  

Het derde deel; de Kroon(hoeve met stal) werd door de familieKeyers – van der Veken gekocht en 
toegevoegd aan hun kasteeldomein. Het hoevecomplex brandde af en er werd door Adolf Neut en 
Maria van de Veken een nieuwe remise, ook gekend als was- en koetshuis met conciërgewoning 
gebouwd in 1906-1909. Later werd het koetshuis gebruikt als tramremise. Het gebouw bestaat uit drie 
delen: een woonhuis, een centraal gedeelte waarin de koetsen en ander materiaal opgeborgen werd 
en een duiventoren. De vijver en de grot werd aangelegd samen met de remise. Aan de noordkant van 
het park bevond zich rond 1900 een orangerie met serre. Vlak voor de orangerie lag toen een 
moestuin. Later werd hier een tennisbaan aangelegd en momenteel is het grasveld. Deze locatie is nu 
nog goed zichtbaar door de Leilindes die zijn blijven staan.  

In 1942 werden de stukken grond met gebouwen van het vierde deel gekocht. het Hof van Gommaer 
Baeck (vervallen huis) en een villa ( het witte huis). Dit zorgde ervoor dat het huidige gemeentepark 
weer uit één eigenaar bestond. 

Op 12 maart 1974 besloot de gemeente Brecht om het park met kasteel, conciërgewoning remise, 
vijver, tuinen, schuur van de Kroon, huis (villa) en vervallen huis (spookhuis) aan te kopen. Het kasteel 
en het bijhorende Gemeentepark, werd tot de opkoop door de gemeente goed onderhouden. Het 
kasteel werd gerenoveerd en ingericht als gemeentehuis. Op 31 augustus 1981 werd het ingehuldigd. 
Het vervallen huis werd afgebroken en op de plaats van de witte villa werd in de jaren 90 het cultureel 
centrum met bibliotheek gebouwd. In 2003 werd gestart met de renovatie van de remise en de 
orangerie.  

4.1.5.2 Historische kaarten 

Ten tijden van de Ferrariskaart (1771-1778) werd het park nog als landbouwgrond gebruikt, waarop 
enkele woonhuizen/boerderijen stonden.  

De  Vandermaelenkaart  (1853)  geeft  bijna  hetzelfde  aan  als  de  Ferrariskaart  al  is  de  perceels-
indeling gewijzigd.  

 

                                                                 
1 Gebaseerd op parkbeheerplan gemeentepark Brecht, Antea Group, 2013 
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Figuur 63 Ferrariskaart (1777) t.h.v. plangebied  

 

Figuur 64 Atlas de buurtwegen (1841) t.h.v. het plangebied 
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Figuur 65 Vandermaelenkaart (1846-1854) t.h.v. het plangebied 

 

Figuur 66 Popp-kaart (1842-1879) t.h.v. het plangebied  
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4.2 Ruimtelijk functioneren 

4.2.1 De Eester 

 

Figuur 67 Analyse ruimtelijk functioneren 

 

Algemeen 

Het plangebied voor het domein De Eester bestaat uit twee delen: 

- Het historische rechthoekige landschapspark; 

- De gronden in landbouwgebruik, gelegen langs weerzijden van de Chiro. 

Ter hoogte van het kasteeldomein de Eester is de historische opbouw van een kasteelpark nog 
duidelijk te herkennen: een kasteel in het midden van het domein, enkele (voormalige) ‘bijgebouwen’ 
(koetshuizen, hoeves) aan de rand van het domein, allen gesitueerd in landschapspark met zijn 
typische afwisseling van open en gesloten ruimtes. 

Naast het rechthoekige landschapspark behoren de landbouwgronden die het terrein van de Chiro 
flankeren ook tot het plangebied aangezien zij ook in parkgebied op het gewestplan liggen. Deze 
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gronden zijn ruimtelijk functioneel verbonden met het kasteeldomein De Eester doordat ze worden 
ontsloten door dezelfde dreef die gebouwen Eester 21-23 ontsluiten en doordat ze verbonden zijn 
met de padenstructuur in het noorden van het domein.  

Eigendomssituatie  

Van het kasteeldomein werden in het verleden stukken grond verkocht: 

- De gronden t.h.v. Eester 15  

- De dreef in het zuiden werd verkocht ten tijden van de ruilverkaveling.  

- De grond t.h.v. woning Eester 17 werd verkocht in 1941. 

- Het stuk grond t.h.v. het gebouw van de Chiro is verkocht aan de kerkfabriek. Dit stuk grond 
maakt geen deel uit van het RUP, aangezien het reeds werd opgenomen in het BPA 
zonevreemde recreatie. 

 

Bebouwde deel 

Overzicht gebouwen: 

- Kasteel: het kasteel bestaat uit een halfondergrondse kelder, drie bouwlagen en enkele 
zolderverdiepingen. De kelder en de eerste twee bouwlagen worden momenteel bewoond 
en onderhouden. De bovenste verdiepingen staan leeg en zijn deels vervallen. Het dak en 
het houtwerk is een tiental jaren geleden wel gerenoveerd.  

- Eester 15: zonder erfgoedwaarde, bewoond en omvat een vestiging van firma Wheatland 
(hoofdactiviteit teelt van zoden om te verplanten). 

- Eester 17: deels nieuwbouw, bewoond en omvat vestiging van transportfirma Transport 
Adriaenssens Kris (hoofdactiviteit levering van meubels en huishoudapparaten). Deze 
bedrijfsactiviteit zit hier onvergund. 

- Eester 19: voormalige tweede hoeve. in gebruik als eengezinswoning. Wordt sinds 1922 
door de eigenaar van het kasteel verhuurd. 

- Eester 21a: retraite en massagesalon. Omgebouwd tot welnesscentrum in 1978.2 Deze 
voormalige remise werd in 1996 na een brand volledig herbouwd (zonder vergunning).  

- Eester 21: In 1982 werd het gebouw omgebouwd i.f.v. de uitbreiding van het 
welnesscentrum van 21a. Nu zit hier een afzonderlijk massagesalon (niet meer dezelfde 
huurder als Eester 21). Deze voormalige remise werd in 1996 na een brand volledig 
herbouwd (zonder vergunning).  

- Eester 23: Deze voormalige stal is sinds 1996 omgebouwd tot woning en wordt permanent 
bewoond door particuliere huurders. 

Verder zijn er nog enkele bijgebouwen in functie van het (voormalige) beheer van het domein: een 
nog in gebruik zijnde serre, een schuur en twee leegstaande kippenhokken  

 

Het domein (centrale deel van het landschapspark + omgeving kasteel) wordt op welbepaalde 
momenten (concerten, open monumentendag, open toeristisch seizoen Brecht, ...) opengesteld voor 
het publiek. 

 

 

                                                                 
2 Er wordt door de gemeente nagekeken hoeveel mensen hier ingeschreven zijn. 
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Interne ontsluiting  

Enkel het kasteel wordt ontsloten langsheen de centrale toegangsdreef. De overige gebouwen worden 
ontsloten langs de wegen rond het domein:   

- Eester 19 en 17 langs Eester.  

- Eester 15, 21, 21a, 23 en de Chiro langs de dreef in het zuiden. 

Er wordt geparkeerd bij elke woning.  

 

 

 

Figuur 68 Zicht op het kasteel vanop het kruispunt N131 – N115 (bron: Google StreetView) 
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Figuur 69 Zicht op kasteel vanaf grens met domein Chiro 

 

 

Figuur 70 Kasteel gezien 
vanaf het oosten 
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Figuur 71 Gebouw van de Chiro 

 
Figuur 72 Zicht op de Chiro vanaf het zuidelijk bos 

 
Figuur 73 Eester 21  en Eester 21a 

 
Figuur 74 Eester 23 

 
Figuur 75 Eester 23 (bron: gemeente Brecht) 

 
Figuur 76 Eester 21 en 21a (bron: gemeente 
Brecht) 

 
Figuur 77 Zicht op Eester 19 

 
Figuur 78 Eester 19 (bron: gemeente Brecht) 

 
Figuur 79 Eester 17 

 
Figuur 80 Eester 17 
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Onbebouwde deel 

Het historisch landschapspark 

Het meest karakteristieke kenmerk van het landschapspark is de afwisseling tussen open grasland en 
gesloten bosfragmenten. Dit kenmerk zorgt er ook voor dat de gebouwen aan het rand van het domein 
grotendeels zijn afgesloten van de rest van het domein. Anderzijds doen de open ruimtes in het 
landschapspark, waardevolle zichtassen ontstaan op zowel het kasteel als op de omliggende open 
ruimte. De enige vijver aanwezig op het domein is helemaal omgeven door hoge vegetatie waardoor 
ze functioneert als onderdeel van een bosfragment. 

Tussen de centrale toegangsdreef en de noordelijke grens van het kasteelpark gaat de afwisseling van 
open en gesloten ruimtes over in één aangesloten boszone. 

Het parkachtige karakter van Domein De Eester wordt versterkt door de aanwezigheid van enkele 
monumentale bomen in het domein en bomenrijen aan de rand van het domein3. 

De drevenstructuur in dit landschapspark is eerder beperkt. De centrale toegangsdreef, voorzien van 
een dubbele bomenrij, leidt naar het kasteel. Verder zijn er nog twee secundaire dreven in het domein: 
een korte toegangsdreef, voorzien van een enkele bomenrij, leidt naar de gebouwen Eester 21a en 21 
en een dreef langs de verharde weg langs de zuidelijke grens, voorzien van een enkele bomenrij. 

De gronden ten noorden van het historisch landschapspark 

Een deel van deze gronden zijn in gebruik door de Chiro Nelto. Deze gronden maken geen deel uit van 
dit RUP aangezien hiervoor reeds een BPA werd opgemaakt. De overige gronden zijn in 
landbouwgebruik. 

Gebruik en beheer 

De Chiro maakt al jaren gebruik van de aangesloten boszone in het oosten van het domein. Hiervan 
staan geen afspraken op papier, dit gebruik is spontaan ontstaan.  

Het beheer van het historisch landschapspark (in eigendom van de kasteeleigenaar) gebeurt in eigen 
beheer.  

De weilanden gelegen in het landschapspark worden verpacht aan landbouwers voor veeteelt. 

 

                                                                 
3 Van de monumentale bomen is er één opgenomen in de databank voor monumentale bomen, nl. de mammoetboom die anno 

2016 119 jaar oud is. 
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Figuur 81 Achtereenvolgens weergave van de huidige toegangsdreef; locatie van de voormalige 
toegang en een pad in het noordelijke bos. 

   
Figuur 82 Monumentale bomen waaronder de mammoetboom (links) 
 

 
Figuur 83 Zicht op vijver en Eester 19 vanaf Eester 21 

 
Figuur 84 Zicht op vijver en Eester 19 vanaf kasteel 
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Figuur 85 Zicht op kasteel  

 
Figuur 86 Zicht op Eester 21 en Eester 21a 

 
Figuur 87 Zicht op omliggende velden (ten zuiden 
domein / zicht richting het noorden 

 
Figuur 88 Zicht op omliggende velden (ten zuiden 
domein / zicht richting het zuiden 
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4.2.2 Verbrand Hof 

 

Figuur 89 Ruimtelijk functioneren Verbrand Hof 

Het plangebied is duidelijk in te delen in een centraal gelegen bebouwde zone en een omliggende 
onbebouwde zone. Deze twee zones zijn van elkaar gescheiden door een historische walgracht en 
houtkanten.  

Bebouwde zone 

In de bebouwde zone bevinden zich volgende (bij)gebouwen: 

1. Conciërgewoning: verkeert nog in goede staat en wordt momenteel als logeergebouw 
gebruikt.  

2. Hoofdgebouw: wordt momenteel nog bewoond en is in goede staat. 

3. Binnenpiste voor paardrijden (20m x 50m) 

4. Opslagruimte 

5. 30 overdekte paardenstallen 

Uit de historische analyse bleek dat de gebouwen nieuwbouw betreffen doch in dezelfde stijl zijn 
gebouwd als de oorspronkelijke middeleeuwse hoeve. 

De hoofdwoning wordt omgeven door een private tuin aan de achterzijde en een publieke tuin aan de 
voorzijde.   

 

 

 

1
34

5

2
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Interne ontsluiting 

De woningen worden ontsloten via een centrale toegangsweg over de walgracht. Zwaarder verkeer 
(wagen met paardentrailers, beheermateriaal) worden rechtstreeks ontsloten naar een 
manoeuvreerruimte achter de grote binnenpiste.   

Onbebouwde zone 

De belangrijkste kenmerken van de onbebouwde zone zijn: 

 een waardevol waternetwerk: doorheen het plangebied stroomt een geklasseerde 
waterloop van de 2e categorie. Dit afwateringsysteem is in de middeleeuwen aangevuld 
met de walgracht. 

 dreven en andere kleine landschapselementen: in de onbebouwde zone van het domein 
en onmiddellijke omgeving zijn nog verschillende waardevolle kleine landschapselementen 
terug te vinden die de belevingswaarde hoog houden. Voorbeelden zijn restanten van 
dreven (incl. kasseien), bomenrijen, ..  

 één aangesloten geheel: waar op andere plaatsen de open ruimte dicht bij een kern, vaak 
sterk is versnipperd, bevindt zicht hier nog een aaneengesloten domein van ca.10ha.  

 

 
Figuur 90 Dreef in Paepestraat bron : Gemeente 
Brecht 

 
Figuur 91 Centrale toegangsweg bron: 
gemeente Brecht 
 

 
Figuur 92 Toegang voor voetgangers tot domein 
bron: gemeente Brecht 

 

Figuur 93 Walgracht 
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Figuur 94 Achteraanzicht hoofdwoning 

 
Figuur 95 Opslagruimte en achteraanzicht 
conciërgewoning 

 
Figuur 96 Conciërgewoning en hoofdwoning 

 
Figuur 97 Zicht richt dorpskern 

 
Figuur 98 Zicht naar het westen 

 
Figuur 99 Zicht naar het zuiden 

 
Figuur 100 Zicht op Duivelstraatje 

 
Figuur 101 Zicht op hoek Duivelstraatje - 
Paepestraat  
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4.2.3 De Sadeleer 

 

Ook dit plangebied, is duidelijk in te delen in enerzijds een bebouwde zone vooraan en anderzijds een 
onbebouwd, parkachtige deel, achteraan.  

Bebouwde zone: 

In de bebouwde zone bevinden zich twee gebouwen: 

- Hoofdgebouw: Dit gebouw bevindt zich centraal in het zuidelijk deel van het domein. Het  
wordt momenteel nog bewoond door de eigenaar van het domein. Het vierkante landhuis 
heeft twee bouwlagen en een dakverdieping met twee woonlagen.  

Het hoofdgebouw is vanaf het openbaar domein amper zichtbaar, doordat het is 
verscholen achter dichte en hoge begroeiing.  

- Het conciërgegebouw: Dit gebouw ligt dichter tegen de weg en tegen de verkaveling aan. 
Het gebouw wordt bewoond. Het gebouw heeft een beperkte private buitenruimte die 
door hoge beplanting is afgescheiden van de rest van het domein. Dit gebouw is wel 
zichtbaar vanaf de weg. 

Onbebouwde ruimte 

Het parkgedeelte achter het landhuis bestaat uit een centrale open ruimte omgeven door 
bosfragmenten en monumentale bomen. De omvang van de bosfragmenten in het noorden is niet 
afdoende om als visuele (en auditieve) afscheiding te dienen voor de achterliggende snelweg, die 
slechts van het domein gescheiden is door een paar velden.  

Het beheer van de onbebouwde ruimte gebeurt in eigen beheer. 

Interne ontsluiting  

Het hoofdgebouw wordt rechtstreeks ontsloten naar de gewestweg via één oprit en één afrit. De 
zichtbaarheid van deze op- en en afrit is echter zeer laag wat de verkeersveiligheid niet ten goede 
komt. De conciërgewoning wordt afzonderlijk ontsloten op de gewestweg. 
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Figuur 102 Zicht op de westelijke zijde/tuin 

 
Figuur 103 Zicht via de oostelijke inrit 

 
Figuur 104 Zicht op conciërgewoning 

 
Figuur 105 Zicht op conciërgewoning 

 
Figuur 106 Zicht op landhuis vanaf het noorden 

 
Figuur 107 Zicht op landhuis vanaf het zuiden 

 
Figuur 108 Zicht richting verkaveling 

 
Figuur 109 Zicht richting zuidelijk woonlint 
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Figuur 110 Monumentale bomen 

 
Figuur 111 Zicht richting E19 

4.2.4 Steenbakkershuis en Pastorie 

 

 

Zowel in het domein van de Pastorie als in dat van het Steenbakkershuis is de bebouwde zone vooraan 
gelegen aan het kerkplein. Dit plein heeft een groen karakter en is ook bestemd als parkgebied. Het 
gebruik van de hoofdgebouwen en het ruimtelijk functioneren van de buitenruimte is echter sterk 
verschillend bij de twee domeinen.  

Pastorie 

Bebouwde zone 

Het hoofdgebouw (De Pastorie) is van het plein gescheiden door een voortuinstrook met hoge 
vegetatie die de voorgevel deels aan het zicht onttrekt.  

Het Pastoriegebouw bevindt zich in goede staat en herbergt vandaag vier verschillende functies: 

- Kinderopvang 

- Natuur-educatieve vereniging ‘t Kerkuiltje 

- De kerkfabriek (tevens eigenaar van het pand). 

- Parochie Sint-Leonardus 
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De ingang voor de kinderopvang is achteraan (aan de zuidzijde) . De ingang voor de overige functies 
bevindt zich aan de zijde van het kerkplein.  

Onbebouwde zone 

Het merendeel van de onbebouwde zone achter de Pastorie bestaat uit verwilderde begroeiing en 
wordt niet gebruikt. Enkel een beperkte zone in aansluiting met het gebouw wordt gebruikt als 
tuinzone voor de kinderopvang.  

Aan de zuidrand van het domein van de Pastorie loopt een pad dat het plein aan de kerk verbindt met 
het pad aan het scholencomplex. Langs dit pad, staat er een tuinhuisje dat gebruikt wordt door de 
vereniging ’t Kerkuiltje.   

Steenbakkershuis 

Bebouwde zone 

Het Steenbakkershuis wordt niet gescheiden van de openbare ruimte door een voortuinstrook 
waardoor de gevel goed zichtbaar vanuit de omgeving.  

Het Steenbakkershuis bevindt zich in goede staat en wordt vandaag bewoond. De woning is echter te 
groot voor de huidige eigenaars, waardoor meer dan de helft van het gebouw niet meer wordt 
gebruikt. Het gebouw wordt wel nog volledig onderhouden.  

Enkel het zuidelijk deel van het gebouw heeft erfgoedwaarde; het noordelijk deel betreft een 
recentere aanbouw (in harmonie met het historische gedeelte). 

Onbebouwde zone   

De onbebouwde zone kan in twee delen worden opgedeeld. De zone in directe aansluiting met het 
historisch (deel van het) gebouw, is ingericht als tuin en nog in goede staat. De tennisvelden (gelegen 
tussen de begraafplaats en het gebouw) worden niet meer gebruikt en zijn in minder goede staat. Het 
zuidoostelijk deel van het domein betreft een braak stuk grond met verwilderde vooral lage 
begroeiing.   
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Steenbakkershuis 

 
Figuur 112 Steenbakkershuis 

 
Figuur 113 Steenbakkershuis (achterzijde) 

 
Figuur 114 Zicht op de kerk vanuit het pad 
tussen de tennisvelden en de aanbouw 

 
Figuur 115 Tuin achter het Steenbakkershuis 

 
Figuur 116 Zicht op kerk van achter de  
tennisvelden  

 
Figuur 117 Zicht op braakliggend gedeelte en 
achtergelegen sportvelden 
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Pastorie 

 
Figuur 118 Zicht op de pastorie vanop het 
kerkplein voor het Steenbakkershuis 

 
Figuur 119 Groene ruimte achter de Pastorie 

 
Figuur 120 Buitenruimte in gebruik door de 
kinderopvang 

 
Figuur 121 Achterzijde van de Pastorie 

 
Figuur 122 Buitenruimte achter de Pastorie 

 
Figuur 123 Gebouw van het ’t Kerkuitlje, achter de Pastorie 

 
Figuur 124 Voormalige begraafplaats  

Figuur 125 Voormalige begraafplaats 
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4.2.5 Gemeentepark Brecht 

 

Figuur 126 Analyse ruimtelijk functioneren (aanduiding huisnummers) 

Algemeen 

De historische opbouw van een Engelse kasteelpark is nog duidelijk te herkennen: een kasteel op een 
strategische locatie in het domein, enkele (voormalige) ‘bijgebouwen’ (koetshuizen, orangerie) aan de 
rand van het domein, allen gesitueerd in landschapspark met zijn typische afwisseling van open en 
gesloten ruimtes, aangevuld met ornamenten zoals een brug en kleine landschapselementen zoals 
een boomgaard. 

Eigendomssituatie en beheer 

Het ganse park is in eigendom van de gemeente. De groendienst van de gemeente Brecht voert het 
beheer in het park uit. 

Bebouwde deel 

Overzicht gebouwen: 

- Kasteel Neut (gemeentehuis) nr.1 op Figuur 126 : historisch gebouw: Het is gebouwd in 
1848 en gerenoveerd in 1981. kasteel bestaat uit twee bouwlagen en twee 
dakverdiepingen. Het wordt momenteel gebruikt als gemeentehuis doch het bouwvolume 
is anno 2017 te klein om te voldoen aan de behoefte (o.a. door sterke stijging bevolking). 

- Remise: nr.2 op Figuur 126  gebouwd (huidige versie) in 1909 en gerenoveerd in 2004; 
bestaat uit één bouwlaag en een dakverdieping. Wordt gebruikt als muziekacademie 

- Orangerie:  Gebouwd rond 1900 en gerenoveerd in 2005; een gebouw met één bouwlaag 
langsweerzijden geflankeerd door serres.  doet dienst als overwinteringsplaats voor 
vorstgevoelige planten (kruiden). 

- Gemeenschapscentrum nr.9 op Figuur 126 : gebouwd in jaren 1990), geen erfgoedwaarde, 
wordt gebruikt als bibliotheek, gemeenschapscentrum en cultureel centrum. Momenteel 
tijdelijk ook als reserveruimte voor gemeentediensten. 

1
9

2
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Volgende historische gebouwen zijn verdwenen in de loop der jaren: de omwaterde hofstede ‘Hof van 
Gommaer Baeck’ op de hoek van Mudaeusstraat en de Venusstraat, de witte villa langs de 
Mudaeusstraat en de paardenstal ten noordoosten van het kasteel. 

 
Figuur 127 Kasteel 'Neut' (bron: googleMaps - foto's) 

 
Figuur 128 Kasteel (bron: 
HPG gemeentepark) 

 

 
Figuur 129 Historische foto kasteel 

 

 
Figuur 130 Foto huidige situatie kasteel Neut 

 

Wanneer we de historische foto vergelijken met het huidige beeld zien we dat aan het globale beeld 
weinig gewijzigd is. Het kasteel staat er nog steeds, voor het kasteel ligt het grasveld met treures, 
ten oosten van het kasteel zien we bomen. 
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Figuur 131 Remise in de jaren 1900 

 
Figuur 132 Remise vandaag (bron HPG, Antea Group, 2013) 

 

Figuur 133 Remise vandaag (bron HPG, Antea Group, 2013) 

Figuur 131 geeft de Remise in de jaren 1900 weer. Door leegstand raakte de R in de daaropvolgende 
jaren in verval. In 2003 werd gestart met de renovatie van het gebouw. Het gebouw vertoont grote 
architecturale gelijkenissen met het tramstation aan de overkant van de Venusstraat. Ook hier zien 
we grote gelijkenissen met het beeld uit de jaren 1900. Toch zijn er ook verschillen. Eén zijvleugel 
van de remise naast het torentje is verdwenen, er is een dakkapel bij gekomen en poorten werden 
vervangen door ramen. Voor de remise vinden we nu sierbeplanting terug. 
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Figuur 134 De orangerie  - historische situatie 

 

Figuur 135 orangerie – huidige situatie 

 

Figuur 136  orangerie – huidige situatie (bron HPG, Antea Group, 2013) 
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Figuur 137 Gemeenschapscentrum vandaag (bron: GoogleMaps) 

 

Figuur 138 Gemeenschapscentrum vandaag (bron: GoogleMaps) 

 

Interne ontsluiting  

In het zuidoosten van het park bevindt zich een parking van ca. 60 parkeerplaatsen ten behoeve van 
de functies in het park. Langs hier bevindt zich de enige ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer. 

 

Onbebouwde deel 

Het historisch kasteelpark 

Het park is erg gesloten (naar de omgeving). De begrenzing van het park wordt aangegeven door 
middel van bomenrijen en stenen muren. Het park zelf bestaat uit een afwisseling van open en meer 
gesloten delen. Op sommige plekken is het redelijk dicht begroeid en is het zicht begrensd maar op 
andere plekken is er vrij zicht over de grasvelden. Het park is een landschappelijk aangelegd 
kasteelpark met veel vormelementen uit de landschappelijke Engelse tuinstijl. Meerdere 
parkelementen herinneren aan deze Engelse tuinstijl. Met name de vijver, de  grot, de afwisseling 
tussen grote grasvelden en hoogstamhout  en  de  heuvel  zijn  belangrijke  kenmerken  voor  het  park. 
De open grasvelden en de vijver doen waardevolle zichtassen ontstaan, zowel van als naar de 
historische gebouwen. In het noordoosten van het park bevindt zich een historische boomgaard. De  
bomen  in  de  boomgaard  waren  rond  1990 echter dusdanig  oud  en  in  slechte  staat  dat  ze  vanaf  
1990 vervangen zijn.  
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Naast het kasteel, de remise en de orangerie is de muur rond het park ook een belangrijk historisch 
element. 

De meeste bebouwing en verharding is geconcentreerd in het zuidoosten van het park (gemeentehuis, 
parking en gemeenschapscentrum).  

Beheer 

Het beheer van het gemeentepark gebeurt in eigen beheer door de gemeentediensten. 

 
Figuur 139Vijver met grot historisch 

 
Figuur 140 Vijver - huidige situatie 

 

 
Figuur 141 grasland met heuvel voor kasteel (bron HPG, Antea Group, 2013) 
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Figuur 142 vijver en grot (bron HPG, Antea Group, 2013) 

 

Figuur 143 parkmuur met overbrugging 

 

Figuur 144 boomgaard 
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4.3 Ruimtevraag en probleemstelling vanuit de eigenaars van de domeinen 

In het kader van dit RUP-proces werden de eigenaars van de verschillende domeinen bevraagd over de toekomstvisie voor hun domein. Uit de respons op de bevraging 
bleek dat verschillende eigenaars het domein wensen te verkopen en hun toekomstvisie dan ook koppelen aan de rendabiliteit van het domein. Verder wordt ook 
aangegeven of er in het verleden eventuele problemen voorkwamen bij het verkrijgen van een vergunning.  

Tabel 9 Synthese bevraging toekomstvisie eigenaars waardevolle domeinen 

 Al problemen gehad met 
bekomen vergunning? 

Probleemstelling huidige eigenaar Ruimtevraag 

De Eester Ja. Met verkrijgen 
vergunning B&B in Eester 21 
(remise) 

Kosten beheer lopen te hoog op.  

 

I.f.v. verhogen rendabiliteit domein: 

 => voorzien van mogelijkheden voor meer (commerciële) activiteiten; => mogelijkheid uitbreiden gebouwen; 
=> mogelijkheid om bij te bouwen => en mogelijkheid voor realisatie parkings. 

Verbrand Hof / Domein te groot voor één gezin. Het geraakt 
niet verkocht.  

=> Creëren van voldoende mogelijkheden. 

Domein De 
Sadeleer 

Nee Beheer domein wordt te veel werk voor huidige 
eigenaars.  

Voorzien van voldoende mogelijkheden om leegstand te voorkomen. 

Steenbakkershuis Nee Woning is te groot voor één gezin.  

 

=> Realiseren van kleinere woonst met beperkte private buitenruimte t.h.v. de tennisvelden. 

=> Verkopen van de rest van de grond (incl. hoofdgebouw). 

Pastorie Sint-
Lenaerts 

/ / De kinderopvang heeft nood aan extra ruimte (zowel indoor als outdoor). 

Men kan echter nog geen algemene ruimtelijke toekomstvisie formuleren voor de pastorie omdat deze 
afhankelijk is van andere factoren zoals: het toekomstperspectief voor het achtergelegen ontruimd kerkhof; 
de visie voor twee eventueel alternatieve sites voor de parochie en kerkfabriek (vandaag gevestigd in de 
pastorie) Als de kerkfabriek en parochie zou weggaan uit de pastorie komt er meer ruimte vrij voor de 
kinderopvang.  

=> Er wordt vooropgesteld de stedenbouwkundige mogelijkheden best voldoende ruim in te tekenen voor 
deze site voor gemeenschapsfuncties in het centrum van het dorp.  

Gemeentepark 
Brecht 

/ Huidig gemeentehuis wordt te klein voor 
onderbrengen van de verschillende diensten.  

De gemeente heeft nood aan verdubbeling van huidig volume. 
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5 Visie 

5.1 Algemene visie 

De voornaamste doelstelling is het behoud van deze sites en hun unieke waarden. Eén van de beste 
manieren om het onderhoud en dus behoud van deze sites te garanderen, is door het gebruik van de 
sites veilig te stellen. Leegstaande gebouwen vertonen immers sneller tekenen van verval. Uit de 
bevraging van de eigenaars, bleek dat de huidige mogelijkheden te beperkend zijn om het onderhoud 
en beheer van deze bijzondere domeinen rendabel te houden.  

Het RUP zal geen uitspraak doen van wie moet in staan voor het beheer of onderhoud van de 
gebouwen en het landschap. Daar zijn andere tools en instrumenten voor. Het is echter het doel van 
het RUP om het ontwikkelingspotentieel van de domeinen te verruimen.  

 

 

5.2 Opbouw ruimtelijk afwegingskader 

De ontwikkelingsmogelijkheden van de kasteeldomeinen worden bepaald door:  

1. Toolkit Kasteeldomeinen (Provincie Antwerpen) 

2. Visie GRS voor de omgeving van het kasteeldomein 

3. De ruimtelijke draagkracht van de omgeving van het domein 

4. Situering en ontsluiting: in relatie tot de nederzettingsstructuur  

5. De (historische)waarde en status van de gebouwen.  

 

5.3 Visie per domein 

De domeinen worden ingedeeld en besproken volgens de categorieën van de toolkit kasteeldomeinen: 

Dragers van de open ruimte:  

- Domein De Eester 

- Verbrand Hof 

Hier gelden conform de toolkit volgende principes: 

- Versterken ecologische en historische structuren tijdens de herontwikkeling. 

- Enkel voorzien van een randparking voor de bezoekers. 

- Opdelen van het kasteeldomein in een privaat en een (semi-)publiek gedeelte, a.d.h.v. 
historische en landschappelijke structuren, waarbij in het (semi-)publiek gedeelte geen 
bijkomende bebouwing voorzien mag worden. 

- Deze domeinen kunnen niet als verdichtingslocatie geselecteerd worden.  

- Het is niet mogelijk bijkomende gebouwen te realiseren (indien deze niet kunnen worden 
beargumenteerd vanuit een bestaande (gerealiseerde) historische voetafdruk).  

- Garanderen van een maximale toegankelijkheid via o.a. het voorzien van een 
padennetwerk.  

- De opwaardering van het landschap moet zorgen voor een ecologische opwaardering.  

- Behoud en herstel van zichtassen en vernieuwing van de kasteeltuin.  
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Kleinschalige domeinen in woongebied: 

- Domein De Sadeleer 

- Steenbakkershuis en de Pastorie 

Hier gelden conform de toolkit volgende principes: 

- Gezien de beperkte grootte is een opdeling tussen publiek en privaat niet evident. Het is 
echter van belanparochg dat toch een zekere mate van toegankelijkheid wordt voorzien. 

- Een groene bouwvrije zone langs de randen wordt gecombineerd met een voorwaarde van 
verbinding van de tuin met de rest van de omgeving. Dit kan zowel d.m.v. een 
padennetwerk als het creëren van doorzichten en (in de tijd beperkte) toegang.    

- Het domein wordt over het algemeen niet toegankelijk gemaakt voor gemotoriseerd 
verkeer.  

- Er moet een optimale afstemming worden nagestreefd tussen het gebruiksgemak van 
nieuwe functies en de historische waarde van de gebouwen. Daarbij kan het zijn dat in 
bepaalde gevallen het historisch gebouw kan worden uitgebreid of afgebroken. Het is niet 
mogelijk het argument van restauratie aan te wenden om nieuwe bijkomende losstaande 
gebouwen te realiseren (zonder historisch precedent). Op deze regel kan een uitzondering 
van toepassing zijn wanneer voor het kasteel een verdichtingspotentieel wordt vastgelegd 
(wat vaak het geval is voor relicten in woongebied). Bijkomende verdichting zal voor 
relicten in woongebied vaak te overwegen zijn. De mate van verdichting hangt af van de 
stedenbouwkundige context van het kasteeldomein. Bij verdichting wordt er steeds 
gewerkt met collectief grondeigendom en cohousing structuren. 

- Voor relicten in woongebied kunnen bijkomende functies worden gerealiseerd en mogen 
ze een privatisering van het omliggende domein teweeg brengen.  

 
Grootschalig domein in woongebied: 

- Gemeentepark Brecht 

Hier gelden conform de toolkit volgende principes: 

- Versterken ecologische en historische structuren tijdens de herontwikkeling. 

- Enkel voorzien van een randparking voor de bezoekers. 

- Opdelen van het kasteeldomein in een privaat en een (semi-)publiek gedeelte, indien 
mogelijk.  

- Deze domeinen kunnen niet als verdichtingslocatie geselecteerd worden.  

- Bij renovatie van een gebouw kan selectieve vernieuwing optreden o.b.v passende 
waardebeoordeling 

- O.b.v verdichtingsdoelstelling voor het kasteeldomein kan een bepaalde mate van 
bijkomende bebouwing worden voorzien buiten de historische footprint. 
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5.3.1 ‘Drager van de open ruimte’: De Eester 

5.3.1.1 Aftoetsingscriteria 

1.Toolkit kasteeldomeinen 

Categorie: Drager van de open ruimte: het betreft een groot domein te midden van het open 
ruimtegebied.  

2. Visie GRS omgeving plangebied 

Kasteelpark Eester wordt geselecteerd als baken. Bebouwing in de omgeving van deze bakens dient 
op een dergelijke wijze te worden vorm gegeven dat de bakens visueel worden gevrijwaard of 
versterkt. Parkgebied De Eester wordt aangeduid als een te behouden en te versterken bos- en 
parkstructuur.  

Het landbouwgebied rond het kasteelpark de Eester maakt conform het GRS deel uit van het 
perspectiefgebied landbouw. Dit gebied wordt beschouwd als het hoofdgebied voor de landbouw in 
de gemeente Brecht. In deze zone kunnen bestaande bedrijven ontwikkelen en wordt ruimte 
gecreëerd voor nieuwe agrarische bedrijven 

3. Ruimtelijke draagkracht 

Op de BWK wordt het domein aangeduid als biologisch waardevol tot zeer waardevol.  Het domein is 
deels aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. Het kasteel is opgenomen in de inventaris 
bouwkundig erfgoed. Tevens is het domein aangeduid als relictzone in de landschapsatlas.  Verder zijn 
er geen andere beschermingen of selecties van toepassing.   

4. Situering en ontsluiting 

Het domein ligt te midden van het open ruimte gebied, nabij de kern van Sint-Lenaarts en langsheen 
de verbindingsweg tussen Sint-Lenaarts en Hoogstraten. De ligging centraal in open ruimte gebied 
maakt dat het als een echte baken kan fungeren. 

5. Huidige waarde en status 

Kasteel: Het kasteel wordt nog bewoond en is nog in goede staat. Meer dan de helft wordt momenteel 
nog permanent gebruikt en onderhouden.  

Overige gebouwen: De overige gebouwen op het domein worden vandaag allemaal bewoond en 
verkeren in goede staat. Hoewel Eester 17 en 19 nog sterk refereren naar hun historische functie 
betreffen dit (deels) moderne gebouwen met beperktere erfgoedwaarde. Eester 15 betreft een 
landbouwbedrijf. Dit gebouw heeft geen erfgoedwaarde. 

 

5.3.1.2 Visie 

Algemene visie 

Het kasteeldomein De Eester vormt al generaties een belangrijke baken in de open ruimte ten noorden 
van Sint-Lenaarts. Het gebied verwijst nog sterk naar de oorspronkelijke structuur. Doelstelling is om 
dit domein als één geheel te bewaren en te ontwikkelen. In functie daarvan kan dit domein ruimtelijk 
en functioneel opgedeeld worden in twee delen: 

- Deel één omvat de verschillende gebouwen die meer aan de rand van het domein zijn 
gelegen. In dit deel van het domein wordt het meer privaat en particulier karakter 
bestendigd. Dit deel kan ruimtelijk afgescheiden worden van de rest van het domein door 
gebruik te maken van de structuur van het landschapspark (open ruimte versus 
bosfragmenten) al dan niet aangevuld met paal en draad.  

- Deel twee omvat de rest van het landschapspark inclusief het kasteel. Dit gedeelte kan in 
tegenstelling tot het eerste deel, een meer ‘publiek’ en transparant karakter krijgen. 



 

2298433035 – RUP waardevolle domeinen MVT pagina 99  

Verschillende nieuwe functies voor het kasteel moeten toelaten om het centrale deel van 
het landschapspark meer te beleven en zo ook sterker de relatie te leggen tussen het 
kasteel en het landschapspark. Bv. hotel, cohousing, … 

Voor de landbouwgronden ten noorden van het kasteeldomein dient de bestemming te worden 
afgestemd op het ruimtegebruik. De gronden zijn al lang in landbouwgebruik (aanwezigheid 
landbouwzetel) en vormen geen onderdeel (meer) van het kasteelpark. Gezien hun directe ligging 
naast het waardevolle kasteelpark, zullen echter maatregelen worden opgenomen voor dit 
landbouwgebied, zodat het als een waardevol relict temidden van de open ruimte bewaard kan blijven 
(zonder daarbij landbouwbedrijfsvoering te verbieden).  

Visie afbakening plancontour 

In eerste instantie wordt het volledige kasteelpark meegenomen in het plangebied. Daarnaast worden 
ook de gronden die eveneens bestemd zijn als parkgebied doch een gebruik kennen als bosfragment 
en landbouwgrond (incl. gebouwen) meengenomen in de plancontour. Ten slotte worden de nog 
bouwvrije gronden grenzend aan het kasteelpark mee opgenomen in de plancontour zodat hier 
voorschriften inzake landschappelijke inrichting voor bijkomende bebouwing kan worden 
opgenomen.  

Bebouwde ruimte 

Inzake de mogelijke functies en uitbreidingsmogelijkheden wordt binnen het kasteelpark voor de 
gebouwen een onderscheid gemaakt: 

- Tussen het kasteel en de overige gebouwen aan de rand van het domein. 

De omvang, de aard en positie en vooral het ruimtelijk functioneren van het kasteel in de 
omgeving is van een heel andere orde dat de overige gebouwen op het domein. Voor het 
kasteel wordt dan ook een andere visie geformuleerd dan voor de overige gebouwen.  

- Tussen gebouwen en functies zonder vergunning versus vergunde gebouwen en functies.  

Hoewel domein Eester nog grotendeels zijn historische vorm behouden heeft, zijn er in de 
loop der jaren in het domein ook enkele activiteiten gekomen, zonder vergunning: 
waaronder het transportbedrijf t.h.v. Eester 17. Het regulariseren van dynamische 
onvergunde functies in deze waardevolle omgeving wordt niet ondersteund.  

Om dit domein als één waardevol geheel te vrijwaren, wordt de realisatie van bijkomende gebouwen 
niet toegestaan,  dit in overeenstemming met de toolkit kasteeldomeinen. 

   

Figuur 145 Onderverdeling in de bebouwing 
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Visie kasteel en directe omgeving  

Visie bestemming en mogelijke functies 

Het kasteel betreft een groot gebouw dat tevens makkelijk opdeelbaar is. Dit biedt potenties voor een 
herinvulling. De bovenste verdiepingen vereisen nog grote renovatiewerken vooraleer deze gebruikt 
kunnen worden. Een invulling van het kasteel kan echter gefaseerd verlopen. De voornaamste 
doelstelling is om leegstand van het gebouw te vermijden.  

De visie voor het bepalen van de mogelijke functies in het kasteel gaat enerzijds uit van het voorzien 
van een verscheidenheid aan ruimtelijk verantwoorde functies die mede het instandhouden van het 
historisch erfgoed mogelijk maken.  

Anderzijds is het voor een waardevol landschap als dat van domein De Eester van belang dat de 
dynamiek van de functies integreerbaar is met de draagkracht van het landschap. Een te grootschalige 
dynamiek brengt een verkeersstroom met zich mee die zorgt voor een verstoring van het specifieke 
karakter van het kasteelpark en bovenal die te groot is voor de capaciteit van de voorziene parking 
(zie verder) 

De mogelijke functies moeten zodanig worden bepaald dat hun parkeerbehoefte niet groter is dan de 
parkeercapaciteit.  

In de kasteelsite worden volgende mogelijke functies vooropgesteld: 

- laag-dynamische vormen van logies: hotel, gastenkamers, B&B 

- Restaurant 

- Satellietkantoren bv. notariaat, architectenbureau, advocatenbureau,… 

- Cohousing 

- Meergezinswoning: bv. enkele grote lofts (niet al te verwijderd van de kern, 
verkeersdynamiek beperkt): aandachtspunt naar beheer buitenruimte…  

- Socio-educatieve functies: kunstatelier, multifunctionele ruimte voor verenigingen, …  

Niet -toegelaten activiteiten  

- Geluidsintensieve activiteiten 

- Nachthoreca (horeca die in belangrijke mate ’s nachts bezoekers aantrekken zoals een 
dancing). 

- Feestzaal: de parkeerbehoefte van dergelijke functie overschrijdt de beschikbare capaciteit 
en de draagkracht van het landschap.  

Gezien de grootte van het kasteel is ook een combinatie van functies mogelijk. De concrete capaciteit 
voor de totaliteit aan mogelijke functies wordt zodanig bepaald dat de combinatie van hun 
parkeerbehoefte kan worden opgevangen op een in het landschap integreerbare parking.  

Visie uitbreidingsmogelijkheden 

Niet alle functies zijn zonder meer inpasbaar in het huidige kasteel. Voor de inpassing van een 
restaurant, eetruimte of werkruimte  (bv. voor diensten en vrije beroepen) is het wenselijk de 
gelijkvloerse verdieping uit te breiden met een veranda. Op die manier valt meer licht binnen en 
ontstaat een grotere transparantie naar de omgeving. Deze nood naar een beperkte uitbreiding van 
het gelijkvloers i.f.v. horeca zien we ook terug in andere kasteelsites: 

- Kasteel Sterckshof te Deurne (Rivierenhof) Antwerpen: recente uitbouw met 
grondoppervlakte van ca.120m²: nu in gebruik als horeca-zaak.  
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Figuur 146 Moderne uitbouw i.f.v. functieverbreding Kasteel Sterckshof4 

 

- Remise van Kasteel Vrieselhof te Ranst: veranda in aanbouw i.f.v. horeca  

 

Figuur 147 Remise Vrieselhof5 

  

Conform de toolkit kasteeldomeinen en gezien het reeds omvangrijke totale bouwvolume wordt een 
forse uitbreiding van dit kasteel niet toegestaan. De enige uitbreiding die wordt toegestaan is een 
uitbreiding van het gelijkvloers van 150m² i.f.v. een herinvulling conform hedendaagse woonwensen 
en functionele vereisten (bv. realisatie terras, inkompartij of veranda), mits inpasbaar met de erfgoed- 
en landschapswaarde en in relatie tot de architectuur en erfgoedwaarde en mits elke nieuwe 
ontwikkeling getoetst wordt aan de totale parkeerbehoefte van alle functies de ruimtelijke 
draagkracht niet overschrijdt .6  

Herbouw van het kasteel is niet toegestaan, tenzij na een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of 
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw tot gevolg had. Herbouw 
moet in dit geval geschieden op dezelfde plaats en dient te gebeuren in verhouding tot het 
oorspronkelijke historische gebouw.  

 

                                                                 
4 bron: Sewbubble.blogspot.be 
5 bron: www.remise-vrieselhof.be 
6 Footprint kasteel bedraagt momenteel ca.320m²; maximale uitbreiding tot 470m² 

http://www.remise-vrieselhof.be/
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Visie Remise (Eester 21)  

Visie bestemming en mogelijke functies 

Dit gebouw verwijst in zijn ruimtelijk voorkomen nog naar zijn historische situatie. Binnen dit 
gebouwencomplex worden dezelfde soort functies toegelaten als in het kasteel zodat deze twee sites 
complementair en aanvullend aan elkaar kunnen fungeren zoals ook historisch het geval was. De 
cumulatie van functies in deze twee sites mag echter niet leiden tot een parkeervraag die groter is dan 
de beschikbare ruimte. Dit moet worden aangetoond in elke vergunning voor een nieuwe functie of 
de uitbreiding van een functie.  

Visie uitbreidingsmogelijkheden 

De bestaande gebouwen kunnen niet uitbreiden. Conform de toolkit kasteeldomeinen dient de 
bebouwing in de ‘grootschalige domeinen in de open ruimte’ te worden beperkt. Aangezien het 
huidige volume van de Remise reeds groter is dan 1.000m³ en aangezien het gebouw niet vergund is 
(herbouw uit de jaren 1960) wordt geen bijkomende uitbreiding toegelaten. Ook hier is herbouw enkel 
toegestaan in geval van een calamiteit.  

 

Visie overige gebouwen  - zonder erfgoedwaarde doch hoofdgebouw vergund (Eester 23- 17-19)  

Visie bestemming en mogelijke functies 

Gezien het gebrek aan erfgoedwaarde en meerwaarde voor het domein kunnen de Eester 17, 19 en 
23 enkel als woning behouden worden. Indien verzoenbaar met de woonfunctie en de onmiddellijke 
omgeving kunnen diensten of vrije beroepen worden toegestaan als nevenfunctie, waarbij deze 
gezamenlijk maximaal 100m² in beslag nemen. 

In de Eester 17 is een transportbedrijf (Adriansen Kris) gevestigd zonder vergunning (onvergunde 
functie). Dit bedrijf sluit niet aan bij een woonkern en is gelegen in een relictzone. In het GRS wordt in 
dit parkgebied enkel een ontwikkeling van zonevreemde vergunde bedrijven toegelaten als de 
uitbreiding het noodzakelijk gevolg is van algemene, sectoriële of bijzondere voorwaarden die worden 
opgelegd door de milieuvergunning, de arbeidsinspectie, dierengezondheid of het welzijn van de 
dieren.  Voor dit onvergund bedrijf wordt een herlokalisatie vooropgesteld. 

Visie uitbreidingsmogelijkheden 

Voor deze woningen zonder erfgoedwaarde, is uitbreiding minder gewenst. In analogie met de 
algemene mogelijkheden voor zonevreemde woningen cfr. de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
kunnen deze woningen éénmalig uitbreiden tot maximum 10% van het bestaande vergunde volume 
in functie van het wooncomfort en dit tot een max. bruto bouwvolume van 1.000m³. 

Herbouw op dezelfde locatie is enkel toegestaan na een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of 
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw tot gevolg had. 

 

Visie landbouwbedrijf - zonder erfgoedwaarde (Eester 15)  

Visie bestemming en mogelijke functies 

De bestaande functie van de bebouwing in Eester 15, betreft een landbouwbedrijf. Het gebouw omvat 
de vestiging van een firma in teelt van zoden om te verplanten (landbouwgerelateerde activiteit).  

De landbouwfunctie wordt bestendigd, in aansluiting met het omliggende agrarisch gebied. Er worden 
wel bijkomende inrichtingsvoorschriften opgenomen zodat de bebouwing geen sterke verstoring van 
het landschapsbeeld teweegbrengt. Immers de gronden in de directe omgeving van het kasteelpark 
moeten landschappelijk kwalitatief worden ingericht zodat er geen verstoring op het (zicht op het) 
kasteelpark ontstaat.  

Visie uitbreidingsmogelijkheden 
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Het bestaande landbouwbedrijf kan uitbreiden conform de naastgelegen zone voor landbouw op 
voorwaarde dat er bijzonder aandacht gaat naar landschappelijke inpassing. In deze waardevolle open 
ruimte wordt een doordachte architectuur en erfbeplanting vooropgesteld. Bestaande kleine 
landschapselementen moeten maximaal behouden blijven. Aanvullende beplanting kan voorzien 
worden. Een weloverwogen aanplanting van groen kan vermijden dat het landbouwbedrijf storend 
aanwezig is in het landschap. Hierbij is integratie in het landschap een betere oplossing dan 
camouflage achter een groenbuffer. Integratie (met bv. kleine landschapselementen, aandacht 
bedrijfsinrit) is ook dynamischer (dan een dense groenbuffer) zodat eventuele verdere 
bedrijfsuitbreiding of herstructurering makkelijk ingepast kunnen worden.7 

 

Ontsluiting en parkeren 

Ontsluiting 

De bestaande ontsluitingswegen kunnen behouden blijven. De gebouwen aan de rand van het domein 
(Eester 15-23), blijven ontsloten apart van het kasteel; zodat geen interferentie met functies in het 
kasteel ontstaat. Bijkomende wegenis voor gemotoriseerd verkeerd is niet toegelaten m.u.v. de aanleg 
van een verbindingsweg tussen het Kasteel en de Remise in functie van de bevoorrading van het 
kasteel en de remise (deze verbinding kan niet toegankelijk worden gesteld voor bezoekers). 

Parkeren 

Locatie parking 

Uitgangspunten: 

- Conform de toolkit kasteeldomeinen moet de parking aan de rand van het kasteeldomein 
gerealiseerd worden.  

- De parking wordt best gesitueerd in aansluiting met de bovenlokale verbindingswegen.  

- De parking mag niet gerealiseerd worden t.h.v. het bos ten noorden van het kasteel (ten 
oosten van de toegangsdreef), gezien de hoge biologische waarde (volgens de biologische 
waarderingskaart). 

- De parking mag niet worden opgericht binnen een zichtas op het kasteel (zie blauwe pijlen 
op onderstaande figuur). 

- De parking wordt best gerealiseerd op haalbare wandelafstand van het kasteel.  

Een aantal locaties werden afgetoetst aan bovenstaande uitgangspunten, de strook ten westen van 
de toegangsdreef, op een zekere bufferafstand van de dreef, kwam als beste locatie naar voren, mits 
een groenscherm wordt voorzien aan de westelijke zijde in functie van de landschappelijke inpassing.  

                                                                 
7 De landbouw kan bij de Hooibeekhoeve (Provincie Antwerpen) terecht voor een gratis erfbeplantingsplan. 
Hierbij krijgen de verschillende bedrijfsonderdelen een specifieke aanpak (bv. fietsstalling, mesthoop, …)  
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Figuur 148 Aftoetsing locaties parking De Eester 

inrichting parking 

De inrichting van de parking moet landschappelijk ingepast worden door een doordachte inrichting en 
materiaal gebruik, met een overwegend groen karakter. De parking moet op voldoende afstand van 
de dreef worden aangelegd zodat er geen impact is op de kwaliteit van de dreefbomen en op de 
beleving van de toegangsdreef… De parking wordt gefaseerd aangelegd en gedimensioneerd op basis 
van de parkeerbehoefte; waarbij de vaste/verharde parkeerplaatsen worden aangelegd het meest in 
aansluiting met het kasteel. De overloopparking moet worden aangelegd in natuurlijke materialen als 
steenslag of boskiezel, minstens 2/3 van de parking moet in dit materiaal worden aangelegd.  

Voor de inplanting van de parking wordt een bufferafstand gerespecteerd ten aanzien van de 
openbare weg zodat enkel de waardevolle dreef, en niet de parking, zichtbaar is vanaf de weg.  

Onbebouwde ruimte   

Landschapspark algemeen 

De onbebouwde ruimte van het landschapspark wordt bestemd als kasteelpark. Het gebied wordt 
bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een landschapspark. Als 
ondergeschikte nevenfuncties zijn tevens toegelaten, mits aandacht voor de landschappelijke waarde 
van het gebied: werken en handelingen in het kader van de instandhouding, het herstel en de 
ontwikkeling van de landschaps- en erfgoedwaarden, integraal waterbeheer, landbouw, 
natuurbehoud en recreatief medegebruik. Het gebied moet in zijn staat worden bewaard of zodanig 
worden ingericht dat het een natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische functie kan blijven 
vervullen. De zone is tevens bestemd voor de aanleg van wandelpaden.  

Volgende werken, handelingen en wijzigingen worden eveneens toegelaten voor zover de ruimtelijk-
landschappelijke draagkracht van het gebied niet overschreven wordt: 

- specifieke constructies in overeenstemming met het landschappelijke of horticulturele  
karakter van de zone (o.a. boomgaard, prieel, historische serre paviljoen); 

- Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken 
van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, 
inrichten, of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer, vuilbakken, 

P

P

P

P
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bewegwijzering. indien deze voldoen aan volgende criteria: De vormgeving past in een 
uniforme visie omtrent straatmeubilair die in relatie staat tot het  gehele domein;  

- Het aanbrengen van interne wegenis voor gemotoriseerd verkeer enkel en alleen in functie 
van de directe ontsluiting van de gebouwen in de overdrukzones vanaf de wegen rond het 
domein én in functie van de aanleg van een verbindingsweg tussen het kasteel en de 
Remise in functie de bevoorrading van het kasteel en de remise (deze verbinding kan niet 
toegankelijk worden gesteld voor bezoekers).Deze wegen hebben een breedte van 
maximum 5m die kan worden verhard in natuurlijke of cultuurhistorisch verantwoorde 
materialen die waterdoorlatend zijn. Monoliete verhardingen zoals asfalt en beton zijn niet 
toegestaan. 

- De inrichting van een speelbos. 
 

Bestaande vergunde gebouwen en constructies kunnen behouden blijven. Volgende elementen zijn 
van belang bij de inrichting van het gebied: 

- Behoud centrale dreef 

- Behoud van afwisseling tussen open en gesloten delen van het landschap 

- Behoud landschappelijke eenheid van het gebied.  

- Behoud kleine landschapselementen zoals bosfragmenten, dreven, waterelementen en 
monumentale bomen.   

De zichtassen worden indicatief vastgelegd op het grafisch plan; In deze zichtassen moeten bestaande 
open ruimte plekken en doorsteken behouden blijven. 

De functie speelbos (in gebruik door de Chiro Nelto) kan behouden blijven. Bij een herinvulling van het 
kasteel is het formuleren van goede afspraken over het gebruik als speelbos echter wel belangrijk. 

 

Toegangsdreef 

Bijzondere aandacht moet gaan naar het behoud van de historische dreef met dubbele rij bomen langs 
weerszijden, die nu de toegangsdreef vormt tot het kasteel.  

 
Landschapspark bestemmen als gemengd open 
ruimte gebied 

 
Centrale toegangsdreef als elementair te 
behouden landschapselement 

 

Padennetwerk 

Doorheen het meer transparante centrale gedeelte van het landschapspark dient een padennetwerk 
te worden uitgebouwd, zodat het landschapspark meer beleefd kan worden. Voor de verdere 
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uitwerking van de aanleg van trage wegen dient in de eerste instantie te worden gekeken naar de 
oorspronkelijke wegen op het domein (bv. conform historisch bronmateriaal). 

 

Landbouwgronden ten oosten van landschapspark 

De landbouwgronden ten oosten van het kasteeldomein worden bestemd naar landschappelijk 
waardevol landbouwgebied zodat het zicht op de relictzone niet verstoord wordt.  

Bijzondere inrichtingsvoorschriften worden opgelegd waarbij enerzijds het behoud van de bestaande 
waardevolle landschapselementen vooropstaat (bv. houtkanten) en anderzijds bij wijzigingen 
aandacht gaat naar landschappelijke inpassing met de omgeving.  

Tussen de landbouwgebouwen en de ontsluitingsweg De Eester bevindt zich een waardevol 
bosfragment, dat aansluit bij het kasteelpark. Dit bosfragment wordt bestemd als kasteelpark.  
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Conceptschets totaalvisie 
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5.3.2 ‘Drager van de open ruimte’: Verbrand Hof 

5.3.2.1 Aftoetsingscriteria 

1.Toolkit kasteeldomeinen 

Categorie: Drager van de open ruimte: Het domein van het Verbrand Hof beslaat een gebied van 
ongeveer 10ha met weides, grachten en bomenrijen, die zorgt voor de verankering van open ruimte 
in een gebied met een sterke bebouwingsdruk, afkomstig vanuit de naastliggende kern.  

2. Visie GRS omgeving plangebied 

Gewenste ruimtelijk-landschappelijke structuur 

Verbrand Hof wordt geselecteerd als puntbaken. Bebouwing op of in de omgeving van deze bakens 
dient op die manier te worden vorm gegeven dat de bakens visueel worden gevrijwaard of versterkt.  

Noordelijke dorpen – woonwijk tussen Brecht en Klein-Veerle 

In de woonwijk tussen Brecht en Klein-Veerle moet enerzijds gewerkt worden aan een sterke relatie 
tussen het wonen en de landelijke omgeving en anderzijds aan de relatie met Brecht-centrum. 

Het landbouwgebied met nevenfuncties 

Het openruimte gebied tussen de drie kernen wordt aangeduid als een landbouwgebied met 
nevenfuncties (bv. laag-dynamische recreatie, padennetwerk) 

Belangrijk is dat de verstedelijkingsdruk op dit landschap wordt tegengegaan. Hierdoor zal het 
landschap tussen de noordelijke dorpen en Brecht zuid niet dichtslibben. 

3. Ruimtelijke draagkracht 

Opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed en aangeduid als puntrelict in de landschapsatlas. 
Voor het overige gelden hier geen beschermingen of selecties vanuit ruimtelijk beleid. Het gebied ligt 
wel op slechts ca.1,1km afstand van het beschermd landschap/ankerplaats ‘Brechtse Heide’. Het 
gebied heeft geen uitgesproken natuurwaarde. 

4. Situering en ontsluiting 

Het domein ligt in het noorden van het open ruimte gebied tussen de Eyndhovensteenweg en het 
woongebied tussen Brecht-centrum en Klein-Veerle, op wandelafstand van de kern van Brecht. Het 
domein wordt vandaag ontsloten langs lokale wegen.  

5. Huidige waarde en status 

De gebouwen zijn volledig nieuwbouw, gebouwd in dezelfde stijl als hoeve die dateert 1676, welke is 
verwoest tijdens WO II. Verder zijn de grachten, houtkanten, landschappelijke structuur nog 
rechtstreeks terug te brengen tot de historische opbouw. De bestaande hoeve en omwalling is 
opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. 

 

5.3.2.2 Visie 

Algemeen 

Het Domein van het Verbrand Hof ligt op het uiteinde van een open ruimte gebied, op wandelafstand 
van de kern van Brecht. Het versterken van dit domein zal zorgen voor een duidelijke afbakening van 
de woonkern en het behoud van het waardevolle open landschap.  

Een landschappelijk waardvol gebied in de nabijheid van de kern, heeft potenties als landschappelijk 
kader met mogelijkheden voor recreatief medegebruik vanuit die kern. Het kan worden ontwikkeld 
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als een plek waar bewoners en bezoekers van Brecht graag komen vertoeven. Daarnaast kan de 
historiek van het domein zelf verteld worden.   

Het versterken en diversifiëren van dit open ruimte gebied nabij de kern is ook in overeenstemming 
met het GRS. 

 

Visie afbakening plangebied 

Het plangebied wordt afgebakend in eerste instantie o.b.v. de eigendom van het domein (dit omvat 
de percelen ten noorden, ten westen en ten zuidoosten van de walgracht). Door de percelen mee op 
te nemen kunnen deze percelen in deze openruimtevinger, vlak achter de woningrijen worden 
bestendigd als waardevolle openruimtelandschap. Het perceel ten oosten van de walgracht (en 
grenzend aan de woningrij) wordt om deze reden ook mee opgenomen in het plangebied.  

 

Onbebouwde ruimte 

Behoud waardevol open landschap 

De gronden rond de centrale walgracht, die vandaag bestemd zijn als agrarisch gebied, worden 
expliciet bestemd als bouwvrij agrarisch gebied. Door geen bebouwing toe te staan in dit open ruimte 
gebied, wordt de waarde van dit gebied versterkt. Wanneer bebouwing wordt geweerd kunnen ook 
meer bredere zichten op het landschap ontstaan 

In de voorschriften gaat extra aandacht naar het behoud en versterken van de kleine 
landschapselementen die dit gebied zo uniek maken zoals de bomenrijen, grachten, enz. Verder wordt 
een expliciet voorschrift opgenomen dat enkel transparante afsluitingen in het landschap toelaat, 
zodat open zichten behouden kunnen worden. Daarnaast zal de walgracht en de waterloop het 
Waterstraatje worden opgenomen in een apart voorschrift. Ten slotte wordt bijzondere aandacht 
besteed aan het herstel van de toegangsdreven (en overige voetwegen, zie verder).  

 

Versterken waternetwerk 

Met dit RUP wordt de beekvallei van de geklasseerde waterloop ‘t Waterstraatje expliciet bestendigd 
in voorschriften, opdat zij haar watervoerende functie terdege kan uitvoeren. Bovendien zorgt een 
verdere uitbouw van deze beekvallei voor een verhoging van de ecologische en landschappelijke 
potentie van het gebied. 

De historische walgracht heeft, naast een afwateringsfunctie, vooral een landschappelijke functie. In 
kader van het behoud van het waardvol landschap, wordt het behoud van dit historisch 
landschapselement vooropgesteld door de gracht te bestemmen als indicatieve zone voor waterloop. 

 
 Behoud waardevol open landschap 

 
Versterken waternetwerk 
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Bebouwde ruimte 

Visie bestemming en mogelijke functies 

De waarde van dit domein bestaat vooral in de landschappelijke structuren die nog aanwezig zijn 
(voetwegen, gracht, bomenrijen omringd door open velden). De gebouwen in dit domein, hebben in 
tegenstelling tot andere domeinen, in feite geen erfgoedwaarde, maar verwijzen louter qua stijl naar 
de historische gebouwen.   

De site is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied, gezien de beperktere erfgoedwaarde van de 
bebouwing is het vooral belangrijk de landschapswaarde en structuur van het domein en het 
landschap te beschermen en te behouden en niet zozeer te bestaande bebouwing. Om die reden is 
het dan ook niet te verantwoorden om een sterke functieverbreding toe te staan in de gebouwen in 
een gebied dat beleidsmatig al herbevestigd is als een gebied voor landbouw.  

Gezien de huidige indeling van de bebouwing (hoofdwoning + conciërgewoning vooraan naast de 
opslagruimte, paardenpiste en stallen), gezien de ligging nabij de woonkern van Brecht en gezien het 
een waardevol domein betreft, wordt met dit RUP meer flexibiliteit voorzien inzake het aantal 
bijkomende wooneenheden dat als ondergeschikte functie naast de hoofdfunctie landbouw kan 
voorzien worden. Hierbij zijn ook innovatieve woonvormen mogelijk (zorgwonen, cohousing, …).  

 

Visie uitbreidingsmogelijkheden 

Conform de toolkit kasteeldomeinen kunnen domeinen in de open ruimte niet als verdichtingslocatie 
gekozen worden. Vandaag heeft het gebouwencomplex van het Verbrand Hof reeds een zekere 
omvang8. De bestaande vergund of vergund geachte gebouwen kunnen niet uitbreiden, uitgezonderd 
uitbreiding i.f.v. veiligheid of om te voldoen aan de geldende milieureglementering. 

Om de waarde van dit domein als baken in de open ruimte te behouden wordt de realisatie van 
bijkomende gebouwen niet toegestaan. Herbouw op een gewijzigde locatie en nieuwbouw wordt voor 
deze waardevolle site niet toegestaan. Herbouw op dezelfde locatie is enkel toegestaan na een 
calamiteit buiten de wil van de eigenaar of beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het 
historisch gebouw tot gevolg had. Bij deze ingrepen komen immers de eenheid, waarden en zichten 
van het waardevol landschap in gedrang. Bijvoorbeeld bij herbouw wordt immers een volledig nieuwe 
element gerealiseerd in een historisch landschap 

 

                                                                 
8 Totale grondoppervlakte gebouwen momenteel: ca.2500m²; grondoppervlakte woongedeelte: ca.310m² 
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Ontsluiting en parkeren 

Ontsluiting 

Het terrein wordt voor het gemotoriseerd verkeer ontsloten via het Duivelstraatje.  

Parkeren 

Locatie parking 

De parking wordt voorzien in directe aansluiting met de bebouwing, zodat onnodige wegenis wordt 
vermeden en situeert zich ten westen van de bebouwing, zodat de parking het zicht op de site vanaf 
de toegangswegen niet verstoord wordt. Vandaag parkeren de paardencamions hier reeds. De parking 
moet in het westen voldoende afstand bewaren voor de toekomstige inrichting van een trage weg.  

 

Figuur 149 Omvang en situering parking Verbrand Hof 
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Conceptschets totaalvisie 
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5.3.3 ‘Kleinschalige domein in woongebied’: Domein De Sadeleer 

5.3.3.1 Aftoetsingscriteria 

1.Toolkit kasteeldomeinen 

Categorie: Kleinschalig domein in (aansluiting met) woongebied: Domein de Sadeleer is ca.2ha groot 
en sluit aan bij de kern van Brecht.  

2. Visie GRS omgeving plangebied 

Voor (de omgeving van) het domein De Sadeleer is geen concrete visie opgenomen in het GRS. Op de 
figuur van de gewenste ruimtelijke structuur van de kern van Brecht wordt het parkkarakter van het 
domein wel bestendigd. 

3. Ruimtelijke draagkracht 

Niet opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed, gelegen langs lijnrelict ‘oude verbindingsweg’. 
Het domein grenst aan HAG. Het is op de BWK aangeduid als slechts weinig biologisch waardevol. Voor 
het overige gelden er geen bijzondere beschermingen of selecties.  

4. Situering en ontsluiting 

Het domein is gelegen aan de westelijk rand van de kern van Brecht, langsheen de verbindingsweg 
N115. Aan de overzijde van de weg bevindt zich een open ruimte vinger.  

5. Huidige waarde en status 

De gebouwen zijn nog in goede staat en worden bewoond. De onbebouwde ruimte wordt nog beheerd 
als tuin. 

 

5.3.3.2 Visie  

Algemeen 

Conform de toolkit kasteeldomein is voor dit domein i.k.v. welbepaalde functies en mits respect voor 
de landschap- en erfgoedwaarden, bijkomende verdichting mogelijk, dit gezien zijn ligging in 
aansluiting bij de kern.  

Hierbij is het van belang dat het domein een betere verbinding maakt met zijn omgeving. Het markante 
landhuis moet terug een beeldbepalende bijdrage leveren aan straatbeeld. Bij een herinvulling van 
het domein, dient de zone tussen het hoofdgebouw en de openbare weg te worden heringericht als 
een representatieve ‘inkomzone’. In deze zone dienen voldoende open zichten op de waardevolle 
gebouwen te worden gecreëerd en is de oprichting van bijkomende gebouwen niet toegelaten. Gezien 
de ligging aan de rand van de kern, langsheen een invalsweg, heeft dit domein bijkomend de potentie 
om te fungeren als toegangspoort.  

 

Visie afbakening plangebied 

Het plangebied wordt afgebakend o.b.v. de perceelsgrenzen van het huidige parkdomein.  

 

Bebouwde ruimte 

De historische hiërarchische relatie tussen de twee gebouwen moet behouden blijven. De 
conciërgewoning moet ondergeschikt fungeren aan de bebouwing centraal in gebied.   

Visie uitbreidingsmogelijkheden 
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De aard, indeling en totale oppervlakte van het landhuis biedt te weinig mogelijkheden om 
voldoende hedendaagse invullingen te creëren. Om een rendabele omvorming en herbestemming van 
de site te kunnen garanderen, is er nood aan afdoende uitbreidingsmogelijkheden. Deze 
ruimtebehoefte zien we ook terug in andere waardevolle domeinen in woonkernen:  

- Pendennis Castle te Brasschaat: uitbreiding met meer dan 100%  

 

Figuur 150 Vooraanzicht project Pendennis Castle9 

 

Figuur 151 Grondplan 'aanleg buitenruimte' Pendennis Castle10 

- Woonproject Houtpark, BE-mine site Beringen 

                                                                 
9 www.stonesatwork.be 

10 wwW.sgh.be 
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Figuur 152 Woonproject Houtpark BE-mine site Beringen 

- Brigittinenkapel, Brussel: multifunctionele ruimte voor voorstellingen, vereningingen. 

 

Figuur 153 Brigittinenkerk Brussel 

 

Gezien de ligging in aansluiting met een woonkern en langsheen een verbindingsweg; wordt 
uitbreiding van de bebouwing voor domein De Sadeleer inpasbaar geacht. Het landhuis kan uitbreiden 
óf er kan een nieuw gebouw gerealiseerd worden onder voorwaarden.  

Een bijkomend gebouw kan worden gerealiseerd, op voorwaarde dat dit gebeurt in verhouding en met 
respect t.a.v. de erfgoedwaarde van het hoofdgebouw en op voorwaarde dat het maximaal 
bouwvolume nooit meer dat twee maal het bouwvolume van het huidig landhuis bedraagt. Een 
eventueel bijkomend gebouw kan niet overal binnen het domein geplaatst worden, maar enkel in een 
zone naast of in directe aansluiting achter het landhuis.  

 

 

Indien geen nieuw gebouw wordt gerealiseerd, kan het bestaande landhuis uitbreiden met maximaal 
100% volume-uitbreiding, mits minstens twee gevels bewaard blijven en mits de erfgoedwaarde en 
landschapswaarde van het domein bewaard blijft.  
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Gezien de conciërgewoning zal blijven functioneren als ondergeschikt gebouw, blijven de 
uitbreidingsmogelijkheden hier beperkt. Het gebouw kan uitbreiden i.f.v. comfort, veiligheid, 
(brand)veiligheid, instandhoudings- en onderhoudswerken en toegankelijkheid, met een maximale 
volume-uitbreiding van 10% en mits de landschappelijke en erfgoedwaarde bewaard blijft en mits de 
relatie tot het landhuis bewaard blijft.   

 

Herbouw op een gewijzigde locatie wordt voor de beide waardevolle gebouwen niet toegestaan. 
Herbouw op dezelfde locatie is enkel toegestaan na een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of 
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw tot gevolg had. Bij deze 
ingrepen komen immers de eenheid, waarden en zichten van het waardevol landschap in gedrang. 
Bijvoorbeeld bij herbouw wordt immers een volledig nieuwe element gerealiseerd in een historisch 
landschap 

Visie bestemming en mogelijke functies 

Gezien de ligging van het domein (in aansluiting met de woonkeren en langsheen een verbindingsweg) 
kunnen diverse functies voorzien worden die verenigbaar zijn met woongebied. De schaal van deze 
functies mag de draagkracht van de omgeving hierbij niet overschrijden. De maximale oppervlakte die 
het landhuis biedt(incl. uitbreiding) zal een maximum vormen voor de functies.  

Voor de bebouwing in het domein De Sadeleer worden volgende mogelijke functies vooropgesteld: 

- Wonen (meergezinswoningen, groepsgebonden eengezinswoningen, cohousing) 

- diensten en vrije beroepen, kantoren, 

- verblijfsrecreatie inpasbaar in een landhuis: bv. hotel, B&B 

- kleinschalige socio-educatieve functies (die relatief weinig ruimte behoeven): bv. 
muziekschool, opvangtehuis voor jongeren,… 

- kleinschalige zorgfuncties (die relatief weinig ruimte behoeven): aanleunflats, leefconcept 
voor mindervaliden,… 

 

 

Onbebouwde ruimte 

Voor de onbebouwde ruimte blijft de bestemming parkgebied behouden. Waarbij volgende 
elementen m.b.t. de inrichting worden vooropgesteld: 

- Behoud landschappelijke eenheid van het gebied.  

- Behoud kleine landschapselementen zoals bosfragmenten en monumentale bomen.  

- Behoud voldoende groenbuffering naar de E19.  
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Naargelang de nieuwe invulling kan worden onderzocht om een deel van het parkdomein publiek 
toegankelijk te stellen via een padennetwerk, al dan niet beperkt in de tijd.  

 

 

 

Conceptschets totaalvisie 
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5.3.4 ‘Kleinschalige domein in woongebied’:  het Steenbakkershuis en de Pastorie 

5.3.4.1 Aftoetsingscriteria 

1.Toolkit kasteeldomeinen 

Categorie: Kleinschalig domein in woongebied: beide sites liggen centraal in de kern van Sint-Lenaarts.  

2. Visie GRS omgeving plangebied 

Gewenste ruimtelijk-landschappelijke structuur 

De kerk word geselecteerd als puntbaken. Bebouwing op in de omgeving van deze bakens dient op 
een dergelijke wijze te worden vorm gegeven dat de bakens visueel worden gevrijwaard of versterkt.  

Noordelijke dorpen 

Alle dynamisch functies (wonen, winkelen, recreatie…) worden geconcentreerd in het dorpennetwerk. 
Het dorpennetwerk vervult enkel een lokale rol, welke gericht is op het noordelijk deel van de 
gemeente Brecht. 

Door het omleiden van het vrachtverkeer zal een groot deel van het doorgaande verkeer uit de 
dorpskern van Sint-Lenaarts worden geweerd. Dit geeft de mogelijkheden om het centrum te 
versterken. De voorzieningen-as ten zuiden van de kerk wordt doorgetrokken tot aan het kanaal. 

3. Ruimtelijke draagkracht 

Er gelden geen bijzondere beschermingen of selecties t.h.v. deze site. De domeinen zijn ook niet 
aangeduid als biologisch waardevol. De beide gebouwen zijn wel opgenomen in de inventaris 
bouwkundig erfgoed.   

4. Situering en ontsluiting 

De twee sites zijn centraal gelegen in de kern van Sint-Lenaarts, gesitueerd tussen verschillende 
gemeenschapsfuncties. 

5. Huidige waarde en status 

De gebouwen verkeren in goede staat. De ruimte achter de pastorie is momenteel verwilderd, m.u.v. 
een beperkte ruimte in gebruik als tuin voor de kinderopvang. De onbebouwde ruimte van het 
Steenbakkershuis is deels braak en deels aangelegd als tuin.  
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5.3.4.2 Visie  

Algemeen 

De Pastorie en het Steenbakkershuis bevinden zich in één van de meest centrale delen van de 
woonkern van Sint-Lenaarts. Sinds de omleiding van het vrachtverkeer (vertaling visie mobiliteitstudie 
Noorderkempen), ontstaan er potenties voor het herontwikkelen en opwaarderen van de dorpskern. 
Enkele projecten en plannen werden in het kader hiervan reeds opgestart (bv. RUP Recreatie en 
openbaar nut – deelplan Sint-Lenaarts en RUP Pothoek). Gezien de ligging centraal in een hoofdorp is 
conform de toolkit kasteeldomein bijkomende verdichting mogelijk ter hoogte van deze domeinen in 
kader van welbepaalde functies en mits respect voor de beeldkwaliteit van de publieke ruimte- en de 
erfgoedwaarden.  

Er wordt een onderscheid gemaakt in het functioneren van de Pastorie en van de 
Steenbakkerswoning. De Pastorie is gelegen temidden van allemaal publieke functies (in het noorden: 
plein aan de Basiliek, in het westen: plein op de hoek van de twee gewestwegen, in het zuiden: 
voormalige begraafplaats, in het zuid/oosten: paden naar de scholen, …). Daarnaast kent de Pastorie 
ook historisch gezien ook een publieke dienstverleningsfunctie. De gemeente wenst in eerste instantie 
de hoofdfunctie voor dit gebouw voor te behouden voor gemeenschapsfuncties en/of diensten, met 
wonen als ondergeschikte functie. Dit is in overeenstemming met de visie die reeds voorop was 
gesteld in het RUP Recreatie en openbaar nut – deelplan Sint-Lenaerts Op termijn kan dit gebied 
bestemd worden voor wonen.  

De Steenbakkerswoning was van oorsprong een particuliere woning. Langs de westelijke zijde grenst 
deze ook aan een woonlint. Wonen wordt hier dan ook behouden als hoofdfunctie, doch gezien de 
omvang van de site, worden hier meer dan één woongelegenheid toegelaten. Verder worden ook 
horeca, zorgfunctie, diensten en vrije beroepen en een kantoorfunctie toegelaten.  

Visie afbakening plangebied 

Het plangebied wordt afgebakend o.b.v. de perceelsgrenzen van de twee waardevolle domeinen.  

 

Bebouwde ruimte 

Visie uitbreidingsmogelijkheden 

De Pastorie:  

De Pastorie wordt vandaag nagenoeg volledig omringd door openbaar domein met een grotendeels 
groen karakter. Deze ‘groene’ ruimte moet worden bestendigd. De realisatie van een nieuw gebouw 
wordt daarom niet toegelaten. De aard, indeling en totale oppervlakte van het huidig gebouw biedt 
echter te weinig mogelijkheden om voldoende hedendaagse invullingen te creëren. Aan het gebouw 
worden voldoende uitbreidingsmogelijkheden toegekend in functie van het behoud van de erfgoed. 
Dit gebouw, dat centraal gelegen is in de openbare ruimte mag echter niet zodanig veel uitbreiden dat 
zijn bijzondere karakter verloren gaat en dat de omliggende groene ruimte te klein wordt. Het gebouw 
kan uitbreiden met een maximale volume-uitbreiding van 50% en mits de landschappelijke en 
erfgoedwaarde bewaard blijft.   

Het Steenbakkershuis:  

Het Steenbakkershuis biedt vandaag te weinig mogelijkheden om voldoende hedendaagse invullingen 
te creëren. Gezien de ligging centraal in een hoofddorp, omgeven door woongebied, en gezien enkel 
het westelijk deel van het gebouw erfgoedwaarde heeft, wordt uitbreiding van de bebouwing hier 
inpasbaar geacht. Het bestaand gebouw kan, naar analogie met het ander waardevol relict in de kern 
van Sint-Lenaerts, uitbreiden tot 50% volume-uitbreiding mits de erfgoedwaarde van het gebouw 
bewaard blijft en mits bijdraagt tot een verhoging van de beeldkwaliteit van de publieke ruimte. 

De uitbreiding kan tevens los van het bestaande hoofdgebouw worden gerealiseerd, op voorwaarde 
dat dit gebeurt in functie van de functionele werking van de plek; de realisatie gebeurt in de 
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onmiddellijke omgeving naast of achter het bestaande hoofdgebouw  en de realisatie gebeurt in 
verhouding en met respect tot erfgoedwaarde van het oorspronkelijk gebouw. Het Steenbakkershuis 
– deelzone B kan ook deels afgebroken en herbouwd worden, namelijk de recentere aanbouw. 

 

Visie bestemming en mogelijke functies 

Pastorie: 

Op korte termijn 

- Hoofdbestemming: Functies voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen met een 
eerder beperkte ruimtevraag (bv. kunstacademie, jeugdlokalen, kinderopvang, 
seniorenvereniging,….). Gemeenschapsfuncties met een grote ruimtebehoefte zoals de 
brandweer, een lagere school zijn hier praktisch niet inpasbaar.  

- Wonen (maximaal vier woongelegenheden) als ondergeschikte functie. 

Op lange termijn:  

- Wonen en aan het wonen verwante voorzieningen (diensten en vrije beroepen, horeca, 
sociaal-culturele voorzieningen). 

 

Steenbakkershuis: 

- Wonen: De woonfunctie kan onder verschillende vormen gerealiseerd worden (cohousing, 
meergezinswoning, meerdere ééngezinswoningen onder één dak, assistentiewoningen), 
hierbij geldt wel als voorwaarde dat het één ruimtelijk geheel wordt nagestreefd. Elke 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de realisatie van een nieuwe functie 
binnen deze bestemmingszone moet aantonen dat het voorwerp van de aanvraag een 
coherent totaalproject nastreeft. Hierbij kunnen er maximaal vier woongelegenheden 
gerealiseerd worden waarvan maximaal drie in de bestaande woning en maximaal één los 
van de bestaande woning in een apart volume. 

- Zorgfunctie (bv. aanleunflats). 

- Horeca 

- Diensten en vrije beroepen 

- Kantoor 
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Onbebouwde ruimte 

Voor domeinen gelegen op een dergelijk centrale locatie is het van belang dat er een voldoende 
aandeel wordt van de onbebouwde ruimte wordt gebruikt als publieke en doorwaadbare parkruimte. 

De onbebouwde ruimte zal worden bestemd als parkgebied. De delen van de bestemmingszone die 
niet worden gebruikt voor particuliere doeleinden (private tuinzone), moeten integraal worden 
opgenomen in de centrale groenstructuur voor de kern van Sint-Lenaarts. Er moet een integrale visie 
worden opgesteld voor de inrichting van deze publieke delen, waarbij volgende elementen van 
cruciaal zijn: 

- de aansluiting met de omgeving, door middel van een netwerk van trage verbindingen. 

- Versterken transparantie en doorwaadbaarheid.  

- Zichtassen vastleggen; bv. zichtas op de kerk, op achterliggend open ruimte. 

 

De voortuinstrook voor de Pastorie moet worden heringericht als representatieve ‘inkomzone’. In 
deze zone dienen voldoende open zichten op het waardevolle gebouw worden gecreëerd en is de 
oprichting van bijkomende gebouwen niet toegelaten. Op die manier kan de Pastorie terdege 
bijdragen aan de beeldwaarde van het plein.  
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Padennetwerk 

Het versterken en aanvullen van een fijnmazig netwerk van trage wegen tussen de verschillende 
centrumfuncties op deze centrale locatie in de kern van Sint-Lenaarts. 

 

 

Conceptschets totaalvisie 
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5.3.5 ‘Grootschalig domein in woongebied’:  gemeentepark Brecht 

5.3.5.1 Aftoetsingscriteria 

1.Toolkit kasteeldomeinen 

Categorie: Grootschalig domein in woongebied: het domein ligt centraal in de kern van Brecht 

2. Visie GRS omgeving plangebied 

Het gemeentehuis van Brecht (kasteel) wordt geselecteerd als puntbaken. Bebouwing op of in de 
omgeving van deze bakens dient op die manier te worden vorm gegeven dat de bakens visueel worden 
gevrijwaard of versterkt.  

Lokale recreatiegebied 

Bestaand en te behouden park: Gemeentepark  

Gewenste nederzettingsstructuur 

Door het nieuw tracé van de rondweg wordt de dorpskern van Brecht ontlast van het doorgaand 
verkeer. Hierdoor zal een autoluw centrum met meer aandacht voor de langzame verkeersgebruikers 
worden gecreëerd.  

Brecht wordt, als onderdeel van het dorpennetwerk, in het GRS beschouwd als hoofddorp. In het 
hoofddorp wordt een algemeen beleid van kernversterking door verdichting en inbreiding gevoerd. 
Kernversterking houdt niet enkel het opvangen van de woonbehoefte in, maar richt zich ook tot het 
opvangen van behoeften naar bijkomende lokale bedrijven, versterken van de detailhandel en het 
recreatief aanbod.  
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Gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur 

In het noorden vorm de rondweg een harde grens tussen de kern en het landschap. In het zuiden 
wordt een zachte grens voorzien. Hier zijn nog mogelijkheden om groene vingers tot op het 
centrumplein van Brecht te laten binnendringen. Het gemeentepark wordt in het zuiden bijna 
rechtstreeks verbonden met het achterliggende landschap. Bij een toekomstige ontwikkeling van het 
woonuitbreidingsgebied Molenstraat zal er een ruimte worden behouden, die een verbinding maakt 
met het park.  

3. Ruimtelijke draagkracht 

Er gelden geen bijzondere beschermingen of selecties t.h.v. deze site in het kader van open ruimte 
beleid. Enkel het noordelijk en centrale deel van het park is aangeduid als biologisch waardevol. Het 
zuidelijke deel is aangeduid als biologisch minder waardevol met waardevolle elementen. De remise 
is beschermd als monument. Het kasteel en de remise zijn opgenomen in de inventaris bouwkundig 
erfgoed.  

4. Situering en ontsluiting 

Het gemeentepark ligt centraal in de kern van Brecht. Door zijn centrale ligging bevinden zich diverse 
voorzieningen in  de directe omgeving (OCMW, Sint-Michielschool, werkwinkel, horeca en handel).  

In het zuidwesten wordt het park begrensd door de gewestweg N133, de Venusstraat. Hier bevindt 
zich een kleine ingang (voor niet gemotoriseerd verkeer). Verder ligt het park op korte afstand van de 
N115. Het Gemeentepark wordt in het noordoosten en het noordwesten begrensd door de buurtweg 
‘Het Lange Pad’ waarop woonpercelen aansluiten. in de zuidoostelijke hoek van het park bevindt zich 
een parking ten behoeve van de functies in het park (gemeentehuis, gemeenschapscentrum, 
bibliotheek, …) die rechtstreeks ontsloten wordt naar de Mudaeusstraat.  

5. Huidige waarde en status 

De gebouwen verkeren in goede staat.  

5.3.5.2 Visie  

Algemeen 

Het gemeentepark bevindt zich in een hoofddorp van de gemeente. Gezien de ligging centraal in een 
hoofdorp is conform de toolkit kasteeldomein bijkomende verdichting mogelijk ter hoogte van dit 
domein in kader van welbepaalde functies en mits respect voor de beeldkwaliteit van de publieke 
ruimte- en de erfgoedwaarden. Hierbij is het van belang dat de landschappelijke en ecologische 
waarden van gemeentepark maximaal gevrijwaard blijven.  

Visie afbakening plangebied 

Het plangebied wordt afgebakend o.b.v. de perceelsgrenzen van het waardevol domein 
(gemeentepark). 

Bebouwde ruimte 

Visie bestemming en mogelijke functies 

Met het RUP Brecht centrum werd de bestemming van het gebied reeds gewijzigd van parkgebied 
naar ‘parkgebied met historische en/of esthetische waarde’, waarbij aan de gebouwen nieuwe en 
bijkomende functies werden toegekend. 

De functies die mogelijk zijn in de gebouwen in het park sinds het RUP Brecht Centrum, worden 
behouden. Dit wil zeggen dat voor alle gebouwen binnen deze zone, zowel de gebouwen met 
erfgoedwaarde als de gebouwen zonder erfgoedwaarde), de  volgende functies worden toegelaten: 

- Functies voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, kantoren, socio-culturele en 
educatieve voorzieningen 
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Conform de visie in het RUP Brecht Centrum en conform ook de algemene visie voor het RUP 
Waardevolle domeinen wordt in de gebouwen met erfgoedwaarde meer functies toegelaten. 
Concreet zullen volgende functies bijkomend in het kasteel, de remise en de orangerie bijkomend 
volgende functies worden toegelaten: 

- toeristisch-recreatieve voorzieningen, horeca 

De maximale capaciteit van de aanwezige functies wordt bepaald door de maximale capaciteit van de 
parking. Bij de vergunningsaanvraag voor de wijziging of uitbreiding van een functie moet worden 
aangetoond dat de parkeerbehoefte kan worden opgevangen in de huidige parking. 

Visie uitbreidingsmogelijkheden 

De gemeente wenst een uniforme visie op te stellen voor de verschillende kasteeldomeinen. Hiervoor 
wenst ze alle domeinen af te toetsen aan hetzelfde kader, nl. toolkit kasteeldomeinen. Volgens de 
toolkit kasteeldomeinen betreft dit een grootschalig domein binnen woongebied waar bijkomende 
verdichting mogelijk is mits respect voor de beeldkwaliteit van de publieke ruimte- en de 
erfgoedwaarden. Dus de uitbreidingen kunnen ruimer zijn dan in RUP Brecht Centrum. 

Kasteel 

De uitbreidingsmogelijkheden voor het kasteel zoals geformuleerd in het RUP Brecht Centrum 
(uitbreiding met maximum 20%) bieden te weinig mogelijkheden om voldoende hedendaagse 
invullingen te creëren. Het huidig gemeentehuis wordt te klein voor het onderbrengen van de 
verschillende diensten. Vandaag moeten sommige activiteiten (zoals college) al uitwijken naar het 
gemeenschapscentrum, waardoor er minder ruimte is voor verenigingen. De gemeente heeft nood 
aan een verdubbeling van het bestaand volume. Om logistieke en functionele redenen is het 
efficiënter om de uitbreiding aansluitend bij het bestaand gemeentehuis te voorzien. Verder betreft 
het gemeentehuis een centrale locatie binnen de kern van Brecht en vervult het een sociale functie 
binnen het park. Ten slotte behoudt het gemeentehuis zo zijn historische functie.  

In het harmonisch park – en groenbeheerplan dat is opgemaakt voor het gemeentepark (in 2013), 
werd reeds afgetoetst of een uitbreiding van het gemeentehuis met 100% volume-uitbreiding, 
mogelijk is, zonder de kwaliteit van het gemeentepark aan te tasten. Uit het onderzoek kwam naar 
voor, dat dit mogelijk was, mits inachtname van volgende randvoorwaarden:  

- uitbreiding gebeurt optimaal in oostelijke richting. Uitbreiding naar het noorden of naar 
het westen is sowieso niet toegelaten om de openheid en de eenheid van het park te 
vrijwaren.11  

- er moet bij de oostelijke uitbreiding tussen kasteel en parking getracht worden om de 
bestaande zomereiken en haag beuken zoveel mogelijk te behouden; compensatie van 
beplanting die toch moet verdwijnen dient te gebeuren ten noordwesten van de 
noordelijke boomgaard in de ruimte voor natuurontwikkeling (aan te planten autochtone 
struiken)  

- de parkeerbehoefte moet op de huidige parking worden opgevangen: door een efficiëntere 
inrichting kan de capaciteit in de huidige parkeerzone worden geoptimaliseerd; enkel 
dienstvoertuigen en andersvaliden zijn toegelaten om tot aan het gemeentehuis te rijden 

- de uitbreiding gebeurt in verhouding en met respect t.a.v. de erfgoedwaarde van het 
hoofdgebouw; 

- conform de mogelijkheden bij domein de Sadeleer: kan de uitbreiding tevens los van het  
kasteel worden gerealiseerd, op voorwaarde dat dit gebeurt in functie van de functionele 
werking van de plek; de realisatie gebeurt in de onmiddellijke omgeving naast of achter het 
kasteel en de realisatie gebeurt in verhouding en met respect tot erfgoedwaarde van het 
kasteel 

                                                                 
11 Net ten oosten van het gebouw ligt momenteel een buurtweg. Bij uitbreiding van het kasteel zal de buurtweg worden 
omgeleid rond de uitbreiding. Dit gebeurt in een aparte procedure.   
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Figuur 154 onderverdeling in bebouwing volgens huisnummers 

 

 

Figuur 155 uitbreidingsscenario naar het oosten (bron: HPG gemeentepark, Antea 2013) 

 

Overige gebouwen met erfgoedwaarden (orangerie en remise) 

Deze gebouwen zijn verder verwijderd van de centrale inkom/parking van het park en tevens kleiner. 
Hier worden de mogelijkheden iets meer beperkt met een onderscheid tussen de Remise (beschermd 
erfgoed) en de orangerie (geen beschermd erfgoed). Voor de orangerie wordt uitbreiding van 
maximaal 50% toegelaten, voor de remise maximaal 20%. Herbouw is enkel mogelijk bij calamiteiten.  

Gemeenschapscentrum 

1
9

2
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Dit gebouw is vandaag al bijna dubbel zo groot als het kasteel (grondoppervlakte ca.750m²; kasteel 
ca.400m²) en heeft bovendien geen erfgoedwaarde of is ingepast met de erfgoedwaarde met de 
overige gebouwen. Uitbreiding is hier enkel toegelaten i.f.v. veiligheid, (brand)veiligheid, 
instandhoudings- en onderhoudswerken en toegankelijkheid met een maximum van 10% volume-
uitbreiding.  

Onbebouwde ruimte 

De onbebouwde ruimte zal zijn bestemming als parkgebied met historische en/of esthetische waarde 
met behouden. De visie voor de inrichting van het parkgebied is reeds bepaald in het harmonisch park- 
en groenbeheer.   

Enkele elementen die specifiek worden vertaald in het RUP zijn behoud zichtassen en behoud 
padennetwerk zodat een zekere transparantie van het kasteelpark wordt nagestreefd. 

 
behoud zichtassen 

 

 

 

transparant gemeentepark 
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Visie buurt- en voetwegen 

Doorheen het plangebied lopen twee voetwegen (nr. 143 en 144). Op het terrein lopen effectief twee verbindingen van het Kasteel Neut tot aan de noordelijke grens van 
het park. De voetwegen worden niet gehypothekeerd door de visie van het RUP (noord-zuidverbindingen blijven bestaan).  

 
Figuur 156  Buurt- en voetwegen t.h.v. Gemeentepark Brecht 

 
Figuur 157 Lijnvormige terreineenheden Gemeentepark Brecht (HPG, Brecht, 
2012) 
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Parkeren 

Er is reeds een parking van een zekere omvang aanwezig binnen het gemeentepark. Het opvangen van 
een bijkomende parkeerbehoefte dient te gebeuren binnen de huidige zone die door parking in beslag 
wordt genomen. In eerste instantie moet worden onderzocht of deze parkeerplaatsen ondergronds 
gerealiseerd kunnen worden (mits geen impact op parkkarakter). Bijkomend kan een herstructurering 
van de huidige parking plaatsvinden indien nodig.  

In het kader van de herinrichting van de Lessiusstraat zal er een parkeerbehoefte studie opgemaakt 
worden voor het centrum van Brecht. Het gemeentepark zal hierin ook opgenomen worden. Op basis 
van de resultaten van die behoeftestudie, wordt dan bepaald hoeveel parkeerplaatsen er in het 
gemeentepark voorzien moeten worden.  

 

Figuur 158 Omvang en situering parking gemeentepark Brecht 

 

Conceptschets totaalvisie 
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6 Motivatie afwijking HAG (domein Verbrand Hof) 

Het deelplan ‘Verbrand Hof’ is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied (HAG). Dit agrarisch gebied 
blijft echter behouden als agrarisch gebied. Enkel voor het bebouwde deel wordt voorzien in twee 
wooneenheden al dan niet in relatie tot een landbouwbedrijf.  

Inzake de motivatie tot aansnijding van het herbevestigd agrarisch gebied middels het RUP 
‘Waardevolle domeinen’ wordt verwezen naar de omzendbrief RO 2010/01: 

Conform de omzendbrief RO 2010/01 zijn bestemmingswijzigingen op gemeentelijk niveau in 
beperkte mate mogelijk, na grondige afweging. Volgende elementen dienen minstens aan bod te 
komen in de verantwoording:  

1. onderzoek naar alternatieve locaties, buiten herbevestigd agrarisch gebied en een 
verantwoording waarom de alternatieven buiten herbevestigd agrarisch gebied niet 
weerhouden worden.  

Het RUP wordt ingegeven door de visie geformuleerd in het (partieel herzien) gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan (GRS) Brecht.   

2. Onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functioneel samenhang van de agrarische 
structuur 

Deelplan Verbrand Hof: 

Vandaag betreft het een paardenfokkerij, op de landbouwgebruikspercelenkaart zijn de percelen 
dan ook aangeduid als weide en de gebouwen als landbouwinfrastructuur. De hoofdfunctie van 
de zone blijft professionele landbouw. Enkel voor het bebouwde deel wordt het voorzien van 
twee wooneenheden als ondergeschikte functies bijkomend toegelaten. Vandaag bestaat de 
bebouwde site ook uit een ruim woongedeelte en een niet-woongedeelte (stallen, binnenpiste). 
Daarnaast blijven ook de omliggende gronden beschikbaar voor agrarisch grondgebruik, 
behoudens eventueel een bijkomende parking. 

 

3. Onderzoek naar mogelijke flankerende maatregelen voor de landbouw 

Uit voorgaande paragraaf blijkt dat er geen landbouwbedrijven fundamenteel geschaad worden in 
hun bedrijfsvoering door de realisatie van de planopties volgend uit het RUP. 
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7 Grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften 

7.1 Verordenend grafisch plan 

De elementen uit de visie worden vertaald naar een verordenend grafisch plan. Het grafisch plan geeft 
aan voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is. Het grafisch plan moet samen 
gelezen worden met de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de 
inrichting en/of het beheer. 

7.2 Verordende stedenbouwkundige voorschriften 

De elementen uit de visie worden eveneens vertaald naar verordenende stedenbouwkundige 
voorschriften.   

 

Door middel van algemeen geldende bepalingen worden (voor alle deelplannen) verplichtingen 
opgelegd inzake onder meer:  

- duurzaamheid 

- waterhuishouding;  

- landschappelijke integratie; 

- verlichting; 

- parkeren. 

Specifieke stedenbouwkundige voorschriften worden geformuleerd voor de verschillende 
bestemmingszones aangeduid op het grafisch plan: 

Categorie van gebiedsaanduiding Bestemming 

Deelplan ‘Domein De Eester’ 

parkgebied Art. 1 – Kasteelpark 

n.v.t. Art. 2 – Kasteel De Eester (overdruk) 

n.v.t. Art. 3 – Koetshuis de Eester en omgeving (overdruk) 

n.v.t. 
Art. 4 – Woningen in kasteelpark zonder erfgoedwaarde 
(overdruk) 

n.v.t. Art. 5 – Zone voor parking (overdruk)  

landbouw Art. 6 – Agrarisch gebied  

lijninfrastructuur Art.7 – Openbaar domein 

n.v.t. Art.8 – Zichtas (overdruk) 

n.v.t. Art.9 – Toegangsdreef (overdruk) 

n.v.t. Art.10 – Trage weg-indicatieve aanduiding (overdruk) 

lijninfrastructuur Art.11 – Waterloop 
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Deelplan ‘Verbrand Hof’ 

landbouw Art. 1 – Agrarisch gebied ‘Verbrand hof’ 

landbouw Art. 2 – Agrarisch gebied - bouwvrij 

lijninfrastructuur Art. 3 – Waterloop 

n.v.t. Art. 4 – Bouwvrije zone voor de ruiming waterloop 

(overdruk) 

n.v.t. 
Art. 5 – Zone voor parking (overdruk)  

lijninfrastructuur Art. 6 – Openbaar domein 

n.v.t. Art.7 –  Te behouden ringgracht (overdruk) 

n.v.t. 
Art.8 – Waardevolle bomenrij 

Deelplan ‘De Sadeleer’ 

wonen Art. 1 – Woongebied met waardevol karakter 

parkgebied Art. 2 – Parkgebied 

lijninfrastructuur Art. 3 – Openbaar domein 

n.v.t. Art. 4 – Zone voor parking (overdruk) 

Deelplan ‘Steenbakkershuis en Pastorie’ 

wonen Art. 1 – Woongebied met waardevol karakter 

gemeenschapsvoorzieningen Art. 2 – Pastorie Sint-Lenaarts 

wonen Art. 3 – Nabestemming wonen 

parkgebied Art. 4 – Parkgebied 

n.v.t. Art. 5 – Trage wegen – indicatieve aanduiding (overdruk) 

Deelplan ‘Gemeentepark 

park Art. 1 – Parkgebied met historische en/of esthetische 

waarde 

n.v.t. Art. 2  - Kasteel Neut (overdruk) 

n.v.t. Art. 3 – Remise (overdruk) 

n.v.t. Art. 4 – Orangerie (overdruk) 

n.v.t. Art. 5 – Gemeenschapscentrum (overdruk) 
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n.v.t. Art. 6 – Zone voor parking (overdruk) 

n.v.t. Art. 7 – Zichtas (overdruk) 

n.v.t. Art. 8 – Trage wegen – indicatieve aanduiding (overdruk) 
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7.3 Ruimtebalans 

Onder de vorm van enkele cijfergegevens kan een overzicht gemaakt worden van de verschillende bestemmingscategorieën en hun aandeel in het ruimtegebruik binnen 
het plangebied. 

Tabel 10 Ruimtebalans RUP waardevolle domeinen per deelplan (m²) 

RUIMTEBALANS 
Contour 

Projectgebied 
Wonen Landbouw 

Bos, overig groen, 
reservaat en natuur 

Overig (lijninfra-
structuur, 

ontginnings-gebied, 
…) 

  

GWP 
(m²) 

RUP 
(m²) 

GP 
(m²) 

GWP 
(m²) 

GP 
(m²) 

GWP 
(m²) 

GP 
(m²) 

GWP 
(m²) 

RUP 
(m²) 

GP 
(m²) 

GWP 
(m²) 

GP 
(m²) 

  

  

  

Deelplan 01 - Domein De Eester 281.197 0 281.197 0 0 23.620 57.542 257.577 0 203.670 0 19.985 

Deelplan 02 - Domein Verbrand Hof 124.263 0 124.263 0 0 124.263 121.626 0 0 0 0 2.637 

Deelplan 03 - Domein De Sadeleer 23.987 0 23.987 1.364 2.657 518 0 22.105 0 19.693 0 1.637 

Deelplan 04 - Domein Steenbakkershuis en 
Pastorie Sint-Lenaarts 

11.366 0 11.366 0 1.598 0 0 11.366 0 8.974 0 794 

Deelplan 05 - Gemeentepark Brecht 0 37.928 37.928 0 0 0 0 0 37.928 37.928 0 0 
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7.4 Op te heffen voorschriften 

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 01.09.2009, wordt hieronder een limitatieve 
opgave gegeven van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die 
opgeheven worden. 

 

7.4.1 Gewestplan 

- “parkgebied” (cf. art. 14 KB 28/12/1972) 

De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig ingericht 
te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen 
vervullen. 

 van toepassing op deelplan ‘De Eester’, ‘De Sadeleer’ en ‘Steenbakkershuis’ en 
‘Pastorie Sint-Lenaerts’. 

 

- “agrarisch gebied” (cf. art. 5 KB 28/12/1972) 

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. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening 
van de landbouw- en bosgebieden. 

 van toepassing op deelplan ‘De Eester’, ‘Verbrand Hof’,  

 

7.4.2 RUP ‘Brecht Centrum’ 

- Art.13 Parkzone met historische en/of esthetische waarde 

- Indicatieve aanduiding fiets- en voetgangersverbinding 
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8 Register m.b.t. planbaten, planschade, 
bestemmingswijzigingscompensatie en 
compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften 

Artikel 2.2.2, §1, eerste lid, 7°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verplicht in voorkomend 
geval de opname van een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, 
vermeld in artikel 2.6.1 van deze Codex, een planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4 van deze Codex, 
of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende 
het grond- en pandenbeleid. 

Planschade 

Artikel 2.6.1. van de codex stelt: “§2. Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op basis van 
een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan, een perceel niet meer in aanmerking komt voor 
een vergunning om te bouwen, vermeld in artikel 4.2.1, 1°, of te verkavelen, terwijl het de dag 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel in aanmerking kwam voor een 
vergunning om te bouwen of te verkavelen” en “§3. Voor de toepassing van planschadevergoeding 
moet bovendien aan volgende criteria samen worden voldaan op de dag voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van het definitieve plan: 1°het perceel moet gelegen zijn aan een voldoende 
uitgeruste weg overeenkomstig artikel 4.3.5, §1; 2°het perceel moet stedenbouwkundig en 
bouwtechnisch voor bebouwing in aanmerking komen; 3°het perceel moet gelegen zijn binnen een 
bebouwbare zone zoals bepaald in een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan; 4°enkel de eerste 
50 meter vanaf de rooilijn komt in aanmerking voor planschade.”  

In bepaalde gevallen is geen planschadevergoeding verschuldigd, opgesomd in artikel 2.6.1, §4. 

Planbaten 

Artikel 2.6.4 van de codex geeft de bestemmingswijzigingen aan die aanleiding kunnen geven tot een 
planbatenheffing: “Een planbatenheffing is verschuldigd wanneer een in werking getreden ruimtelijk 
uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg op een perceel één of meer van de hiernavolgende 
bestemmingswijzigingen doorvoert”. In bepaalde gevallen is geen planbatenheffing verschuldigd, 
opgesomd in artikel 2.6.5 en artikel 2.6.6. 

Bestemmingswijzigingscompensatie en compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften 

In art. 6.2.1. van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid staat het 
volgende vermeld: “een bestemmingswijzigingscompensatie is een gewestelijke, perceelsgebonden, 
financiële en subsidiaire compensatie voor de kapitaalschade ten gevolge van […] een gewestelijk, 
provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat een zone die onder de categorie van 
gebiedsaanduiding "landbouw" valt, omzet naar een zone die onder de categorie van 
gebiedsaanduiding "reservaat en natuur", "bos" of "overig groen" valt.”. 

 

“Onderstaande register is puur planologisch van aard: het betreft enkel de aanwijzing van 
percelen waarop een bestemmingswijziging of een overdruk wordt aangebracht die in 
beginsel zou kunnen leiden tot een planbatenheffing of één van de genoemde vergoedingen. 

Bij de planopmaak moet geen onderzoek worden verricht naar de eigendomsstructuur 
betreffende deze percelen, naar de aanwezigheid van mogelijke vrijstellingen van 
planbatenheffing, naar het voorhanden zijn van uitzonderingsgronden inzake genoemde 
vergoedingen etc…  (MvT, Parl. St., Vl. Parl., 2008-09, nr 2011/1, p.40) “ 
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Figuur 159 Grafisch register deelplan Domein De Eester 

 

Figuur 160 Grafisch register deelplan Verbrand Hof 
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Figuur 161 Grafisch register domein de Sadeleer 

 

Figuur 162 Grafisch register domein Steenbakkerswoning en Pastorie 
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Figuur 163 Grafisch register Gemeentepark Brecht 
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9 Screening plan-MER-plicht 

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en 
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007 , moet de initiatiefnemer van een plan 
met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze milieueffecten 
en eventuele alternatieve in kaart brengen. 

In het kader van deze wettelijke verplichting werd voor het RUP ‘Waardevolle domeinen’ een 
screeningsdossier van de plan-MER-plicht opgesteld. Doelstelling van de MER-screening is het 
bestuderen van de verwachte milieueffecten t.g.v. de genomen basisopties in het RUP, het aangeven 
van mogelijke milderende maatregelen en op basis daarvan aanvullende (externe) criteria te laten 
voortvloeien m.b.t. randvoorwaarden, mogelijkheden en inrichting van het plangebied. 

 

 

9.1 Conclusie verzoek tot raadpleging 

9.1.1 Bepaling van de plan-MER-plicht 

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en 
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van een plan 
met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze 
milieueffecten en eventuele alternatieven in kaart brengen.  

Stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet 
houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)? 

>> RUP’s vallen onder deze definitie; 

Stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM?  

>> dit is het geval indien: 

 Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning (stedenbouwkundige, 
milieu-, natuur-, kap-,…) aan een project; 

 Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale beschermingszones waardoor 
een passende beoordeling vereist is. 

Het RUP vormt het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning toegekend wordt. Het 
RUP ‘Waardevolle domeinen’ valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van het DABM. 

Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht ? 

>> Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 Plannen die “van rechtswege” plan-MER-plichtig zijn (geen voorafgaande “screening”); 
o Plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I, II of III van het BVR van 10 

december 2004 en wijziging van 1 maart 2013 én niet gebruik regelen van een klein 
gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging inhouden én betrekking hebben 
op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, 
waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening (een RUP voldoet 
per definitie aan deze laatste voorwaarde); 

o Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is, uitgezonderd deze die het 
gebruik bepalen van een klein gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging 
inhouden. 

 Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per geval moet 
geoordeeld worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben >> “screeningplicht” 

 Plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig, maar hier niet relevant). 
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Het RUP ‘Waardevolle domeinen’ heeft geen betrekking op een project vermeld in Bijlage I en/of II 
van het BVR van 10/12/2004 en wijziging van 1 maart 2013. Het RUP kan een kader vormen voor de 
toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage II van ditzelfde besluit, namelijk 
bijlage 10b [stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en 
parkeerterreinen (projecten die niet onder bijlage II vallen)]. 

Er kan thans gemotiveerd worden dat het RUP het gebruik regelt van een gebied op lokaal niveau en 
een kleine wijziging inhoudt. Aangezien het RUP slechts een kleine wijziging inhoudt en het gebruik 
regelt van een gebied op lokaal niveau is het RUP dus niet van rechtswege plan- MER-plichtig.  

Voor niet van rechtswege plan-MER-plichtige RUP’s dient geval per geval een screeningsprocedure 
doorlopen te worden teneinde een conclusie te kunnen maken omtrent eventuele plan-MER-plicht. 
In volgende paragrafen wordt het screeningsonderzoek, of het onderzoek naar het voorkomen van 
aanzienlijke milieueffecten als gevolg van het plan, gevoerd. 

 

9.1.2 Bodem  

Vanuit de discipline bodem zijn er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten. 

9.1.3 Water 

Er wordt geen aanzienlijk negatief effect verwacht voor de discipline water. 

9.1.4 Fauna en flora 

Vanuit de discipline fauna en flora zijn geen aanzienlijke negatieve milieueffecten te verwachten. 

9.1.5 Mens 

Er wordt geen aanzienlijk negatief effect verwacht voor de discipline mens.  

9.1.6 Conclusie onderzoek milieueffecten 

Op basis van de op dit moment beschikbare informatie kan worden besloten dat t.g.v. het RUP 
‘Waardevolle domeinen’  er geen aanwijzingen zijn dat er aanzienlijke milieueffecten te verwachten 
zijn.  

Het RUP ‘Waardevolle domeinen’, dat voorwerp vormt van dit onderzoek tot 
milieueffectenrapportage, valt bijgevolg niet onder de plan-MER-plicht zoals voorzien in het plan-
MER-decreet van 17/04/2007. 

 

9.2 Procedure plan-MER-screening en beslissing dient MER 

Datum ontvangst advies MER: 07/04/2017, dossiernummer: SCRPL17123 

Datum verzending screening naar adviesinstanties: 30/03/2017 en rappel op 10/05/2017 

De Dienst Mer besliste dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 
milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. De ontheffingsbeslissing kan 
geraadpleegd worden op de website van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur, via de M.e.r.-
databank:  

http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen-
milieueffectrapportages/dossierdatabank 
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10 Waterparagraaf – conclusie watertoets 

De deelplannen bevinden zich tevens in het Maasbekken (deelbekken van de Weerijs). 

Er stromen geen waterlopen doorheen de deelplannen ‘Domein Sadeleer’, ‘Steenbakkershuis en 
Pastorie’ en ‘gemeentepark Brecht’. Doorheen de overige deelplannen stromen volgende waterlopen: 

- Domein Verbrand Hof 
o Waterstraatje (2e categorie) 

- Domein De Eester 
o Eesterbeek (2e categorie) 
o Naamloze, niet geklasseerde waterloop 

Binnen het deelplan ‘Domein De Eester’ zijn effectief en potentieel overstromingsgevoelige zones 
gelegen. Binnen deelplan ‘gemeentepark Brecht is een beperkt fragment effectief 
overstromingsgevoelig gebied aangeduid. Binnen de overige deelplannen zijn geen 
overstromingsgevoelige gebieden aangeduid op de watertoetskaart overstromingsgevoeligheid. 

Deelplannen ‘Domein De Sadeleer’, ‘Steenbakkershuis en Pastorie’ en ‘gemeentepark Brecht’ zijn 
gelegen binnen centraal gebied.  

Het gebouwencomplex van het deelplan ‘Domein Verbrand Hof’ is gelegen binnen collectief te 
optimaliseren buitengebied. De overige zones van dit domein zijn niet aangeduid op de 
zoneringsplannen. 

Ook het ‘Domein De Eester’ is in hoofdzaak niet aangeduid op de zoneringsplannen. De verschillende 
gebouwen in het domein zijn evenwel gelegen binnen individueel te optimaliseren buitengebied (IBA 
gepland). 

In het RUP wordt ervan uitgegaan dat elke stedenbouwkundige vergunning dient te voldoen aan de 
randvoorwaarden zoals opgenomen in de gewestelijke verordening inzake hemelwaterwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

Met uitzondering van de deelplannen ‘Domein De Sadeleer’, ‘Steenbakkershuis en Pastorie’ en 
‘gemeentepark Brecht’ worden geen of slechts heel beperkte uitbreidingsmogelijkheden toegelaten 
en vormt het RUP eerder een kader voor nieuwe functies binnen de bestaande footprint van de 
gebouwen. 

Voor de deelplannen ‘De Sadeleer’, ‘Steenbakkerswoning en Pastorie’ en ‘gemeentepark Brecht’ 
worden ruimere mogelijkheden toegekend (respectievelijk 50%, 100% en 100% volume-uitbreiding), 
deze sites liggen in aansluiting met een woonkern en zijn goed ontsloten.  

Bovendien wordt een aanzienlijke oppervlakte binnen elk deelgebied bestendigd als een soort van 
open of groene ruimte, nl. parkgebied, openruimtegebied, agrarisch gebied of kasteelpark. Er zal dus 
voldoende ruimte zijn voor eventuele noodzakelijke voorzieningen voor de waterhuishouding. 
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6. DEEL 2 BIJLAGEN  

 

BIJLAGE 1 OVERZICHT SITUERING WAARDEVOLLE DOMEINEN 

BIJLAGE 2 BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND DEELPLANNEN 

BIJLAGE 3 ORTHOFOTO’S 

BIJLAGE 4 GRAFISCHE PLANNEN 

BIJLAGE 5 BESLISSING DIENST MER 

BIJLAGE 6 BESLISSING DIENST VR 
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Bijlage 1 Overzicht situering waardevolle domeinen 
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Bijlage 2 Bestaande juridische toestand deelplannen 
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Bijlage 3 Orthofoto’s  
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Bijlage 4 Grafische plannen 
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Bijlage 5 Beslissing dienst MER 
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Bijlage 6 Beslissing dienst VR 

 

 

 

 


