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In het noorden van de provincie Antwerpen vindt u een groene gordel van 

zes gemeenten: Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel.  

Ze zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden door hun rijke geschiedenis, hun 

hechte bewonersgemeenschap en de natuur die hen omringt.

Hoewel de stad vlakbij ligt, is de drukte veraf. Toch valt er altijd iets te beleven 

in de bossen, heiden en parken. Het is een ideale en unieke plek om thuis te 

komen. 

Om de leefbaarheid van dit gebied te verzekeren en te versterken, riepen de 

gemeenten en het provinciebestuur een bijzonder samenwerkingsverband in 

het leven: ‘de groene zes’. De bedoeling is om een gedeelde visie uit te werken 

over de manier waarop we in dit gebied wonen, werken en ontspannen.

We werken daarvoor rond zes thema’s: kasteeldomeinen, woonparken, 

kernen, detailhandel, open ruimte en hernieuwbare energie. Rond elk thema 

werken we een toolkit uit. Daarin staat waar we naartoe willen en welke 

concrete stappen we daarvoor moeten zetten.

In deze brochure komen de kasteeldomeinen aan bod. Die dragen op een 

ongeëvenaarde manier bij aan het groene en historische karakter van de 

streek. Het doel is om ze te bewaren, op te knappen en beter toegankelijk 

te maken. Zo komen ze nog generaties lang ten goede aan de bewoners en 

bezoekers van ‘de groene zes’.

gedeputeerde ludwig Caluwé           gedeputeerde luk lemmens
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de overheid neemt een coördi-

nerende rol op zich, omdat de kas-

teeldomeinen het private belang 

overstijgen. door hun veelzijdige 

natuur en rijke verleden bieden ze 

een maatschappelijke meerwaarde. 

Het is in ieders belang om ze te 

bewaren en versterken.

daarbij komt het erop aan 

om slimme keuzes te maken. 

Bijvoorbeeld: niet langer gronden 

verkopen of verpachten om zo het 

onderhoud van het kasteelgebouw te 

financieren. maar wel: elk domein –  

het gebouw en de gronden – als één 

geheel bewaren. Andere objectieven 

zijn het behoud van waardevolle 

erfgoedelementen, de versterking 

van de open ruimte en de creatie 

van openbare functies zoals cultuur, 

wonen en sport.

dat is geen taak voor eigenaars 

of projectontwikkelaars alleen. 

overheden, private investeerders en 

andere partners gaan samen met 

hen op zoek naar een evenwicht 

tussen economische, ecologische 

en maatschappelijke doelstellingen, 

tussen kosten en baten. Ze volgen 

daarbij een stappenplan dat de 

procedures en spelregels duidelijk 

omschrijft. dat leest u op de vol-

gende pagina’s.

Bent u eigenaar van een kasteeldomein 

in ‘de groene zes’? Hebt u als projectontwikkelaar 

plannen met zo’n unieke historische plek? 

of bent u op een andere manier betrokken bij de 

kasteeldomeinen? dan nodigen de gemeenten 

en de provincie Antwerpen u uit tot een 

samenwerking. deze brochure beschrijft 

hoe die in zijn werk gaat.  

4 Rijk veRleden, gRote toekomst inleiding

Irishof / Kapellen
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de meeste kasteeldomeinen (speelhoven of hoven van plaisantie) stammen 

uit de achttiende en negentiende eeuw. een tijd waarin grondbezit de 

belangrijkste bron van rijkdom was. Arbeidskrachten waren spotgoedkoop, 

dus het kostte de eigenaar geen moeite om het gebouw en domein te 

onderhouden. 

in het begin van de twintigste eeuw veranderde dat. land- en bosbouw 

brachten niet genoeg meer op. Bijna niemand kon zich nog de luxe van 

huispersoneel veroorloven. voor veel eigenaars werd een kasteeldomein 

eerder een last dan een lust. 

toch zijn er vandaag nog kasteeldomeinen die prima worden onderhouden 

door hun eigenaars. Andere werden al volledig verkaveld of kregen een 

herbestemming vanaf de jaren vijftig. deze brochure gaat over een derde 

groep: kasteeldomeinen die klaar zijn voor een nieuwe toekomst. Zij kunnen 

op twee manieren bijdragen tot de leefbaarheid van de groene gordel rond 

Antwerpen:

Ze herbergen een grote hoeveelheid gevarieerde natuur. 

Ze schenken de bewoners van dit gebied ruimte voor sport, recreatie en 

cultuur. Hun verspreide ligging, vaak dicht bij woonkernen, is daarbij een 

belangrijke troef. net zoals hun unieke historische identiteit.

Heel wat functies zijn denkbaar: natuurgebied of buurtpark, cohousingproject 

of cultuurcentrum, stadsboerderij of speelbos. de mogelijkheden zijn ruim en 

geen enkele wordt vooraf vastgelegd. Het belangrijkste is dat kosten en baten 

voor alle partijen in evenwicht zijn.

vAn sPeelHof 
nAAR sPeelBos

Kasteel ‘s Gravenwezel / Schilde



De naam Bellenhof verwijst naar de eerste bewoner van dit domein, 

baron Frédéric de Beelen-Bertholff. Vanaf 1770 bouwde hij dit buiten-

verblijf in klassieke Franse stijl. Het kasteel werd bij het begin van de 

Tweede Wereldoorlog bijna volledig verwoest. De toenmalige bewoners 

bouwden het identiek weer op, maar voegden wel twee dwars- 

vleugels toe. Het kasteel is vandaag nog altijd in privéhanden, maar 

zonder renovatie is het niet bewoonbaar. Met zijn 25 ha beschikt het 

Bellenhof over een vrij groot domein. In het noorden grenst dat aan 

het containerpark. Aan de andere zijden kan het aansluiten op groen- 

gebieden zoals De Mik, het Klein Schietveld, de Oude Gracht en  

Den Uitlegger. Als ook nog eens de oude dreven worden hersteld, is dat een 

gedroomd recreatiegebied voor de Brasschatenaren.

klAAR vooR 
een nieuW 
Hoofdstuk

kasteel
Bellenhof

BRASSCHAAT

De zakenman Frédéric Speth gaf rond 1900 de opdracht voor de bouw van 

dit landhuis in cottagestijl. De befaamde tuinarchitect Louis Fuchs ontwierp 

het weelderige park errond. In 1946 kocht de Belgische staat het domein 

en bracht er een atheneum in onder. Vandaag is dat de Basisschool Irishof.
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BeWAARde gloRie

Het domein Vordenstein ontstond in de veertiende eeuw. In 1552 verrees 

het eerste kasteelgebouw. na een woelige geschiedenis werd dat in 1946 

definitief gesloopt. Maar de oranjerie, enkele bijgebouwen en vooral de 

magnifieke negentiende-eeuwse kasteeltuin bleven bewaard.

Het publiek toegankelijke park Vordenstein is eigendom van het Vlaams 

Gewest en wordt beheerd door het Agentschap voor natuur en Bos. 

Herontwikkeling is hier dan ook niet aan de orde.

park 
vordenstein
SCHOTen

Ir
is

ho
f /

 K
ap

el
le

n



daarbij baseert ze zich op:

planologische en juridische gegevens van de domeinen: hoe zijn ze ingekleurd op de gewestplannen? 

is er verandering van die toestand op komst? Wie is de eigenaar? staat het te koop?

zelf verzamelde gegevens over de fysieke staat van de kasteeldomeinen.

#1u kunt zelf contact opnemen met de stedenbouw-

kundige dienst van uw gemeente. maar het kan 

ook dat de administratie u contacteert. Want in 

principe monitort de gemeente de staat van de 

kasteeldomeinen op haar grondgebied. 

Stap #1

ContACt

8 Rijk veRleden, gRote toekomst stap #1

de gemeenten en de 

provincie Antwerpen 

stelden een longlist 

van kasteeldomeinen 

op. de meest actuele 

versie is beschikbaar 

bij uw gemeente. 

de herontwikkeling 
van een kaSteeldomein

in vieR stAPPen
op die lijst staan een veertigtal do-

meinen die in aanmerking komen 

voor herontwikkeling. domeinen die 

al werden afgebroken, staan er bij- 

voorbeeld niet op. evenmin als  

domeinen die zo sterk in verval zijn 

dat ze geen nieuwe bestemming 

meer kunnen krijgen. 

ontbreken ook op de lijst: kasteeldo-

meinen die goed worden onderhou- 

den door hun eigenaars. Al kan dat 

in de toekomst veranderen, bijvoor-

beeld als het domein wordt verkocht. 

daarom herbekijken de betrokken  

gemeenten de longlist voortdurend.

Als ‘uw’ kasteeldomein op die  

lijst staat, begint u samen met de  

gemeente en provincie Antwerpen 

aan een herontwikkelingstraject.  

dat bestaat uit vier stappen. 



ContaCtadreSSen

gemeente Brasschaat

    Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

    verhoevenlei 11-15, 2930 Brasschaat

03 650 02 50

ruimtelijkeordening@brasschaat.be

gemeente Brecht

gemeentepark 1

2960 Brecht

03 660 25 67

ruimtelijkeordening@brecht.be

gemeente kapellen

Antwerpsesteenweg 130

2950 kapellen

03 660 66 04

ruimte@kapellen.be

gemeente Schilde

Brasschaatsebaan 30

2970 schilde

03 380 16 11

ruimtelijke.ordening@schilde.be

gemeente Schoten

verbertstraat 3

2900 schoten

03 680 09 55

technischedienst@schoten.be

gemeente zoersel

Handelslei 167

2980 Zoersel

03 298 09 11

ruimtelijke.ordening@zoersel.be

Als de gemeente op basis van 

deze gegevens beslist tot een 

herontwikkeling, nodigt ze de 

eigenaar uit op een informeel 

overleg tussen de schepen van 

ruimtelijke ordening, ambtenaren 

van stedenbouw en eventueel 

cultuur, en de bouwheer.

Schildehof / Schilde

Dennenburg / Kapellen



#2samen met de gemeente onderzoekt de eigenaar 

de huidige toestand van het kasteeldomein. 

dat gebeurt in de vorm van vier grondige scans.

1. Financiële scan

de financiële scan is een onderzoek 

dat de financiële situatie van een 

kasteeldomein inschat.

kernvragen voor 

de financiële scan:

is het huidige model betaalbaar? 

is er nog geld voor bijkomende 

investeringen (bijvoorbeeld reno- 

vaties)? 

Zijn er nieuwe inkomsten moge- 

lijk, bijvoorbeeld door het domein 

een andere bestemming te 

geven?

de eigenaar kan deze scan zelf uit-

voeren. maar meestal geeft hij daar-

voor opdracht aan een specialist. de 

gemeente bepaalt welke elementen 

de scan duidelijk en controleerbaar 

moet vermelden.

2. erfgoedscan

Wat de kasteeldomeinen zo bijzonder 

maakt, is hun rijke geschiedenis. Het 

is logisch om die zoveel mogelijk in 

ere te houden. Zomaar een kasteelge-

bouw neerhalen om iets anders in de 

plaats te zetten, kan dus niet. Hetzelfde 

geldt voor waardevolle landschapsele-

menten zoals waterpartijen, dreven of 

boomgaarden.

in de praktijk is dat niet altijd evident. 

Want uit de financiële scan blijkt vaak 

dat alles restaureren, herstellen of 

zelfs maar onderhouden onbetaal- 

baar is voor een eigenaar of projec-

tontwikkelaar. en ook overheids- 

middelen – dikwijls in de vorm van 

subsidies – zijn niet onuitputtelijk. de 

uitweg? Constructieve en creatieve 

samenwerking. Selectieve vernieu-

wing is een uitstekende manier om 

de belangen van alle betrokkenen te 

verzoenen. Het uitgangspunt is dat 

niet alle historische elementen even 

belangrijk of prioritair zijn.

Stap #2

inventARis

10 Rijk veRleden, gRote toekomst stap #2

Kasteel van Schoten/Schoten



Zo bestaat er een onderscheid tussen:

essentiële onderdelen, van groot gemeenschappelijk belang en dus 

geschikt voor subsidies;

neutrale onderdelen, die je grondig kunt wijzigen of zelfs slopen;

schadelijke onderdelen, die je het best verwijdert.

een voorafgaande erfgoedscan is daarbij van onschatbare waarde. 

die brengt de belangrijke geschiedkundige elementen in kaart.

kernvragen voor de erfgoedscan:

Wat is de geschiedenis van het kasteeldomein? 

Welke elementen blijven daar vandaag nog van over? 

is het domein beschermd? 

is het opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed?

Wat zijn de waardevolle elementen? 

loont het de moeite om die allemaal te behouden? 

de eigenaar klopt voor de erfgoedscan aan bij een specialist, bijvoorbeeld 

een studiebureau of architect.

3. landschapsscan

de kasteellandschappen zijn restan-

ten van open ruimte in een sterk ver- 

stedelijkt gebied. Ze hebben dan ook 

een belangrijke ecologische waarde. 

maar ‘natuurlijk’ zijn ze daarom niet al-

tijd. Hoe dichter bij de kasteelgebou- 

wen, hoe meer ze tot in de puntjes 

werden gepland en aangeplant. dat 

geeft ze dan weer een culturele 

waarde. 

dat dubbele karakter maakt de aan-

pak van het kasteellandschap extra 

complex. maar het biedt ook extra 

kansen, bijvoorbeeld om econo-

mische en maatschappelijke meer-

waarde te creëren. 

>>>

Schildehof / Schilde



de huidige toestand bepaalt de mogelijkheden voor de toekomst:

vaak blijven er nog heel wat historische landschapselementen over. Als 

die nog in goede staat zijn, ligt het voor de hand om die te behouden. 

ook als dat bijvoorbeeld niet-inheemse planten- of boomsoorten zijn. Bij  

behoud zijn de mogelijkheden voor nieuwe functies relatief beperkt. je 

kunt bijvoorbeeld geen tennisbaan aanleggen in een historische tuin. 

nieuwe functies die mooi aansluiten bij het landschap kunnen wel. denk 

maar aan een buurtpark of een educatief centrum.

soms is het authentieke landschap ingrijpend veranderd, maar kun je het nog 

wel herstellen. dat geeft meteen de kans om nieuwe functies verantwoord te 

integreren. Want die helpen om de kosten te dragen.

is elke band met het historische landschap verloren? dan is er nog maar 

één optie: het domein helemaal opnieuw ontwikkelen. mét nieuwe  

gebruikersmogelijkheden. maar opgelet: die nieuwe plannen moeten wel 

landschappelijk en ecologisch verantwoord zijn.

12
de landschapsscan dient om die huidige toestand heel precies te bepalen.

kernvragen voor de landschapsscan:

uit welke zones bestaat het kasteellandschap? Waar beginnen en 

eindigen die precies? 

Hoe zit het met het landschap net buiten het domein? 

Wat is de geschiedenis van het kasteellandschap? is dat oorspronkelijke 

concept nog beschikbaar?

in hoeverre is het landschap nog authentiek? kun je dat herstellen? 

en is dat een goed idee?

komen er waardevolle plant- en diersoorten voor op het domein?

kan het landschap voor nieuwe inkomsten zorgen?

ook voor deze scan neemt de eigenaar een specialist onder de arm.

de landschapsscan dient om die huidige toestand heel precies te bepalen.

kernvragen voor de landschapsscan:

uit welke zones bestaat het kasteellandschap? 

Waar beginnen en eindigen die precies? 

Hoe zit het met het landschap net buiten het domein? 

Wat is de geschiedenis van het kasteellandschap? 

is dat oorspronkelijke concept nog beschikbaar?

in hoeverre is het landschap nog authentiek? kun je dat herstellen? 

en is dat een goed idee?

komen er waardevolle plant- en diersoorten voor op het domein?

kan het landschap voor nieuwe inkomsten zorgen?

ook voor deze scan neemt de eigenaar een specialist onder de arm.

Rijk veRleden, gRote toekomst stap #2

speeltuin bij de Ridderhoeve / Schoten
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de landschapsscan dient om die huidige toestand heel precies te bepalen.

kernvragen voor de landschapsscan:

uit welke zones bestaat het kasteellandschap? Waar beginnen en 

eindigen die precies? 

Hoe zit het met het landschap net buiten het domein? 

Wat is de geschiedenis van het kasteellandschap? is dat oorspronkelijke 

concept nog beschikbaar?

in hoeverre is het landschap nog authentiek? kun je dat herstellen? 

en is dat een goed idee?

komen er waardevolle plant- en diersoorten voor op het domein?

kan het landschap voor nieuwe inkomsten zorgen?

ook voor deze scan neemt de eigenaar een specialist onder de arm.

4. Stedenbouwkundige scan

de huidige toestand van het kasteeldomein bepaalt voor een stuk zijn 

toekomst. maar de noden en de visie van de gemeenschap moet je natuurlijk 

ook in rekening brengen. net zoals de stedenbouwkundige context.

kernvragen voor de stedenbouwkundige scan:

Waaraan hebben de inwoners van de gemeente het meeste nood? 

open ruimte? sportinfrastructuur? ouderenzorg? Betaalbare woningen?

Wat zeggen de officiële richtlijnen zoals het gewestplan en de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen over het kasteeldomein?

Welke juridische of planologische stappen zijn er nodig om een nieuwe 

functie toe te staan?

Welke lokale partners (verenigingen, projectontwikkelaars, … ) kunnen 

een bijdrage leveren aan een herontwikkeling?

Het is aan de gemeente om die vragen te beantwoorden.

Kaste
el van Schoten / S

choten



#3de verschillende scans geven voldoende 

objectieve informatie om een duidelijke richting 

te kiezen voor de herontwikkeling.

Stap #3

ondeRHAndeling

een aantal randvoorwaarden 

gelden voor alle kasteeldomeinen:

nieuwbouw is in principe alleen 

toegestaan wanneer je oude on-

derdelen vervangt door nieuwe. 

er moet dus al een gebouw heb-

ben gestaan. uitzondering: is 

verdichting expliciet toegestaan 

in ruimtelijke uitvoerings- of ge- 

westplannen? of ligt het kasteel-

domein in beschermd gebied? 

dan mag er binnen duidelijk 

vastgestelde grenzen op andere 

plaatsen binnen het domein wor-

den gebouwd.

de kasteeltuin en de zichtassen 

(vrije uitzichten naar karakteris-

tieke punten) blijven het best 

behouden. een nieuwe haag 

die het zicht op de kasteeltuin 

belemmert, is bijvoorbeeld niet 

toegelaten.

dat zal één van deze drie opties zijn:

beperkt herstel van kasteeldomein

Zijn er alleen wat kleine ingrepen nodig om het huidige model betaalbaar 

te houden? dan kan de eigenaar daarvoor een beroep doen op subsidies 

van de vlaamse overheid.

enkel herontwikkeling van landschap

is het huidige model houdbaar voor de gebouwen, maar niet voor het 

landschap? of zijn er voor de gronden ontwikkelingskansen die niet voor 

het gebouw gelden? dan kan het landschap apart worden aangepakt.

volledige herontwikkeling

in dit derde geval bekijken de partners zowel de gebouwen als de gronden 

volledig opnieuw.

de concrete invulling gebeurt 

door onderhandeling. Publieke 

en private partners wegen de 

doelstellingen, de kosten en de 

opbrengsten af. daarbij houden ze 

rekening met de randvoorwaarden 

die de gemeenten en de provincie 

Antwerpen hebben vastgelegd.

Rijk veRleden, gRote toekomst stap #314

park Vordenstein / Schoten



Andere randvoorwaarden variëren. Want de grootte en locatie van een 

kasteeldomein bepalen grotendeels de nieuwe functies die het kan opnemen. 

om het overzichtelijk te houden, definieerden de gemeenten en de provincie 

Antwerpen drie categorieën voor kasteeldomeinen binnen ‘de groene zes’:

grote kasteeldomeinen in open ruimte

grote kasteeldomeinen in woongebied

kleine kasteeldomeinen in woongebied

voor elke categorie gelden specifieke voorwaarden, die op de volgende 

pagina’s aan bod komen.

15
R

ijk
 v

e
R

le
d

e
n

, g
R

o
t

e
 t

o
e

k
o

m
st

sta
p

p
en

p
la

n
 #2

een betere toegankelijkheid 

van het domein wordt aange- 

moedigd. dat betekent niet dat er 

geen private ruimten meer zijn. 

Het is perfect mogelijk om een 

domein ‘open te stellen’ zonder 

dat iedereen gaat en staat waar 

hij wil. Bijvoorbeeld met natuur- 

lijke, effectieve maar onopval-

lende afscheidingen zoals water 

of laag struikgewas.

>>>

Den Horst / Schoten

park Vordenstein / Schoten
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gRote 
kAsteeldomeinen 
in oPen Ruimte

vooral aan de minder druk bewoonde 

buitenrand van ‘de groene zes’ liggen zo’n 

twintig zeer uitgestrekte kasteeldomeinen 

die grote akkers of bossen omvatten. 

deze kasteeldomeinen zijn cruciale 

puzzelstukken voor de open ruimte 

in de regio. Ze zijn dus niet geschikt 

voor bewoning, grootschalige 

evenementen of andere activiteiten 

die de rust verstoren. Wel voor 

landschapsbeleving, natuurbehoud 

en duurzame landbouw.

Wat zijn de regels en 

mogelijkheden voor grote 

kastelen in open ruimte?

Rijk veRleden, gRote toekomst stap #3

Categorie 1



Mag zeker:

toegang met auto beperken – Bewoners mogen met de auto op het 

domein, voor bezoekers is er een randparking nodig.

opsplitsen in privaat en (semi)publiek gedeelte – die afbakening gebeurt 

het best binnen de grenzen van de overgebleven historische structuren.

ecologisch opwaarderen – kasteeldomeinen geef je een ecologische 

meerwaarde door er bijvoorbeeld biomassa te produceren of hagen te 

cultiveren.

recreatie organiseren – mensen krijgen de kans om actief van het 

kasteeldomein te genieten, bijvoorbeeld met fiets- en wandelroutes die 

aansluiten op bestaande toeristische routes.

Mag, maar hoeft niet:

bijkomende functies organiseren 

– in het publieke gedeelte zijn 

alleen publieke functies toegestaan. 

Ze mogen de toegang van het 

kasteeldomein niet beperken. Als 

die nieuwe functies ook gebouwen 

nodig hebben, mogen die alleen 

op die plaatsen waar eerder al een 

gebouw stond.
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domein 
nottebohm

De Antwerpse familie nottebohm 

gebruikte dit domein tot net na de 

Tweede Wereldoorlog als buitenver-

blijf. Daarna deed het gebouw dienst 

als hotel, restaurant, studio voor een 

vrije radio, ponyclub, … terwijl het 

meer en meer in verval raakte. 

Het landhuis ligt centraal in een 

hoefijzervormige kasteeltuin. Dat 

is meteen een logische grens voor de 

opsplitsing tussen een privaat 

en (semi)publiek gedeelte. Randpar-

kings zijn perfect mogelijk aan de 

Brasschaatbaan, Miksebaan en Sint-

Jobsesteenweg.

Van de rest van het landschapscon-

cept ging al veel verloren. ecolo-

gische opwaardering is wel moge- 

lijk door het herstel van de heide. 

Ook recreatie is een aantrekkelijk 

perspectief, vooral als het domein 

een verbinding krijgt met nabijgele-

gen groengebieden zoals De Mik en 

het Groot Schietveld.

Omdat het kasteel in zo’n slechte 

staat is, kost het wellicht te veel om 

het in zijn oorspronkelijke staat te 

herstellen. Daarnaast herbergt het 

domein een aantal bijgebouwen 

zoals een bergplaats, het koetshuis, 

een modelhoeve met paardenstal-

len en de conciërgewoning. Die kun-

nen worden gerenoveerd of bieden 

plaats voor nieuwe gebouwen.

BReCHT

tyPevooRBeeld 
gRoot 
kAsteeldomein 
in oPen Ruimte

P

P
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gRote 
kAsteeldomeinen 
in WoongeBied

Heel wat kasteeldomeinen liggen in of bij 

dorpskernen. Hun toekomst ziet er dus anders 

uit dan die van kastelen in open ruimte. 

grote kastelen met een uitgestrekt landgoed 

aan de rand van de dorpskern kunnen 

dienst doen als oases van groen en rust. 

mensen komen er om te joggen, een 

terrasje te doen of naar een concert te 

luisteren. er is ook plaats voor nieuwe 

functies.

Wat zijn de regels en 

mogelijkheden voor grote 

kastelen in woongebied?

Rijk veRleden, gRote toekomst stap #3

Categorie 2



Mag zeker:

toegang met auto beperken – Bezoekers én 

bewoners laten hun wagen achter op een randparking. 

nutsdiensten krijgen hierop een uitzondering.

opsplitsen in privaat en (semi)publiek gedeelte – 

die afbakening gebeurt liefst binnen de grenzen van 

de overgebleven historische structuren.

bouwvrije zone voorzien rond kasteeldomein – 

door een groene gordel rond het domein te leggen, 

blijft het parkkarakter mooi bewaard.

Mag, maar hoeft niet:

bijkomende functies organiseren – in het publieke 

gedeelte zijn enkel publieke functies toegestaan. 

Ze mogen de toegang van het kasteeldomein niet 

beperken. Hebben die nieuwe functies ook gebouwen 

nodig? dan mogen die in principe enkel op die plaatsen 

waar eerder al een gebouw stond. uitzondering: als 

verdichting is toegestaan, zijn nieuwe gebouwen ook 

op andere plaatsen mogelijk.

gebruikerslandschap aanleggen – deze kasteel- 

domeinen zijn de ideale locaties voor parken, 

sportterreinen, volkstuinen, enz.
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kasteel 
Bellenhof 

Rond het kasteelgebouw van kasteel 

Bellenhof liep ooit een slotgracht. 

Door die weer open te maken, ontsta-

at er een perfecte afscheiding tus-

sen het private en (semi) publieke 

gedeelte. Het domein is bovendien 

bijna volledig omringd door een bos-

rand. Die vormt een groene buffer 

voor de dichtbebouwde omgeving.

Het kasteelgebouw zelf is niet be-

schermd, maar wel historisch 

waardevol. Al is de ‘achttiende- 

eeuwse’ hoofdvleugel van groter 

belang dan de (meer recente) zij- 

vleugels. selectieve vernieuwing is 

hier dan ook een goede optie: door 

de dwarsvleugels te slopen en de 

middenvleugel anders in te richten, 

wordt het gebouw geschikt voor  

bijvoorbeeld serviceflats.

een herstel van de dreefstructuur 

lokt wandelaars en maakt van het 

domein een gebruikerslandschap. 

Het noordelijke gedeelte, grenzend 

aan de Garçondreef en met een  

Chiro-lokaal vlakbij, is een mooie lo-

catie voor een speelbos.

BRASSCHAAT

tyPevooRBeeld 
gRoot 
kAsteeldomein 
in WoongeBied

P
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kleine 
kAsteeldomeinen 
in WoongeBied

ten slotte zijn er de kasteeltjes die vandaag volledig 

worden ingesloten door bewoning. van ‘domeinen’ 

kun je hier nog moeilijk spreken. Ze zijn dan ook 

niet geschikt voor een landschappelijke functie, 

tenzij als buurtparkje. Wel zijn het markante 

historische bakens die bijdragen aan de 

uitstraling van een straat of wijk.

Hun toekomst hangt af van de kwaliteit 

van hun erfgoed. Heeft zo’n kasteeltje 

weinig historische of architecturale 

waarde, dan is het beter om van nul te 

beginnen in plaats van het domein te 

herontwikkelen. is herontwikkeling 

wél zinvol, dan mag het geen 

taboe zijn om te verbouwen, 

uit te breiden en te verdichten. 

Zo worden die statige oude 

panden de ideale locaties voor 

kantoren, cultuurcentra of 

cohousingprojecten.

Wat zijn de regels en 

mogelijkheden voor kleine 

kastelen in woongebied?

Rijk veRleden, gRote toekomst stap #3

Categorie 3



Mag zeker:

toegang met auto beperken – de enige uitzondering 

is voor nutsdiensten. Als er geen plaats is voor een 

randparking, dan is ondergronds parkeren een goed 

alternatief.

bouwvrije zone voorzien rond kasteeldomein, met 

verbinding tussen kasteeltuin en rest van omgeving 

– Zo geniet iedereen mee van de tuin. die verbinding 

kan op verschillende manieren: een pad door de 

tuin, een in de tijd beperkte toegang of gewoon een 

onbelemmerd zicht van buitenaf.

Mag, maar hoeft niet:

domein volledig voorbehouden voor privégebruik 

– een opdeling tussen een privaat en (semi)publiek 

gebied is hier vaak niet mogelijk. 

bijkomende functies organiseren – Als die nieuwe 

functies ook gebouwen nodig hebben, mogen die 

in principe enkel op die plaatsen waar eerder al 

een gebouw stond. uitzondering: als verdichting is 

toegestaan, zijn nieuwe gebouwen ook op andere 

plaatsen mogelijk.
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pendennis 
Castle

De oorspronkelijke inwoner van 

pendennis Castle vertrok al bij het 

uitbreken van de Tweede Wereld- 

oorlog terug naar engeland. Vanaf 

de jaren zestig werd het kasteeltje 

achtereenvolgens een opvangtehuis 

voor schipperskinderen, een bejaar-

dentehuis en een hotel. Ondertussen 

verkommerde het steeds verder.

Vandaag is pendennis Castle een 

woonproject dat oud en nieuw per-

fect met elkaar verzoent. De oor-

spronkelijke villa en de grote bomen 

errond werden behouden en er is 

een onbelemmerd zicht vanuit de 

omliggende straten. een deel van de 

kasteeltuin is nu een buurtparkje.

De nieuwe gebouwen getuigen van 

respect voor de historische structuren:

Ze steken nergens uit boven het 

kasteeltje.

Ze volgen de contouren van de 

grote boomkruinen in plaats 

van omgekeerd. Dat waardevolle 

groen blijft zo onaangeroerd.

BRASSCHAAT

tyPevooRBeeld
klein 
kAsteeldomein in 
WoongeBied

P
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voor een antwoord kijken we naar de kosten én de baten van het nieuwe 

ontwikkelingsmodel. Want een kasteellandschap kan nieuwe inkomsten 

genereren, bijvoorbeeld uit land- en bosbouw, sport, recreatie en horeca. of niet-

economische meerwaarde creëren, denk aan natuurbehoud of openbare parken.

Het ideaal is een evenwichtige mix van economische, ecologische en 

maatschappelijke meerwaarde. en dus ook van partners die de kosten dragen. 

Het resultaat van zo’n onderhandeling zou er bijvoorbeeld zo kunnen uitzien: 

de eigenaar neemt de zuiver private stukken van het domein voor zijn 

rekening.

openbare besturen kunnen in bepaalde gevallen financieel bijspringen 

voor functies die niet onmiddellijk financieel rendabel zijn.

ondernemers en bedrijven doen investeringen waarvan ze ook de 

opbrengst oogsten. die hoeft niet puur financieel te zijn. 

Bijvoorbeeld: een bedrijf dat zich doet opmerken door de mooie kasteeltuin 

die grenst aan zijn hoofdzetel.

Creativiteit is hier meer dan ooit de boodschap. Waarom de herontwikkeling 

van een kasteellandschap niet koppelen aan andere projecten, zoals 

infrastructuurvoorzieningen? of integreren in een gebiedsoverschrijdend 

project, zoals een groot natuurgebied? dat opent weleens de poort naar 

nieuwe fondsen.

is de toekomst van een kasteeldomein 

helemaal uitgetekend? dan is het tijd 

om alles in de praktijk te brengen. 

een belangrijke vraag die nu definitief 

moet worden beantwoord: 

wie doet én betaalt wat?

Stap #4

uitvoeRing

Rijk veRleden, gRote toekomst stap #4

Kasteel ‘s Gravenwezel / Schilde
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ook als het gaat om de aanleg en 

het beheer is het goed om de blik 

zo breed mogelijk te houden. Het ligt 

bijvoorbeeld voor de hand om een 

beroep te doen op de expertise van 

instanties voor natuurbehoud of Re-

gionale landschappen en Bosgroe- 

pen. of om een stuk uit te besteden 

aan interessegroepen zoals volkstu-

inders, stadsboerderijen of sociale 

tewerkstellingsprojecten. eventueel 

met een structurele, juridisch ve-

rankerde samenwerkingsstructuur om 

het duurzame succes van het nieu-

we model te verzekeren.

GeMeenSCHAppeLIJK 
GROnDBeZIT en COHOUSInG

Als (een deel van) een domein wordt bewoond, kan dat leiden tot 

versnippering. Daarom is het goed om eigendom los te koppelen van 

grondgebruik. enkele formules daarvoor zijn:

een vereniging van mede-eigenaars (VMe) – Ieder bezit zijn woning 

en een stuk van de gemeenschappelijke delen (meestal de tuin).

een coöperatieve vennootschap – Ieder bezit een aandeel van de 

vereniging, maar is geen eigenaar van een specifieke woning.

erfpacht – Ieder krijgt het volle genot van de woning voor een lange 

periode, maar een andere instantie blijft eigenaar.

een Community land trust (Clt) – De grond is eigendom van de CLT, 

de gebouwen zijn van de bewoners.
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BeSlUit

Het stappenplan dat u op de vorige 

pagina’s hebt gelezen, is geen dwing-

end keurslijf. Maar ook geen vrij- 

blijvende suggestie. Het is een ge-

heel van regels dat het speelveld af-

bakent voor alle betrokkenen. Zodat 

het eindresultaat beantwoordt aan 

een gedeelde visie op de toekomst.

Als eigenaar of projectontwikke-

laar dient u dan ook altijd contact 

op te nemen met uw gemeente 

als u plannen hebt met een van de 

kasteeldomeinen in ‘de groene zes’. 

Toch is dat niet alleen een verplich- 

ting. Het is een kans om uw project 

te verbreden en te verdiepen.

De verschillende scans geven u een 

glashelder inzicht in de huidige 

toestand en de toekomstmoge- 

lijkheden van uw domein. U komt 

tijdens de procedure in contact 

met waardevolle nieuwe partners 

zoals de overheid, andere private 

ontwikkelaars, natuurverenigingen, 

enz. Samen met hen ontwerpt u een 

toekomstmodel voor het kasteeldo-

mein waarin kosten en baten, lasten 

en lusten, in evenwicht zijn.

Bent u klaar om eraan te beginnen? 

neem dan contact op met de ste- 

denbouwkundige dienst van uw 

gemeente. U vindt de volledige lijst 

met adressen op pagina 9. Wij ver-

welkomen alvast uw bijdrage aan de 

toekomst van ‘de groene zes’.
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