POM Antwerpen

verkoopt

Putte

TERREIN VOOR GLASTUINBOUW

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen leidt projecten ter versterking van
het bedrijfsleven en gebruikt daarbij een aantal speerpuntsectoren als leidraad, waaronder de
sector van de glastuinbouw. We wensen dit perceel te verkopen met het oog op de realisatie van
een bedrijfszeker, duurzaam en kwalitatief glastuinbouwproject. Het wordt daarom aangeboden
aan telers die een glastuinbouwbedrijf wensen te ontwikkelen.

Feiten & Cijfers
GROOTTE

11ha

LOCATIE

Putte, Mechelbaan

ONTSLUITING

Gelegen langsheen de N15, Mechelbaan die rechtstreeks verbinding maakt met de R6 richting de E19

DOEL

Specifiek terrein voor de realisatie van een kwalitatief glastuinbouwproject

MET WELKE RANDVOORWAARDEN MOET ZEKER REKENING GEHOUDEN WORDEN?
We raden de initiatiefnemer aan om een plan te optimaliseren startende vanuit volgende aandachtspunten:
• De integratie van de glasopstand is van zeer groot belang. Deze integratie dient het complex (serre, waterbassin,
loods enz.) maximaal in het landschap te integreren, waarmee ook rekening dient gehouden te worden met de omliggende
woningen. Voor de integratie dient voorzien te worden in groenstructuren (bomenrijen, struiken e.a.) waarvoor
voldoende ruimte dient voorzien te worden. De percelen aan de Noord-Oostzijde, aansluitend op de Kruisstraat, zijn te
smal om mee in het complex geïntegreerd te worden én te voorzien van een buffering t.o.v. de woningen. Een integratie
in de omgeving is daar niet mogelijk waardoor op deze percelen een ontwikkeling uitgesloten is.
• Het aangeduide blok wordt doorsneden door de Waversebeek (2e categorie) die voldoende ruimte moet krijgen
(ruimingsstrook van ca. 10m). Eventuele aanpassingswerken zijn enkel toegelaten in samenspraak met de gemeente en
de waterbeheerder (de provinciale Dienst Integraal Waterbeleid). Dit zal enkel worden toegelaten op basis van een
concreet plan dat aantoont dat de beekvallei zo ecologisch versterkt kan worden en indien dit een positief effect heeft
op de waterhuishouding.
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WE VRAGEN DAAROM OM MAXIMAAL IN TE ZETTEN OP
• Duurzame watervoorziening
• Duurzame energievoorziening
• Een vlotte ontsluiting richting de Mechelbaan
• Relatie met waterloop (open houden/maken)
• Onderzoek naar potentie trage weg doorheen het gebied
• Landschappelijke inpassing en integratie
• Afstanden en groenbuffering t.o.v. woningen
• Draagvlaktraject naar de omwonenden
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Het perceel is gelegen in agrarisch gebeid volgens het
gewestplan Mechelen (KB 05/08/1976). Het oprichten van
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een glastuinbouwbedrijf is dan ook in overeenstemming met
de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan.
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Deze locatie past binnen de geldende structuurplannen
en beleidsvisies rond glastuinbouw. Uit eerder onderzoek

Ze
g

se

is gebleken dat dit een van de weinige locaties is binnen
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de macrozone waar een bestaand glastuinbouwbedrijf
kan uitgroeien tot een hedendaagse schaalgrootte voor
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verwarmde teelten.

Het volledige perceel te koop, ca. 11ha
Bebouwing

Interesse?
Contacteer ons, we helpen u graag verder!
Stan Verdonck, T 03 224 68 40, stan.verdonck@pomantwerpen.be		

Recente informatie over dit perceel of andere ontwikkelingen van
POM Antwerpen vindt u op www.pomantwerpen.be
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