Malle (Oostmalle), vliegveld
Beschrijving terrein
Oppervlakte: 225 ha, gelegen in buitengebied. Terrein is deels verhard en gelegen in een
onbebouwde beboste omgeving (Blommerschot), maakt deel uit van de Vlaamse bosstructuur. Het
terrein omvat een dubbele landingsbaan met verspreide munitiedepots. Agentschap voor natuur en
bos beheert op dit ogenblik het gebied en de bestaande natuurwaarden. Het gebied is deels in
landbouwgebruik en wordt ook gebruikt in functie van waterwinning (Pidpa). Het terrein wordt
jaarlijks gebruikt voor een veldritwedstrijd.

Info uit overlegronde
Vanuit het luchthavenbeleid is er nood aan terreinen voor trainingsvluchten van voor de
burgerluchtvaart. Het gaat om een alternatief voor de activiteiten die nu in Deurne plaatsvinden.
Wegens milieuvergunning moet het aantal trainingsvluchten in luchthaven Deurne dalen. De
terreinen in Malle en Tienen zijn mogelijk geschikt voor de opleiding van piloten. Omwille van
milieuredenen en de bezettingsgraad van andere vliegvelden (Deurne, Oostende, Wevelgem) is er
nood aan alternatieve mogelijkheden voor opleidingsvluchten (ook in “nachtomstandigheden”).
Afdeling Luchthavenbeleid overweegt de verwerving van dit terrein. Een gedeeld gebruik met andere
activiteiten (zoals sportvliegerij) is niet a priori uitgesloten maar vereist verder onderzoek naar de
modaliteiten.
De optie om dit terrein in te schakelen in functie van trainingsvluchten voor de burgerluchtvaart
wordt in vraag gesteld door Agentschap voor natuur en bos omwille van de mogelijk zware belasting
voor de natuurwaarden van de beboste omgeving. Dit militair domein is immers 100%
habitatrichtlijngebied en één van de top-natuurgebieden in de provincie Antwerpen en een
kerngebied binnen het grote natuur- en boscomplex tussen Malle, Zoersel, Wechelderzande en
Zandhoven, wat één van de grootste aaneengesloten N2000-gebieden is. Het vormt een zeer
belangrijke en onmisbare schakel tussen de andere grote heide-SBZ's van Antwerpen en Limburg. In
die zin is de natuurbehoudsfunctie van dit domein van cruciaal belang voor Vlaanderen. De
recreatieve vliegactiviteiten en zacht recreatief medegebruik zijn met deze natuurwaarden
verzoenbaar. Het inrichten van lawaaisporten en trainingsvluchten in functie van
burgerluchtactiviteiten zijn om dezelfde redenen niet evident en kunnen een belasting van de
natuurwaarden betekenen.
Bloso en de betrokken sportfederaties is vragende partij voor het behoud van de mogelijkheden voor
sport en recreatie en het behoud van de bestaande vliegclub. De gemeente ondersteunt dit en geeft
aan dat de groene invulling ook behouden moet blijven. De gemeente ziet naast het behoud van de
natuurwaarden en recreatievliegen ook mogelijkheden voor recreatief medegebruik, bijvoorbeeld
jeugdverblijven.

Toetsing afwegingskader
Het RSV voorziet het gebruik van bestaande vliegvelden in functie van sportvliegen. Gezien de ligging
in een beboste omgeving is het behoud van recreatieve activiteiten (sportvliegen, veldrijden,
recreatief medegebruik) verder grondig af te wegen ten opzichte van het behoud van de bestaande

natuurwaarden en de mogelijkheden om de bosstructuur te versterken in verweving met landbouw,
in overeenstemming met actie 12 van BVR 21/12/2007, actieprogramma buitengebiedregio
Neteland: Bevestigen van de agrarische bestemming (randen van 1.1 en 1.2) samen met de opmaak
van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor versterken van de natuur- en bosstructuur en
differentiatie van het bosgebied als verwevingsgebied voor ’s Herenbos – Blommerschot (3.1, 3.2) en
differentiatie van het gebied ten zuidoosten van Wechelderzande (5.8) als ruimtelijk verweven
agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied met bosuitbreiding (totaal
richtcijfer 25 ha); verweving van landbouw en natuur in de Visbeekvallei (7.1).
Gezien de ligging binnen de natuurlijke structuur op Vlaams niveau komt het terrein niet in
aanmerking voor een gereglementeerd terrein voor lawaaisport.

Verdere aanpak
De verdere afweging van de gebruiksmogelijkheden en de herbestemming gebeurt op Vlaams
niveau.

Bron
NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING. Betreft: Vrijgekomen militaire domeinen: stand
van zaken en vervolgstappen inzake ruimtelijke ordening en vastgoedbeleid.
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