
Identificatie Datum Reactie 

001 25/05/2020 

Welke luchtverontreiniging en geluidshinder gaat de vrachttransportafvoer teweeg brengen bij meer dan 30 jaar 
vrachtwagen gedender door ons oh zo dierbaar Kaulille, zijn hier studies naar gedaan? Bewoners van de 
Kettingbrugweg  
ondervinden nu al een zeer drukke verkeersdoorstroming. Dan zijn we soms blij om in onze mooie bossen te 
vluchten en wat gezonde lucht te kunnen inademen. 
Als men aan deze Kauliller groene long gaat snijden gaat dit in combinatie met de verkeersvervuiling toch een 
serieuze inpakt hebben op de leefbaarheid en gezondheid van de bevolking. 
Nog een heikel punt, schijnbaar is de afvoer via kanaal onmogelijk omdat dit gewoonweg niet diep genoeg zou zijn ? 
Volgens mij persoonlijk en vraag bij mede dorpsbewoners is er te weinig inspraak en duidelijkheid voor de Kauliller 
bevolking en lijkt ons dat alles enkel door de bestuursleden is doorgedrukt !! 
Een bezorgde Kaulillenaar. 

002 25/05/2020 
Waarom werden enkel de buurtbewoners betrokken in dit dossier. Ik denk dat alle Bocholtenaren betrokken partij zijn 
in dit dossier. 

003 25/05/2020 

Wordt de doorgang voor vrachtverkeer verboden in de Belgebergstraat en Dorperheideweg? Is er een tijdstip waar 
tussen het vrachtverkeer kan/mag rijden? Wordt de rust verstoort in de “Pietekeswijk”?  
Kunnen we nog blijven wandelen in het bos rondom?  
Gaat er het bos gekapt worden tussen de meesstraat en de Kettingbrugweg?  

004 25/05/2020 Het “opvulmateriaal” waarvan sprake is, uit wat gaat dat bestaan? 

005 25/05/2020 

Door de slechte staat van de weg door het zware verkeer zijn er al lichte scheuren in de muur. In jullie brochure staat 
dat er bij de ontginning 90% van de transporten door de Kettingbrugweg komt (90 vrachtwagen bewegingen per dag, 
en 20 personenwagen bewegingen in de spits). Graag had ik voor de start van de ontginning een opname van de 
stand van het huis nu, en na enkele maanden zware transporten om te bekijken of het niet erger wordt. En hoe dit 
gecompenseerd wordt. 
Verder had ik nog de eerlijke vraag hoe de veroorzaakte overlast vergoed wordt omdat mijn vrouw ziek thuis is en wij 
hier voor de rust zijn komen wonen. 

006 25/05/2020 

Ik heb nog maar net gebouwd, in het groen en nu ineens gaat mijn woning praktisch grenzen aan een zandwinning. 
Leuk zo een zandwinning voor de deur met alle overlast tot gevolg (verkeer, stof, lawaai, enzovoort). Hoe kunt u 
garanderen dat ik, woonachtig in de … (en trouwens al mijn hele leven in Kaulille) op geen enkele manier hinder 
hiervan ga ondervinden aan mijn woning? Wat trouwens met de waarde van mijn woning indien dit erdoor komt (laat 
ons eerlijk zijn, tis allemaal al geregeld en de zakken zullen wel gevuld zijn inmiddels op het gemeentehuis)? Gaat 
hier compensatie tegenover staan voor de buurtbewoners? Die zogenaamde ovonde is men al jaren aan het 
bespreken, maar nu de zandwinning ineens voor de deur staat, gaat die er ineens komen. Maak de inwoners van 
Kaulille geen blaasjes wijs, het is enkel en alleen om de kas van Bocholt te spijzen en dit wordt als een afleiding voor 
de neus gehangen.  
Hou godverdomme ook eens rekening met de bewoners van uw gemeente en vooral van de buurtbewoners en niet 
alleen met de kas of de zakken die gevuld worden. Ik ben ZWAAR teleurgesteld in mijn gemeente met dit gedoe. Het 
is zo smerig als het maar kan zijn. En als ik zeg dat heel mijn familie en alle vrienden die ook in Kaulille wonen er ook 
zo over denken, overdrijf ik zeker niet. Het zal u stemmen kosten! Smeerlappen! Jullie weten echt niet wat er leeft 
onder de bevolking van Kaulille. 



007 25/05/2020 

1) De zandwinning zou 30 jaar duren en wordt in stukken ontgonnen, maar wordt het terrein ook in delen terug 
vrijgegeven. Of blijft het 30 jaar verboden terrein?  

2) Er zouden ook waterplassen achterblijven na de ontginning, maar gaan deze wel toegankelijk zijn 
zwemmen,… of wordt dit de 2de plas in Kaulille die alleen maar gevaarlijk is? 

007 250/05/2020 

De werkzaamheden zouden 30 jaar of langer duren, dan kan er gerust gewacht worden dat de Corona voorbij is, 
zodat de volksraadpleging toch kan doorgaan. Dit dossier is te belangrijk voor iedereen in Kaulille en omstreken. Niet 
iedereen heeft toegang tot internet, ook zij hebben hun recht om hun stem te laten horen. Daarom vraag ik expliciet 
voor een volksraadpleging. Ps. De infobrochure is helemaal niet tot in mijn brievenbus geraakt! EN ik ben niet de 
enige. Om deze online terug te vinden moet je al goed zoeken, want bij Google is de website niet meteen terug te 
vinden. 

007 26/05/2020 

De ovonde staat gepland voor ten vroegste 2024: 
1) Wat ga je doen met al het vrachtverkeer wanneer de ovonde er nog niet is? In niet corona tijden staan er 

lange files tijdens de spitsuren. 
2) Wat ga je doen met al het vrachtverkeer wanneer de ovonde in aanbouw is, deze werkzaamheden gaan ook 

een tijdje in beslag nemen. Gaan de vrachtwagens omgeleid worden door de woonkernen? 

008 26/05/2020 

Wat gebeurd er met al de wilde dieren die hier leven? 
Ik denk aan de talrijke reeën en vossen, maar ook de zang- en roofvogels die hier hun habitat gaan verliezen. Wat 
met de eekhoorn en de specht, die in de vele aanwezige beukenbomen een geschikte woonplaats vinden? Wat met 
de hazen en konijnen? Met de egels en de marters? En ga zo maar door… 
Maar vooral, waar moet de beverfamilie naartoe die gehuisvest is op de PRB terreinen? Dit is toch een diersoort die 
door Europa beschermd is. Hier staan zelfs zware geldboetes en gevangenisstraffen op bij het doden van dit dier! 

007 26/05/2020 

Ik zie in de plannen dat 90% van de “Achterste Hostie” (= 0,9 * 45st = 40 vrachtwagens) en 30% van het 
vrachtverkeer van de “Grooote Heide en Raekerheide”  (0,3 * 30st = 9 vrachtwagens) richting kruispunt Kaulille gaan. 
Tevens komen de vrachtwagens gevuld terug, om zo ontgonnen ruimte maximaal terug op te vullen. 
Tussen welke werkuren wordt er gewerkt? 1shift? 2 shiften 
 
Rekenvoorbeeld: 
Als er 1 shift wordt gewerkt, wil dit dan zeggen dat er om de 5 min een vrachtwagen aan het kruispunt aankomt en 
vertrekt?? (aankomst 49 vrachtwagens/ 8u = 6st/u EN evenveel vrachtwagens richting zandgroeve). 
Ik hoop dat men berekening fout is, maar er moet toch een betere manier zijn om gedurende 30 jaar elke 5min een 
vrachtwagen te verwachten aan het kruispunt? 

007 26/05/2020 

De corona pandemie heeft aangetoond dat openbare ruimten en bossen noodzakelijk zijn om rust en beweging te 
hebben in eigen gemeente. De “Achterste Hostie” is een populaire trekpleister voor de inwoners van Kaulille. Zo kan 
je er rustig wandelen en joggen. Tevens loopt er een mountainbike route (groene route) door het te ontginnnen 
gebied. Is daar rekening mee gehouden, hoe gaat u deze afgepakte ontspanningsruimte compenseren tijdens de 
werkzaamheden? 

009 26/05/2020 De privacy en de disclaimer op de site zijn leeg, dus kan ik die niet aanvaarden maar dat moet wel 

010 26/05/2020 
In de info brochure spreekt u over een uitbreiding van tewerkstelling in Bocholt. In hoeverre kan u dit staven dat er 
effectief jobs gecreëerd zullen worden voor de Bocholtenaar en over hoeveel jobs spreken we dan? Graag de cijfers 
hieromtrent. 



011 26/05/2020 

1. Waarom is er geen ruimere fysiek info-mogelijkheid/bevraging: ook als is er beperking door Corona, dan is het 
toch aangewezen om dan dergelijke publieke info verstrekken. De actuele folder en website is zeer ontoereikend en 
zonder voldoende diepgang. De periode om vragen te formuleren is veel te kort.  
2. Schriftelijke vragen zijn mooi maar een persoonlijke vraagstelling en de wijze waarop er geantwoord wordt spreekt 
boekdelen. Via schriftelijke bevraging is er subjectieve sturing mogelijk hetwelk veel moeilijker is in publieke zittingen. 
Welk beletsel is er om dergelijke info-momenten later te houden? 
3. Is het de bedoeling om het openbaar onderzoek reeds snel te starten dit alvorens de antwoorden op alle vragen 
publiek zijn gemaakt ? 
4. Wordt openbaar onderzoek niet beter opgestart binnen enkele maanden zodat er dan ook voldoende mogelijkheid 
is om de betrokken burgers zich te laten informeren, overleg te plegen en dergelijke hetwelk thans niet optimaal 
mogelijk is en evenmin tijdens een zomerperiode. 
5. Waarom is er geen ruimere invulling en vertegenwoordiging van andere belangenorganisaties in de stuurgroep die 
het verder gaat uitwerken ? 
6. Wat is de kostprijs van alle rechtstreekse en onrechtstreekse uitgaven lastens de gemeente voor het volledige 
project zo de zandwinning groen licht krijgt ? Graag per jaar of per 5 jaar. Worden er voor bepaalde posten subsidies 
of toelagen bekomen ? 
7. Hoeveel geld heeft de gemeente tot op heden reeds gespendeerd in vooronderzoeken, studies, adviezen en 
rapporten aangaande het zandwinningsproject ? 
8. Wat zijn de inkomsten die de gemeente rechtstreeks gaat genieten uit de zandwinning ? Graag per jaar of per 5 
jaren.  
Dus geen onrechtstreekse theoretische returns ! 
9. Hoeveel van de grondoppervlakte die betrokken is in het zandwinningsproject is eigendom van de gemeente ? 
10. Welk is de financiële input van de privaat eigenaars van de gronden die onder de zandwinning vallen of worden 
deze onteigend ? 
11. Wie gaat de zandwinning doen ? Ik veronderstel dat de gemeente zelf geen zandwinning gaat exploiteren en dus 
delfrechten/exploitatierechten/concessies zal verlenen aan derden. Aan welke voorwaarden gebeurt dit ?  
12. Wie draagt de kosten van sanering, heraanplanting en her(her) aanplanting ? 
13. Hoeveel bedragen de kosten tot herbeplanting en herbestemming na de zandwinning dit over de gefaseerde 
periodes gespreid. 
14. Welke garanties worden er geboden dat de sanering en nodige werken tot herbestemming effectief worden 
uitgevoerd en dat de kosten daartoe niet afgewenteld worden ? Als de kosten door de exploitanten moeten worden 
gedragen, welke waarborgen zijn er dat deze ondernemingen dit dan ook doen, daartoe voldoende solvabel zijn en 
de kosten ervan correct ingeraamd worden met periodieke actualisering en daartoe dan afdoende zekerheden 
worden geboden. 
15. Wie draagt de kosten van de bodemsanering vroegere PRB terreinen die nu in zandwinningszone liggen want 
deze is nog nooit volledig uitgevoerd ? De eigenaar kan diens verplichting toch niet ontlopen omdat hij nu onder de 
zandwinning zou vallen. Niet gesaneerde aarde kan niet zomaar afgevoerd worden? 
16. Waar gaan de lagen van de bovenste aarde naar afgevoerd worden? Worden er voordien staalnames gedaan ? 
Met welk materiaal wordt er (gedeeltelijk) terug opgevuld ? Welke controle is er voorzien op herkomst en 
samenstelling ? 
17. Hoeveel wordt er terug aangevuld/opgevuld en op welke locaties ? Wanneer situeert het op/aanvullen zich ? 



18. Er wordt geschermd met tewerkstelling: welke tewerkstelling in “extra” wordt er voorzien ? Graag concretisering 
naar aard en aantal ? Groeven zelf blinken nu eenmaal niet uit in hoge tewerkstelling ! 
19. Is er voorzien dat er (g)een bewoning (tijdelijk/recreatief of permanent) op de zandwinningssite en er omheen 
mogelijk is inzonderheid ook de latere waterplas ? Als bewoning voorzien wordt (onder welk statuut dan ook) worden 
die rechten voorbehouden op eigendom van de gemeente ? Als dit ook is op privaat eigendom welke meerwaarde 
gaat er dan geïnd worden in hoofde van de gemeente en op welke wijze ? 
20. Hoeveel bos wordt er effectief terug aangeplant op Bocholts grondgebied ? 
21. Er wordt geschermd met meer aanplanting dan dat er gerooid wordt, maar de ecologische return van een jonge 
aanplanting is verwaarloosbaar en zal pas na goed 20 – 30 jaar enig niveau bereiken doch nog steeds ruim beperkt 
in vergelijking tot de actuele flora 
Bosheraanplanting mooi in theorie maar deze flora zal pas na enkele decennia terug op niveau zijn. De habitat van 
alle dieren van groot tot klein is echter wel voor een 4-tal decennia om zeep. Wat wordt als faunacompensatie in 
BOCHOLT tegenover gesteld ? Is dat mee in MER opgenomen ? 
22. Welke grootte of maat zal de aanplanting zijn: kleine boompjes of reeds grotere.  
 

012 26/05/2020 
Wat gaat de inpact zijn op het grondwater niveau en de kwaliteit hiervan? Gaan de mensen van Kaulille ook fiscale 
voordelen krijgen voor de overlast? 

013 26/05/2020 
Op langere termijn is dit het beste wat onze gemeente kan overkomen. De gemeente Kinrooi toont hoe waardevol, 
als bron van inkomsten, zandwining kan zijn. 

014 26/05/2020 

Als één van de voordelen van de ontginning wordt tewerkstelling naar voren geschoven. Voor hoeveel personen? De 
tewerkstelling is maar voor een zeer korte termijn en voor een hele beperkte groep mensen. Daarnaast wordt beloofd 
om de verloren natuur opnieuw aan te planten. Waar elders in Kaulille of Limburg gaat dit gebeuren? Dit lijken maar 
‘beloften’ maar er zijn duidelijk geen concrete plannen voor? 
Kaulille heeft (buiten het spijzen van de gemeentekas) geen voordeel uit de ontginning. Maar wat krijgt Kaulille 
doorvoor concreet in de plaats? Enkel nadeel, want er gaat bos verloren waar vele Kaulillenaren kunnen wandelen 
en joggen. Daarnaast zal er veel extra verkeer zijn in de kleine straten. 

015 26/05/2020 Hoe gaat het gesteld zijn met het grondwaterpeil nu, tijdens en na de ontginning? 

016 27/05/2020 

Ik lees dat er heel wat zand afgevoerd wordt met vrachtwagens die onvermijdelijk door het centrum zullen passeren. 
Hoe wordt de veiligheid van de zwakke weggebruikers hier gewaarborgd? Rekening houdend met extra verkeer, 
dode hoek, kinderen die veilig naar school moeten kunnen fietsen? Ik maak me ernstige zorgen over de 
verkeersveiligheid. 

017 27/05/2020 
Het bosherstel krijgen we dat herstel terug in Kaulille? Want dat vind ik hier niet terug vermeld? Ivm de precieze 
timing van de nabestemming, waar vinden we de gedetailleerde info terug? 

018 27/05/2020 

Graag wil ik even informeren of het ook mogelijk is om op het te ontginnen gebied enige vorm van hengelsport te 
kunnen beoefenen? De sport zit al enkele jaren in een positieve groei en qua aanbod mag er in Bocholt nog wel iets 
bijkomen vind ik persoonlijk. Niet alleen is dit goed om de jeugd en de gepensioneerden bezig te houden maar ook 
om vandalisme tegen te gaan. Zo werkt de group sibelco al jaren samen met vissers die toezicht houden aan hun 
groeven. Buiten de hengelsport om ben ik tevens een grote voorstander voor de zandwinning, ik hoop ten harte dat 
de gemeente voet bij stuk blijft houden want ik weet dat vele mensen er ook het positieve van gaan inzien. 
Tewerkstelling, inkomsten en ontspanning kunnen wel hand in hand gaan! In de vrije tijd zoeken wandelaars 
voornamelijk het water op, kijk maar naar de Sahara in Lommel, het Bergerven in Opoeteren, de maasvallei! 



019 27/05/2020 

Het zou aan te raden zijn, de ovonde in Kaulille klaar te hebben bij de aanvang van de zandwinning. De ovonde is 
eerst gepland voor 2024. Dit is rijkelijk laat en geeft mogelijk aanleiding tot klachten waardoor de zandwinning 
gepauzeerd zou worden. Veel vrachtwagens op het huidige kruispunt zal zeer veel weggebruikers een doorn in het 
oog zijn. 

020 27/05/2020 Wat voor materiaal wordt er gebruikt om het afgegraven gebied op te vullen? 

021 27/05/2020 
Waarom wordt er wel geluisterd naar virologen maar niet naar Klimatologen? En als de gaten terug gedempt worden, 
welk afval gaat men gebruiken, wat men niet kwijt kan op het remostort? In de video laat men de bomen zien die er 
gegroeid zijn na het opruimen van de gebouwen van PRB. 

022 28/05/2020 

- Waarom kan de info vergadering niet uitgesteld tot na de corona?(te veel tegenwind te verwachten?) 
-Werkgelegenheid, hoeveel 10 man? 
- Wat gaat het grondwater doen door de ontginning. 
-Ik zie geen deelname of samenwerking met een afvaardiging van mensen uit Kaulille (politici niet meegeteld) 
-Is Kaulille nu de duppe om de in het verleden gemaakte gaten in Bocholt te vullen met de zand van hier? 
Win voor de gemeente Bocholt verlies voor een groot deel van Kaulille. Voor 30 jaar!! 
- Transport langs het kanaal, is dit nagekeken bij de scheepvaart. Deze week kwam er een leeg schip langs die de 
hele bodem al opwoelde.  

023 28/05/2020 Brengt de Zandwinning ook job bij zo ja waar kan ik mij daar voor opgeven ik zoek parttime werk 

024 29/05/2020 

Bemerkingen infofolder: 
Pagina 2: al meteen een fout: "Op de onze site"? 
Pagina 4: De ontginningsputten maximaal opvullen: met wat?? Met zand (bovenste laag) dat gesaneerd moet? Met 
puin? Met afval? Met asbest? Wie gaat hierop toezien? Wie gaat toezien op correcte ontginning/sanering? En is dat 
toezicht louter administratief, via de nodige documenten? Of wordt er ook effectief toezicht gehouden? Met controles 
ter plaatse? En hoe vaak? 
"Na ontginning...": Dus nog minstens 30 jaar wachten tot we een groter bos hebben? 
Pagina 5: "in Bocholt, Limburg, Vlaanderen bijkomende boscompensaties...": Waar concreet?? Waar is er nog 
gebied dat geen nuttige bestemming heeft momenteel waar je bos kan planten? Of gaat er dan ander waardevol 
natuurgebied verloren ten koste van bomen? Welke locaties zijn exact voorzien? Of is dat nog maar een vage 
belofte? Trouwens Kaulille geeft bos af en ergens in Vlaanderen komt er bos in de plaats? Daar zijn we vet mee in 
Kaulille! 
"Uiteindelijk zal er ..." Dat is wel heel vaag. Uiteindelijk... Dat is geen garantie, noch in tijd, noch in plaats, noch in 
aantal. 
Pagina 6: "80 % over het water": Wie garandeert dat het kanaal diep genoeg is? En wat als dat niet zo blijkt te zijn? 
Welke garanties kan je hier bieden? Is die gemeten? Is dit effectief zo? Is er voldoende verkeer via het kanaal 
mogelijk? Zijn er voldoende schepen beschikbaar? 
Pagina 7: "afdwingbaar". In de verkoop van de PRB terreinen was destijds voorzien dat de huidige eigenaar de grond 
moest saneren, door de eigenaar zelf te verstaan. Dit is NIET gebeurd. Ook dat is afdwingbaar maar er wordt niks 
mee gedaan. Waarom niet? 
Pagina 9: "nieuw aan te leggen verbinding": Waar precies? Welke verkeer gaat hier passeren? Hoeveel verkeer?  
"Uitwerken van een alternatieve verkeersveilige kruising..." Hoe? Hoe wordt dit concreet gerealiseerd? Wat gaat dit 
kosten? Waar komt dit?  
"Wij wachten op de uitvoering (cfr ovonde)": Wij ook! Al jaaaaaren!!! Loze beloftes tot nu toe. Trouwens als het 



verkeer gaat toenemen, is een ovonde geen oplossing. Dat hebben andere studies op andere plaatsen ook al 
bewezen. Verkeerslichten? Beseffen jullie wel hoeveel verkeer er gaat bijkomen op desbetreffend kruispunt? Heb je 
al eens met de fiets gereden op de Fabrieksstraat? Hoeveel vrachtwagens met hun wiel op het fietspad rijden, over 
de streep. Veilig is dat niet! En nu zijn het niet zoveel vrachtwagens. Dan zijn het er heel wat meer. Veiligheid?? Me 
hoela ja!! 
Pagina 11: “tewerkstelling”: Welke jobs? Wat houden deze in? Hoeveel? Graag een concreet aantal en 
omschrijving? Of gaat de put uitgegraven worden met de schup? 
“Natuurontwikkeling te doen in Bocholt”: Na ca 30 a 40 jaar! Wauw… Eerst een hoop natuur wegdoen om na jaren 
van vernietigen en zware (verkeers)overlast iets nieuws te beloven? 
“economisch noodzaak”: Voor wie? Voor België in het algemeen? Om uit te voeren naar het buitenland? Voor 
Winters?  
Pagina 13: “communiceren via website”: niet iedereen ziet welke opmerkingen er geformuleerd worden. Bij een 
infovergadering is alles open en bloot. Nu kan er serieus gecensureerd worden.  
Pagina 14: opnieuw hetzelfde: waar komen die bomen ter compensatie? Waar concreet? Hoeveel? Wanneer? Is dat 
al geregeld? Is dat al voorzien? Of moeten jullie dan nog even op zoek naar een locatie? 
“Via het kanaal”: zie vorige opmerking 
“tijdelijke impact zoveel mogelijk gemilderd”: Zoveel mogelijk? Hoeveel is dat? Wat houdt dat in? Welke garantie 
bieden jullie daarop? Wie houdt er toezicht? Wat als het niet zo is? En wat is milderen? Als je iets heel slechts 
voorstelt, en je doet het daarna net ietske beter, heb je ook gemilderd he? Als je om 6u met vrachtwagens door het 
dorp dendert ipv om 5u, heb je ook gemilderd. 
Pagina 15: “zandwinning is sterk beperkt”. Het gaat nog steeds om heeeeel veel hectaren natuur die zomaar 
eventjes omgewoeld en uitgegraven worden. Als ik eerst gans Kaulille voorstel en dan naar de helft ga, heb ik me 
dan ook netjes gedragen door sterk te beperken? Deze opmerking houdt geen steek. 
“Dit is geen loze belofte”: de grap binnen de folder!! Er moest er toch eentje heel duidelijk zijn he! 
Welke garantie is hiervoor? Het gaat hier wel over minstens 30 jaar he!! Dat is verdorie niet niks! 
“Duwt men ons een nieuw plan door de strot?: Ja dus!! De lokale politiek die sowieso beslist omwille van geldgewin. 
Het is niet voor niets dat de eerste opmerking van de voorstanders is “weet je wel hoeveel dat opbrengt voor de 
gemeente?!”  
“Tewerkstelling”: opnieuw dezelfde opmerking. Welke jobs? Hoeveel? Wanneer? Tijdelijke jobs?  
“Waarom moet er hier eigenlijk zand gewonnen worden?” Inderdaad, waarom hier?? We gaan eerst jaren van 
afbraak met serieuze overlast tegemoet. De natuur moet er aan geloven. En dan moeten we er maar op vertrouwen 
dat er iets beters in de plaats komt? Niet concreets. Alleen wat vage beloftes ja! 
Pagina 16: “binnen de krijtlijnen”? Menen jullie dit nu echt? Binnen de krijtlijnen die jullie zelf uitgestippeld hebben? 
Dat is makkelijk he! Iedere kritiek kan dus makkelijk weggeveegd worden als zijnde niet binnen de krijtlijnen. 

025 29/05/2020 

Zeer onduidelijk wat de nabestemming precies gaat worden, weer zo maar een put water en oud geroeste rommel of 
echt met groen ertussen, broedgebieden voor vogels? Wat, hoe en hoeveel banen dit oplevert is ook zeer 
onduidelijk, Wij wonen ook in de buurt maar zijn nooit ergens bij betrokken, waarom is zo een brochure in 2016 niet 
gestuurd? Alhoewel, in deze folder staat veel geschreven maar niks duidelijk en concreets. Het enige wat ik eruit kan 
opmaken is dat Kaulille opgezadeld wordt met 30 jaar ellende zonder iets positiefs en dat alle positieve dingen voor 
andere gemeenten zijn.  
De ovonde, daar wordt al jaren over gepraat maar de uitvoering daarvan zie ik niet gebeuren, en daarnaast is de 



ovonde al zo lang geleden verzonnen maar is dat daar echt de oplossing want er is in de afgelopen jaren veel meer 
verkeer bijgekomen. 
In het hele verhaal mis ik ook de veiligheid van de fietsers, zoveel meer zwaar vrachtverkeer in ons dorp waar de 
meeste fietspaden nog steeds niet meer zijn dan wat strepen op de weg.  
Maar wat me het meeste stoort is dat de site van winters nooit gesaneerd is door hun maar zij nu wel een flinke 
graan gaan meepikken in dit hele verhaal. 
Ik roep dus net als de rest van het dorp heel hard nee tegen de huidige plannen maar zal net als de rest wel niet 
gehoord worden. 
Dit kan absoluut anders en veel beter. Investeer eerst in Kaulille ipv hier enkel een zandput van te maken en de 
inkomsten enkel in Bocholt centrum te investeren. 
Bocholt lijkt niet meer een gemeente voor iedereen te zijn, want er wordt enkel nog naar de centen gekeken. Een 
heel andere gemeente dan die waar ik ruim 30 jaar geleden met heel veel plezier kwam wonen.  
 

026 30/05/2020 

Vandaag 30/05/20 met de fiets naar Genk geweest, wat zijn daar vele bossen en fietsroutes, amaai, mooi 
Als jullie de fietskaart van Limburg eens zouden willen bekijken dan is duidelijk te zien dat Bocholt weinig bossen 
heeft. Ik vind dat ik als Bocholtenaar dan ook achteropgesteld inzake bossen per gemeente.  
Bossen ergens anders in Vlaanderen planten kleurt Bocholt niet groener en zoals ik al schreef, op de fietskaart is 
Bocholt al niet groen. 
Kunnen jullie die bossen niet gewoon behouden en er de fietsparadijs van maken? 
Wat is de definitie van een buurtbewoner bij zo'n groot bos dat tenslotte van alle Bocholtenaren is en dat voor 
propere lucht zorgt?  
 

027 30/05/2020 

Ik vind het spijtig dat we zo weinig informatie krijgen. Jullie spreken over "open kaart te spelen" terwijl alle cruciale 
informatie achterblijft. De informatie die jullie verspreiden via de folder en het filmpje roepen alleen nog maar méér 
vragen op en maken mij pas écht ongerust omdat er zo weinig verteld wordt. Ik hoop via deze weg dan ook een 
duidelijk antwoord te krijgen op volgende vragen : 
 
1) Waarom werden de terreinen van de PRB in al die jaren niet gesaneerd terwijl dit afdwingbaar was? 
2) Waarom wordt dit nu als argument gebruikt in het dossier zandwinning? 
3) Waarom werd de ovonde nog steeds niet aangelegd? 
4) Waarom wordt de ovonde nu gebruikt als argument in het dossier zandwinning? 
5) Werd er bij vrachtwagenchauffeurs geÏnformeerd wat zij vinden van een ovonde? Want ik hoor deze groep enkel 
maar klagen over dergelijke verkeersinfrastructuur omdat zij met hun grote voertuigen serieus in de problemen 
komen op een rond punt of ovonde. 
6) Een ovonde kan misschien het gewone verkeer ontlasten maar is levensgevaarlijk voor fietsers en dus voor alle 
schoolgaande kinderen die hier moeten passeren. En wat als hier ook nog eens vrachtverkeer bijkomt? Eerlijk 
gezegd, ik hou mijn hart vast... . 
7) Destijds mocht er geen zand meer gewonnen worden omdat men al veel te diep gegraven had, waarom mag er 
nu opeens wel terug gegraven worden? 
8) Heraanplanting : waar, wanneer, van wat, onder wiens toezicht? Werd hier grondig over nagedacht door mensen 
met kennis van zaken?  



9) Heraanplanting : een bos kan je niet zomaar verplaatsen, dat heeft minstens 25 a 30 jaar nodig om terug opnieuw 
tot stand te komen. Net in een periode waarin bossen zo belangrijk zijn om de klimaatopwarming tegen te gaan, 
gaan jullie 120ha bos kappen? Beseffen jullie de gevolgen voor de natuur, het klimaat, de gemeenschap (in tijden 
van deze corona-crisis heeft dit bos ook gezorgd voor rust, de mentale gezondheid van onze bevolking,...). 
10) Wat met de eeuwenoude opgeslagen koolstof/CO2 die uit de bodem gaat vrijkomen tijdens de graafwerken? 
Staan jullie erbij stil dat die nog enorme BIJKOMENDE gevolgen heeft voor de klimaatverandering? Wat met de 
kwaliteit van onze lucht? Zijn er studies gedaan omtrent de CO2 die gaat vrijkomen uit de bodem en de gevolgen 
hiervan op onze luchtkwaliteit? Zo ja, wat was het resultaat?  
11) Beseffen jullie dat het hier gaat om een "kleine" natuurramp??? Ik begrijp dat jullie geld willen verdienen om 
beschikbaar te krijgen voor de gemeente want dit zal uiteraard ook nodig zijn maar het offer is hier te groot!!! 120ha 
bos (natuur, zuivere lucht, dieren, wandel-en fietsplaats,...) hiervoor opofferen is geen eerlijke ruil!!! De gevolgen zijn 
onomkeerbaar en dit gaat op LANGE termijn grote gevolgen hebben voor ons milieu en de leefbaarheid in onze 
gemeente!!! 
 

028 30/05/2020 

Had ivm de plannen van de zandwinning graag geweten met welke ecologist hier wordt samengewerkt. Is het dan bij 
niemand duidelijk dat dit een regelrechte aanslag is op het milieu? Weet er niemand dat er een CO2 bom ontploft als 
die bomen worden uitgedaan? Dat de micro organismen verdwijnen die zo een grote rol spelen in het ecosysteem. 
Dat op de plaats van de "geplande zandwinning" NOOIT nog een boom zal groeien! Krijgen de centen hier voorrang 
op de gezondheid van de mensen?  
Deze bossen hier zijn een PARADIJS voor mens en dier - mensen wat een rijkdom hebben we in onze achtertuin - 
laat dit AUB NOOIT verdwijnen uit geldgewin. Dan is alles onherroepelijk verloren!!! 
Laat aub het gezond verstand winnen van de centen! Dit is een smeekbede van mij, zodat iedereen hier nog 
decennia lang van deze mooie natuur kan genieten. 
Wat waarheid blijft er over van de uitspraken van onze minister Zuhal Demir : zie hieronder 
Door de coronacrisis is het belang van natuur, bos en open ruimte gestegen bij de mensen. Die ervaring zorgt ook 
een opvallende verschuiving als het gaat over bestemmingen. Voor corona droegen kustbestemmingen de voorkeur 
weg, waar Belgen nu vooral aangeven dat ze naar groene en landelijke omgevingen willen reizen. Meer dan terecht. 
Vlaanderen heeft prachtige natuurgebieden en die zullen we ook uitspelen tijdens de campagnes deze zomer. 
Afgelopen week stelden we met de bosalliantie het bosuitbreidingsplan voor aan de rand van het prachtige 
Hallerbos. 
De ambitie: 4.000 hectare extra bos tegen 2024. 
Alle neuzen in Vlaanderen staan voor het eerst in dezelfde richting. 
Het momentum is er. Laten we nu ook effectief overgaan tot actie en samen zorgen voor meer bos voor Vlaanderen. 
Heb je interesse om ook zelf je boompje bij te dragen? Neem dan zeker een kijkje op: https://www.bosteller.be/ 
Zuhal. 
Zuhal Demir mikt met Bosalliantie op extra 4.000 hectare bos tegen 2024 
Door Zuhal Demir op 26 mei 2020, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Leefmilieu, Klimaat 
Zuhal Demir 
Meer bos voor Vlaanderen. Dat is de essentie van het bosuitbreidingsplan dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal 
Demir dinsdag voorstelde samen met een grote groep natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, 
private eigenaars, Landelijk Vlaanderen en jeugdbewegingen. “Met een ongezien grote Bosalliantie achter dezelfde 

https://www.bosteller.be/


doelstelling, een bosintendant, een transparante bosteller én bovenal samenwerking willen we samen 20 keer 
Monaco bebossen in Vlaanderen.” 
De ambitie om 4.000 ha extra bos te realiseren tegen 2024 is ongezien groot. Toch is het mogelijk, meent minister 
Demir. “Business-as-usual is geen optie. Daarom wordt maar liefst 122 miljoen euro uitgetrokken om die doelstelling 
te realiseren.” De zwaarste schouders dragen de zwaarste lasten. De Vlaamse overheid en de lokale besturen 
moeten samen 2.000 hectare extra bos realiseren. De andere 2.000 hectare worden aangeplant door de 
natuurverenigingen, de bosgroepen en regionale landschappen, en de private eigenaars, allemaal met financiële 
steun van Vlaanderen. 
Bossen dichtbij de mensen 
Bovendien wil Zuhal Demir in gans Vlaanderen zorgen voor meer bos, in de eerste plaats in de groene 
bestemmingen. “We sluiten extra bossen niet willens nillens op in enkel natuur- en bosgebieden. Door de 
coronacrisis weten we allemaal hoe groot het belang is van natuur in de buurt. We spelen daar uiteraard op in: tiny 
forests, stadsrandbossen en speelbossen,… Bossen in ieders buurt.” 
Demir gaat de strijd aan met drempels die meer bos verhinderen. Ze wil gronden sneller vrij maken voor bebossing 
én subsidiemechanismen efficiënter maken. “De hinderpalen moeten er zo veel mogelijk uit.” 
Blik verruimen naar het zuiden 
4.000 hectare meer bos wil zeggen: heel veel boompjes. Het juiste plantgoed vinden is dus van belang, maar ook het 
juist planten. “Gezien de klimaatverandering en de stijgende droogte verruimen we samen met onze Vlaamse 
kwekers onze blik naar het zuiden. We selecteerden herkomstgebieden voor het zaai- en plantgoed, geschikt voor 
het klimaat van de toekomst.” 
Demir bereidt met planningsprocessen de ambitie van 10.000 hectare extra bos tegen 2030 voor. Sinds haar 
aantreden kwam er via ruimtelijke planningsprocessen al netto 1.413 hectare aan groene bestemmingen bij. “En we 
gaan op dat elan verder”, zegt ze vastberaden. 
Bomen door het bos met de bosteller 
Om de voortgang in beeld te brengen wordt de bosteller gelanceerd via www.bosteller.be. Die helpt ons door de 
bomen het bos te zien. “Via deze online tool registreren we hoeveel bijkomend bos er al gerealiseerd is en geven we 
dat transparant weer. Ook de burger kan zo kijken wat zijn of haar gemeente, of het bedrijf waar hij of zij werkt, doet 
voor meer bos.” 
 
Dit is mijn bijdrage - als burger - voor "meer bos"!  
Gelieve hier aub rekening mee te houden. 

029 31/05/2020 

Kan er echt geen ander stuk grond dan juist een flink stuk bos gekozen worden? “Vlaamse bossen leveren 
volksgezondheid miljoenen op door filteren van fijnstof” 
Zal met zo veel meer zwaar verkeer ( dagelijks veel extra grote vrachtwagens - met telkens dode hoekgevaar- door 
die zandwinning ) ons dorp niet veel lawaaieriger en onveiliger worden ?  
Is een bos juist geen hulp voor het behoud van grondwater? Nu er juist zo veel te doen is rond droogte en water 
tekort? 
Is het wel veilig als ze graafwerken gaan doen voor het milieu?( CO2 komt vrij uit de bodem)  
Is het kanaal wel diep genoeg voor dat soort vrachtverkeer? Of zullen er veel meer vrachtwagens door Kaulille 
komen dan eerst gedacht?! 

http://www.bosteller.be/


Mogen we nog zeggen dat we ons dorp juist graag zien omdat er zo mooie bossen zijn met ongelooflijk mooie 
dieren? Is juist daar aan raken ons dorp niet minder mooi en aangenaam maken?  
 

030 31/05/2020 

De uitbaters gaan gedurende 30 a 40 jaren zand ontginnen. Zij nemen bij wijze van spreken iets weg uit Bocholt. In 
ruil geven zij een zandwinningstaks. Bestaat er een mogelijkheid om al op voorhand een tegemoetkoming te doen 
ten overstaan van de hinder die zal veroorzaakt worden. Een soort "alvast bedankt" dat bij aanvang van de 
ontginning al een surplus creëert en men niet 30 of 40 jaren moet wachten. Een omgekeerde "instant karma" die het 
slikken van de pil, om het verwoesten van minderwaardige natuur, zoals benaamd in het filmpje, moet verzachten. 
Beschouw dit niet als een afkoopsom, eerder een aanbetaling. 

031 01/06/2020 
Graag had ik vernomen of er 'n groene gordel van bomen rond de zandgroeve aanwezig blijft (voornamelijk 
Raekerheide). Het zou toch ontzettend jammer zijn dat 'n mooi natuuruitzicht wordt verpest door graafmachines e.d. 
En indien er 'n groene gordel blijft, hoe breed is deze dan. 

032 01/06/2020 

hebben jullie eens aan het toenemende verkeer gedacht , nu al en in de toekomst nog het vrachtverkeer ten gevolge 
van de zandwinning vooral in lozen en die ellendig prehistorische ophaalbrug en de daar bijhorende 
levensgevaarlijke kruispunt . 
en dan de toenemende scheepvaart met ellenlange wachttijden en frustraties van de chauffeurs dat nu al gebeurt 
met aanschuiven tot aan de leemskuil school. 

033 01/06/2020 

Is dit project niet tegenstrijdig met de beleidsnota Klimaat 2019-2024 van het Vlaams Parlement? 
6.1.1.4: "Minimaliseren van risico's van watertekort" 
6.1.2.3: "Vermindering van uitstoot van de transportsector", "Stimuleren binnenvaart" 
7.1.2.3: "We vlakken de groei van het wegverkeer af" 
7.1.2.5: "We zetten in op zuinig met watergebruik en duurzaam waterbeheer"  
 

034 02/06/2020 Hoe komt het dat onze hele buurt nog niet eens 1 keer bevraagd is over de gehele situatie? Niemand! 

035 02/06/2020 

Met wat gaan jullie de ontginde putten opvullen?  
En wie gaat toezien op een correcte ontginning en opvulling van de putten? Graag meer concrete info hierover. 
Ook graag meer concrete info over waar dat herbestemmingsbos dan precies komt, is dat iets waar de Kaulillenaren 
ook van kunnen profiteren of wordt er hier alleen maar waardevol bos weggenomen? 
Is er hieromtrent een studie geweest wat het verdwijnen van dat bos zal betekenen voor de bevolking? Denk maar 
aan luchtkwaliteit enz? 
Welke garanties kan u aan ons als bevolking geven dat 80% van het vervoer over het water zal gaan. Onze wegen 
worden zo al drukker, hoe blijft het leefbaar voor ons en onze volgende generaties? 
Wat met de sanering van de gronden van de PRB? Gaan dat nu eens eindelijk afgedwongen worden? Waarom krijg 
ik het gevoel dat het vooral om het spekken van de kas gaat en niet over de gezondheid en het welbevinden van de 
bevolking? 
De realisering van de ovonde, hoe concreet is dat en beginnen de ontginningen pas als de weginfrastructuur 
helemaal klaar is, welke concrete oplossingen kunnen jullie daar voorleggen. Met tijdslijn graag. 
Als het gaat over de tewerkstelling, over hoeveel jobs gaat dit dan en over wat voor jobs gaat het? 
Ook hier blijft alles weer heel vaag. 
Ik hou na het lezen van de folder een heel wrang gevoel over. Jullie lijken ons te willen paaien met vage beloftes 



maar ik zou graag concrete info willen en ik zou willen zien wat wij als Kaulillenaren erbij winnen. 
 

036 02/06/2020 Onverantwoord en wereldvreemd project. Onmiddellijk stopzetten aub 

037 02/06/2020 Welk wordt het traject van de nieuwe verbindingsweg naar de Kettingbrugweg? 

017 02/06/2020 

Ik had reeds 2 vragen doorgestuurd en wacht nog op het antwoord ondertussen heb ik toch nog een aantal vragen. 
Worden de vragen gebundeld beantwoord ? Wanneer krijgen we e'n hoe een antwoord ? Wanneer komt die extra 
weg voor vervoer ? Voordat de zandontginning begint ? Kruispunt Kaulille is momenteel filegevoelig tot het dorp ! Dit 
gaat dus verergeren ! Hoe en wanneer wordt dit opgelost ? Wat zijn eigenlijk de voordelen van de ontginning voor 
Kaulille ? Herstel na ontginning wat is dat juist ? Wanneer ? en wie ziet daar dan op toe dat dit gebeurt ? Wat met de 
waterputten ? Nu was het jaren een roestbak van machines ! Niemand deed er iets tegen ook de gemeente niet ! 
Hoe wordt dit voorkomen ? Vertrouwen is daardoor natuurlijk weg. Wat wordt met al die waterputten gedaan ? Water 
verdampt ! Gezien de droge jaren die we zijn ingegaan en die de toekomst voorspelt, water verdampt als het niet 
onder de grond zit. Is hier aan gedacht ? Is er een oplossing voorzien. De bomen die afgedaan worden, waar worden 
die herplant ? In Kaulille ? Bocholt ? Limburg ? Belgie ? Europa ? of ...???? Werkgelegenheid voor wie ? Mensen uit 
Kaulille ? Belgie ? of Nederland ? Wat zijn eigenlijk de nadelen als we de zandontginning niet laten doen ? Omdat ik 
op dit moment alleen maar nadelen zie door de grond wel te laten ontginnen. Hopend op een spoedig transparant 
antwoord.  

038 02/06/2020 

Ondertussen heb ik toch een aantal vragen en bemerkingen: 
Om te beginnen vind ik het heel jammer dat we deze folder niet in de brievenbus heb gekregen... Dit maakt dat de 
bevraging hier wel heel beperkt is, en er worden zo ook heel wat mensen, die geen internet hebben, uitgesloten... 
Verder heb ik nog volgende vragen: 
- hoeveel jobs gaan er gecreëerd worden? 
- hoe zien jullie het vervoer? Nu is het kruispunt al een groot pijnpunt, dit gaat een ovonde niet veranderen. 80 
procent over het water, is nog steeds 20 over de weg. En welke nieuwe weg zou er dan waar gelegd worden? 
- er is nu al een grote droogte, een grote waterplas gaat ervoor zorgen dat het (nu nog grond-)water nog vlugger 
verdampt, wat dan weer minder water tot gevolg gaat hebben? 
- met wat wordt de put opgevuld? Welke zand gaat er dan gebruikt worden? Waar gaan de nieuwe bomen geplant 
worden? Of is dit een"we halen schone lucht uit Rusland"-verhaal? 
- hoe gaan jullie ervoor zorgen dat we klimaatneutraal worden in 2050 als jullie nu zo'n groot gedeelte bos gaan 
kappen? 
- ik heb nog heel wat vragen, maar aangezien ik geef folder enkel online alleen lezen, is dit wel heel moeilijk om hier 
alles te formuleren! 

039 02/06/2020 

1) Wat gebeurt er met al het wild dat momenteel in de bossen zit?  
2) Zouden jullie alsjeblieft niet willen doorgaan met die project? Of op zijn minst serieus inperken ipv enkele 
hectares...  
3) Wie mag ik over 40 jaar aanspreken als blijkt dat de plannen voor heropleving van de gebruikte bossen niet wordt 
nageleefd zoals afgesproken? 

029 03/06/2020 

Is er geen mogelijkheid geen bos hiervoor te gebruiken, bv wel andere grond? 
Of veel veel minder bos? Elke boom zuivert de lucht en helpt het water in de bodem te houden! 
Is dat kappen wel nog verantwoord in deze tijd? 
Is het niet gevaarlijk te graven daar?  



Gaan de wegen niet heraangelegd moeten worden als zo veel meer groot vrachtverkeer (met blindenhoek) door ons 
dorpje moet?  

040 03/06/2020 

De verwachte verkeerstoename die u op pag 8 beschrijft... 60 bewegingen + 40 bewegingen 
90 bewegingen + 20 bewegingen 
Tesamen 210 bewegingen door de hele dag! 
Werkdagen van 8- 10 uren. Dit zijn minimum 480-600 minuten gedeeld door 210 bewegingen is iedere 2,30 minuten 
tot 2,50 minuten dat er 1 vrachtwagen het kruispunt passeert! Hoera uitstoot v d vrachtwagens en het lawaaierig 
gebulder. Hoe, de Luchtkwaliteit in de buurt blijft goed? Haha. Om te lachen.  
Wat is uw betekenis op pag 3 : ... zoveel als mogelijk neutraliseren? Ben ik nu dom of ken ik de betekenis van 
neutraliseren niet meer?  
Is jullie oplossing de ovonde? Dat wordt dus nog langer aanschuiven als we van en naar het dorp willen rijden.  
Zal het sluipverkeer Raakstraat en ringlaan niet toenemen? De bon op met degene die dat riskeren! Men zal in de 
file moeten gaan staan! Stressverhogend?  
Wat is de betekenis van “watergebonden bedrijvigheid “op pag 5? Hebben deze bedrijven water nodig om te kunnen 
renderen? Zitten we de laatste jaren al niet met water tekorten? En wat zegt de wetenschap over de toekomst en dat 
water tekorten? Is dat niet nog een pijnpunt? 
Pag 5: Het gebied Raekerheide wordt voorzien voor ontwikkeling hoogwaardig loofbos. Mooi! Het hoogwaardig bos 
eerst weghalen ( vernielen) en hopen dat moeder natuur haar best doet om het opnieuw te creëren.  
Hypocrisie is hier het best gekozen woord voor.  
In de folder had beter gestaan De toekomst : meer stress , meer gevaar, meer luchtvervuiling, meer halve 
waarheden en minder levenskwaliteit voor de bewoners.  
We maken van zand onze toekomst, we maken een dood-zaak voor de jeugd.  
Wordt wakker bestuur van Bocholt.  
Geld is voor n gemeente belangrijk maar de gezondheid v uw burger is hopelijk meer waard! Richt u op natuur , die 
Is er al op deze terreinen en zie de economische waarde daarvan! O.a. Toerisme Dat is ook een wereldwijde 
industrie geworden. En in ons groene Limburg hebben we op dat vlak echte grote troeven in handen. Creatieve 
oplossingen liggen toch ook in onze provincie om als voorbeeld te nemen. Kijk naar Connecterra! Mijnterhills 
Beringen..! Allemaal voormalige industriële sites. De PRB -site is ook een unieke plek die je nergens anders 
tegenkomt in de provincies van ons land.  
Heb ballen aan jullie lijf en gooi het roer om nu het nog kan... 
Dat laatste was mijn persoonlijk pleidooi :-) 

041 03/06/2020 

Waarom moet de ontginning 30 jaar duren. Op alle locaties gelijktijdig.  
Laat eerst de prb ontginnen als test. En geef ze daar 15 jaar voor. Zo kan na 15 jaar bekeken worden als alle 
afspraken worden nagekomen. ( zijn er problemen stuur bij) dat geeft ons dorpsgenoten ook perspectief , na 15 jaar 
is er namelijk iets om naar uit te kijken ( herbestemming, recreatie). Want indien dit pas na 30 jaar is , mist een hele 
generatie al de voordelen.  
U zal ook weten dat niemand happig is op al dat verkeer. Waarom niet meer transport over kanaal? In t boekje stond 
omdat er lokaal zand nodig was, maar dat geloofd geen mens. ( en Ook een ovonde zal de oplossing niet zijn) 
En alstublieft maak er geen stort van, u weet wel wanneer u begint met storten , maar wanneer het stopt ? ( Wat er 
gebruikt gaat worden om de putten te dichten blijft vaag)  
 



042 03/06/2020 

1. Er wordt duidelijk gezegd dat de bossen die gekapt worden terug gaan aangeplant worden maar waar gaat dit 
gebeuren? Wij zijn onze mooie bossen (waar heel veel mensen dagelijks wandelen) kwijt maar we hebben er niet 
veel aan als dan bijvoorbeeld in Peer een nieuw bos wordt aangelegd. 
2. Stel dat de zandwinning niet zou doorgaan (ik weet niet of dit kan) zou er dan een ander bedrijf in de plaats 
kunnen komen? Of kan er nooit bijvoorbeeld een chemisch bedrijf een vestiging maken op die gronden?  

043 03/06/2020 

Waarmee wordt het meer opgevuld? 
Op welke exacte locaties worden er bomen aangeplant als compensatie?  
Wat wordt er gedaan voor de verminderde CO2 opname van de bomen?  
Wat gebeurt er met het grondwater in de omgeving ?  
Waarom wordt er voorrang gegeven aan financiële belangen in plaats van natuur/gezondheid etc?  
Het kanaal, is dit diep genoeg? Is hier enig openbaar bewijs van? 
Waarom willen jullie de OVONDE nu wel opeens realiseren? Terwijl het kruispunt al jaren een 'probleem' vormt.  
Wat wordt er met de sanering van de PRB terreinen gedaan?  
Wat wordt er voor de veiligheid gedaan van de zwakke weggebruikers?  
Wordt de afvoer van het zand gecontroleerd zodat ze niet de kans krijgen om steeds meer en meer over het land te 
vervoeren? 
Hoeveel van de winst zal geïnvesteerd worden in de natuur? In welke gemeente? EN wat zal concreet met het geld 
gedaan worden? 
Voor iedere gekapte boom wordt er minstens 1tje aangeplant? Voor 1 nieuwe boom 'volwassen' te laten worden is er 
veel meer nodig dan minstens 1 nieuwe boom per gekapte.  

044 03/06/2020 

Is dit project niet in strijd met het Europees Milieuagentschap en de Europese Wetgeving (artikel 6 van het EG-
verdrag)? 
Wat zijn de effecten op het milieu en het natuurlandschap in Bocholt? 
Hoeveel vrachtwagens zijn er nodig per dag voor de werken? 
Wat zijn de gevolgen van dit project met betrekking tot de klimaatcrisis?  

045 03/06/2020 

Waarom blijft economie en zelfbelang voorde politiekers toch steeds de overhand hebben op gezondheid en natuur? 
Heeft deze crisis jullie nu nog niet geleerd welke zaken echt belangrijk zijn? Zonder op voorhand exact te kunnen 
meedelen waar de gecompenseerde bossen komen te liggen, wat de exacte impact zal zijn op het grondwater, wie al 
deze kosten zal dragen, etc. is dit een project dat onmogelijk te verantwoorden is. Om nog maar te zwijgen over de 
extra CO2 uitstoot die eraan komt (en degene die niet meer kan opgenomen worden).  

046 03/06/2020 

In de brochure wordt verwezen naar de aanplanting van nieuwe bomen en bossen ter compensatie van de huidige 
natuur. De belangrijkste vraag die ik mij stel is waar deze nieuwe bossen gaan komen. Er wordt gesproken over 
Vlaanderen en Bocholt. Maar hoeveel procent van deze bossen wordt effectief in Bocholt aangeplant? Om te 
preciseren, waar in Kaulille komen deze "nieuwe bossen"? En daarbij, wanneer worden de bossen aangeplant? De 
impact op het klimaat en milieu wordt inderdaad gecompenseerd door elders in Vlaanderen bomen aan te planten. 
Maar de andere voordelen van het landelijke leven in het groen, blijven hiermee uit. Het is dus in mijn mening 
belangrijk om te compenseren, hier bij ons, in Bocholt. 
Wat mij ook opvalt is dat ik als inwoner van Kaulille, op 3 juni nog altijd geen brochure heb mogen ontvangen. 
Uiteraard heb ik (al een jaar of 3-4) een sticker tegen reclame op mijn brievenbus hangen. Maar het Bocholt 
Maggezien, alsook de propaganda van politieke partijen in tijden van verkiezingen, vonden echter wél altijd de weg 
naar mijn brievenbus. Deze brochure is in mijn ogen véél belangrijker dan de vorige twee zaken. Ik ben zeker geen 



voorstander van complottheorieën, maar hopelijk is er hier slechts sprake van een serieuze communicatiefout. Zeker 
omdat de periode om te feedback te vragen wel zéér kort is. 
Om samen te vatten zou ik graag weten: 
1) Waar komen de bossen in Kaulille en Bocholt te liggen? 
2) Wat is de oppervlakte hiervan? 
3) Wanneer komen de bossen er? 

047 03/06/2020 

1. DUIDELIJKHEID OVER COMPENSATIE 
Er moet duidelijkheid komen over waar en hoe jullie gaan compenseren. Waar is het plan hiervoor? Hoe is dat 
meetbaar? Kunnen we dit opvolgen? Wie beslist over de herbossing? Bocholt neemt de touwtjes in handen over de 
ontginning, dan moet je ook de verantwoordelijkheid kunnen nemen over de compensatie in eigen gemeente. Maw; 
de compensatie moet gebeuren in Kaulille, daar waar jullie de natuur gaan weghalen. 
2) INVESTEREN IN GROEN 
Er moet een forum komen waar Bocholtenaren, en vooral de bewoners van Kaulille, voorstellen kunnen indienen 
over groene initiatieven. Dit kan via een stemming (aantal punten/populariteit) gebeuren. Bvb een groot deel moet 
naar groene initiatieven gaan, zoals bvb een totale vergroening van de centra. Kaulille centrum is een grote 
betonvlakte met zeer beperkt groen (lege bloemperken, weinig bomen (schaduw) . Welke initiatieven gaan jullie 
ondersteunen? 
3) VERKEERSVEILIGHEID 
Voorzien jullie een actieve trajectcontrole op alle wegen die nu last gaan hebben van zwaar verkeer?  

048 03/06/2020 
1/ De nieuwe bomen die geplant worden, staan die in Bocholt? Waar worden deze gepland? 
2/ Hebben deze bomen rechtstreeks invloed op het algemene gezondheidsniveau binnen Bocholt? 

049 03/06/2020 

Waar blijft de ruimtebalans voor landbouw? In 2020 staat landbouw in de balans maar in de eindbalans vind ik niets 
meer terug. 
Kan u de berekeningsmethode voor het aantal bewegingen met vrachtwagens eens toelichten? Met de gegevens die 
in de brochure voor handen zijn, en er van uit gaande dat het soortelijk gewicht van zand ongeveer 1.5 ton/m3 is, 
met een maximale vracht van 30 ton per vrachtwagen kom ik uit op 100 vrachtwagens per dag of (x2) 200 
vrachtbewegingen over de weg.  

050 03/06/2020 

Graag volledige transparantie over hoe de sanering van de grond om en rond PRB zal verlopen. Zo'n zwaar 
chemisch bedrijf, in die tijd, gezien zijn lange operationalisering (meerdere tientallen jaren)... Officieel zal er wel geen 
data te vinden zijn, maar in werkelijkheid weten wij, even goed als jullie hoe vervuild die bodem is. Concreet: 1) hoe 
wordt de graad van vervuiling om en rond de PRB fabriek bepaald 2) hoe pakken jullie de sanering precies aan 3) 
over welke gebieden gaat dit precies 4) wie zal voor de kosten opdraaien en 5) wat met de belofte van de (vorige) 
eigenaar die bij aankoop als voorwaarde had de grond te moeten saneren?  
 

050 03/06/2020 

Er werd gezegd dat de buurtbewoners van de Fabriekstraat betrokken zijn geweest. Ik heb hier echter geen data, 
analyse met bijhorende conclusie rond gezien. Zouden jullie hier transparant rond kunnen zijn? Hoeveel mensen 
werden er bevraagd, welke argumenten (voor en tegen) haalden ze aan, wat zijn jullie conclusies daaruit en op 
welke data steunen die...? Jullie hebben jullie conclusies uiteraard gebaseerd op een analyse van al die gegevens 
verzameld in het inspraakmoment. Graag inkijk daarin. Deze website is al een eerste richting in transparantie, laten 
we die lijn verder trekken.  
 



050 03/06/2020 

Wat is de reden dat er precies op die percelen zand gewonnen moet worden? Het zand op die plek is niet 
hoogwaardiger dan die in ieders achtertuin in Kaulille. Er zijn andere plekken waar dit ook kan gebeuren, zelfs 
zonder dat er bomen moeten sneuvelen.  
 

050 03/06/2020 

Er komt meer ipv minder bos, zeggen jullie. Voor de rest blijft het vrij vaag. Daarom volgende vragen: 1) WAAR 
komen deze nieuwe bomen 2) WANNEER komen deze er, pas na 30-40 jaar? Dat is absoluut geen goede oplossing. 
Er gaat zo'n 100 jaar over heen eerdat een nieuw aangeplant bos een waardevol bos is. De echte 'compensatie' voor 
natuur zou dan pas na pakweg anderhalve eeuw te merken zijn. Graag jullie reactie.  
 

050 03/06/2020 

Wat met de verkeersdoorstroming? Jullie beloven een ovonde aan te leggen om dat voor een deel op te vangen, 
maar die kunnen ook maar een bepaald volume aan. Jullie spreken in de folder (die trouwens niet is aangekomen) 
van aantal bewegingen die personenwagens zullen maken tijdens de spitsuren en die vrachtwagens zullen maken 
doorheen de dag. Tussen welke uren is dat geteld? Welke uren zijn volgens die berekeningen spitsuren en van 
wanneer tot wanneer loopt een dag? 20 ritten tijdens twee uur lijkt mee te vallen, maar komt neer op een rit elke 6 (!) 
minuten. Tijdens de spits dan nog. Zijn hier andere oplossingen voor voorzien?  
 

051 03/06/2020 

1. Zijn er al concrete data voor de aanleg van ovonde (door Vlaams Gewest) en verbinding Kettingbrugweg-
Fabrieksstraat? 
2. Er wordt heel wat extra vrachtverkeer afgeleid richting Lozen. Wat met het kruispunt aan de sluis, waar het nu al 
aanschuiven is? 
3. Is een ovonde geschikt voor vrachtwagens?  
 

051 03/06/2020 
De bomen zullen niet noodzakelijk in Bocholt - laat staan Kaulille - worden aangeplant. Waar in onze gemeente zal 
er effectief bos bijkomen en wanneer?  
 

051 03/06/2020 

Hoewel niet vermeld op deze website, zouden de maatregelen om de gebieden na de zandwinning te herbestemmen 
'afdwingbaar' zijn. Op welke manier kan de gemeente dit garanderen? Men is nl. nog niet vergeten dat de sanering 
van de PRB-terreinen ook afdwingbaar was, en iedereen weet wat daarvan in huis is gekomen.  
 

051 03/06/2020 
Zal de zandwinning zorgen voor extra jobs?  
 

052 03/06/2020 

Hoe komt het dat het gemeentebestuur zo voor de zandwinning is? Vooral omdat ze weten dat dit voor de inwoners 
van Kaulille een zware impact gaat geven en wij hier in Kaulille er zeker niet op aan het wachten zijn. 
Verkeersveiligheid gaat er op achteruit door het zware transport. De waarde van de zand is nihil. Dit is het 
goedkoopste zand wat je bij een grondwerkers kan aankopen zelfs al is het ingevoerd zand. Zou de gemeente 
Bocholt niet beter een herinvesteerder kunnen zoeken voor de PRB? Zo zouden jullie werkgelegenheid kunnen 
creëren die de economische groei van Bocholt ten goede zou komen op lange termijn. Als mensen in eigen 
gemeente aan het werk kunnen, krijg je ook gelukkige inwoners. En gelukkige inwoners zijn volgens mij meer waard 
dan 1 gelukkige zandboer?! En zeker als het om diezelfde zandboer gaat die zich enkele decennia geleden ook niet 
aan de voorschriften heeft kunnen houden. Slogan Bocholt "kruispunt tussen mens en natuur" maar wat als al onze 



natuur straks weggekapt wordt? En allemaal dat water aan de oppervlakte. Snelle verdamping van water wanneer er 
waterschaarste is... Ik zie er veel meer nadelen in dan voordelen. Maar gelukkig ben ik niet de enige.  
 

053 04/06/2020 

Graag had ik meer verduidelijking over de timing van dit alles. Er staan mooie tabellen in de brochure maar een 
concrete timing, buiten die van de aanvraagperiode, is er niet. Er wordt gesproken over 2020, maar dat jaar is om en 
als er nog vergunningen moeten aangevraagd worden, schuift alles ook op en dan lijkt het me moeilijk om de 
aantallen ton zand te behouden en dus komt er meer vervoer?  
 

053 04/06/2020 

In de planning wordt voor GROOTE HEIDE-RAEKERHEIDE gesproken over drie fasen, maar fase 3 loopt parallel 
aan fase 1 en fase 2, dus dat zijn eigenlijk maar 2 fasen. Het verhaaltje van gespreid ontginnen is dus niet zo 
rooskleurig als hier voorgesteld?  
 

053 04/06/2020 

Hoe zit het met de ontbossing en het daarmee gepaard gaande verkeer? Een groot deel bos wordt gekapt en dat 
hout zal ook vervoerd moeten worden, maar daar wordt niet over gesproken. Over hoeveel ton hout of vrachtwagens 
hout gaat het hier die door Kaulille zullen rijden?  
 

054 04/06/2020 

Is er voor de kap van het bos een aerius-berekening gemaakt en hoe is de stikstof problematiek van het permanente 
aantal verkeersbewegingen en het permanent machinaal graven? Europees gezien zijn er zware eisen geformuleerd 
om de stikstof terug te dringen en met zo’n grote zandafgraving wordt dat niet echt bereikt. Ook vraag ik mij af wat de 
natuurcompensatie is, is dat het aaanplanten per boom van een jaarling? Dan heb je geen gelijkwaardige 
compensatie van wat er nu staat, 1 volwassen boom om voor een beginnende boom (takje) planten. Dat is allerminst 
gelijkwaardig.  
 

053 04/06/2020 

In de brochure staat dat voor elke boom die gekapt wordt er minstens 1 nieuwe in de plaats komt, eventueel op 
andere plaatsen buiten de gemeente, in Vlaanderen. Dus kan voor hetzelfde geld alle bos in Kaulille verdwijnen en 
zogezegd gecompenseerd worden maar dat Kaulille toch kaal achterblijft. Dit is m.i. nogal kortzichtig als oplossing.  
 

055 04/06/2020 

En wat met de groene long van Bocholt ? 
- Er is nu al een grote droogte, een grote waterplas gaat ervoor zorgen dat het (nu nog grond-)water nog vlugger 
verdampt, wat dan weer minder water tot gevolg gaat hebben?  
-De ene veel te diepe put nog groter maken en ook weer zo laten liggen? 
- Met wat wordt de andere put opgevuld? 
Welke zand gaat er dan gebruikt worden? Komt er dan geen nieuw REMO stort in Kaulille 
- Waar gaan de nieuwe bomen geplant worden? Of is dit een "we halen schone lucht uit Rusland"-verhaal? 
- Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat we klimaatneutraal worden in 2050 als jullie nu zo'n groot gedeelte bos gaan 
kappen? 
- Wie wil er recreatie onder een hoogspanningslijn met drie pilonen in het water en onder de aanvliegroute van de 
militaire basis en wie staat garant voor financiële kosten van de herinrichting? 
- Die 200 ha bos zijn meer dan 100 jaar oud en dé groene long van Bocholt: ze zorgen voor zuurstof, filtering van fijn 
stof ,demping van het vliegtuiglawaai ,CO2 opslag en verkoeling. Hoe gaan jullie dat in 30 jaar kunnen 
compenseren? 



- Hoeveel mensen waren er blij ,te kunnen gaan wandelen in het bos tijdens de corona beperkingen? 
- Krijgen de burgers inzicht in de kosten-baten analyse ? - Hoeveel jobs gaan er gecreëerd worden? 
- Hoe zien jullie het vervoer? Nu is het kruispunt al een groot pijnpunt, dit gaat een ovonde niet veranderen. Al die 
vrachten over de weg . En welke nieuwe weg zou er dan waar gelegd worden? 
Een oprecht bezorgde burger!  
 

012 04/06/2020 

Wat zijn de gevolgen voor het grondwater? 
Daar bedoel ik mee: de kwaliteit en de stand er van? 
Als er geen of minder goed grondwater gaat zijn, is er dan ook een oplossing voor de mensen die hier problemen 
mee krijgen? 
 

056 04/06/2020 

Ik wil hierbij nog enkele bedenkingen formuleren betreft deze werken. 
Zo lijkt het mij absoluut aangewezen om voldoende brede BUFFERZONES aan te leggen rond de te ontginnen 
gebieden. Dit om ervoor te zorgen dat er vanop de langsliggende bospaden geen hinder (geluid, alsook visueel) 
waar te nemen is van deze werken. Ik las ergens dat deze bufferzones 30m breed zouden zijn, maar dat lijkt me toch 
echt veel te smal en veel te klein. Daar kijk je natuurlijk los door, en ook dan zal er nog geluidshinder zijn van al de 
camions, machines, die aanwezig zullen zijn op het terrein. 
Verder zou ik als natuurmens woonachtig te Kaulille toch willen benadrukken dat er MAXIMAAL NATUURHERSTEL 
gedaan zal moeten worden binnen Kaulille zelf! Wij hebben er geen baat bij dat er ergens anders in Vlaanderen een 
stuk bos aangeplant zal worden. Ik denk dat er genoeg gemeentegronden en gemeentebossen aanwezig zijn, 
dewelke nog een heel stuk uitgebreid of heraangelegd kunnen worden (bijvoorbeeld volledig opnieuw aanplanten 
van het crossterrein in Kaulille? Dit ligt nu te onderkomen, waarbij er frequent nog crossers over het terrein rijden. 
Beter alles opnieuw aanplanten, zodat deze crossers ook geen mogelijkheid meer hebben om er over te rijden). 
Verder denk ik dat er ook mogelijkheden zijn om met de landbouwers in overleg te gaan om tot aanplanting van 
houtkanten over te gaan. Ik heb de laatste jaren diverse brede grachten en houtkanten weten verdwijnen. Dit werkt 
enkel maar schaalvergroting en monoculturen in de hand, dewelke zeer nefast zijn voor onze fauna. Het aanplanten 
van nieuwe houtkanten hebben mijn inziens een zeer grote ecologische waarde. Ook heeft een bepaalde 
oppervlakte aan houtkanten een grotere ecologische meerwaarde dan dezelfde oppervlakte in 1 stuk (1 bos). Ik denk 
dat op dit vlak grote verbeteringen mogelijk zijn binnen Kaulille. Zoals reeds gezegd zie ik enkel maar houtkanten 
verwijden, en daarmede ook de fauna die hierin gehuisvest zat. 
 

057 04/06/2020 

graag formuleer ik hieronder enkele bemerkingen/vragen: 
-met welk materiaal worden de delfputten opgevuld? 
-gaan de gronden van de PRB eindelijk gesaneerd worden? 
-wat met fietsers langs de Kettingbrugweg? > smal fietspad en toegenomen vrachtwagenverkeer. Er is veel 
vrachtverkeer bijgekomen door de uitbouw van de brouwerij, wat nog zal worden uitgebreid met vrachtverkeer door 
ontginning.... Wordt het fietspad hier heraangelegd zodat de veiligheid van de fietsers kan worden gegarandeerd?  
-boscompensatie in Vlaanderen heeft voor de Kaulillenaar en mensen uit de omgeving maar weinig zin. Moeten wij 
dan maar 30 jaar wachten eer we terug over een mooi natuurgebied kunnen beschikken? (met uitzondering van het 
stuk loofbos dat mag blijven staan, zoals in de folder wordt beloofd....) Bovendien zijn oudere bossen veel 
waardevoller dan nieuwe aanplant. Elke bioloog met kennis van zaken oppert ervoor om bepaalde bomen te laten 



staan en niet over te gaan tot een sanitaire kap. Op die manier blijft de waardevolle bodemopbouw met fijne wortels 
en mycelium van schimmels en zwammen deels bewaard, die dan later, als het bos weer kan herstellen, voor een 
groot deel van de biologische waarde en weerstand van een bos zullen zorgen. De waarde van een bos zit 'm niet 
alleen in de dieren en bomen, maar ook in de talrijke organismen in de bodem. Is hier rekening mee gehouden? Dat 
de kap van het bos nodig is omdat het in slechte staat verkeert met minder waardevolle bomen is ook een beetje een 
flauw argument. Er worden in het filmpje juist wat triestige berken met open knoesten getoond... héél selectief. 
Waarom wordt er niet eerlijker getoond? 
-wat zal er op langere termijn gebeuren met de waardevolle bosbestanden, de laatste populaties van de 
hazelworm,...? 
-is er geen andere manier om de toekomstige plassen 'vorm' te geven? Qua biodiversiteit en natuurlijke waarde zal 
een giga-plas (die bovendien ook veel te diep is) maar weinig bijdragen... 
- wat gebeurt er met de relicten van het Napoleonkanaal? De historische waarde ervan is groot! Gaat dit zomaar 
verdwijnen? 
-kunnen er garanties worden geboden dat het vervoer over het kanaal mogelijk is? 
-oké, de gemeente ontvangt inkomsten voor de ontginning. maar ik vind dat deze inkomsten bijlange niet opwegen 
tegen het leed en het verdwijnen van onze mooie natuur. Bovendien zal de zandontginning wellicht weer enkele 
rijken rijker maken, op de kap van de bevolking die hier een zware prijs voor betaalt... Bovendien vind ik ook het 
argument over de tewerkstelling maar mager. We kunnen een kap van meer dan 100ha bos anno 2020 toch niet 
meer goedpraten voor het creëren van enkele jobs? Het argument van "economische noodzaak" vind ik dan ook 
eerder een drogreden. 
-de heraanplant van de gebieden zouden afdwingbaar zijn. Hoe dan? Wie zal hier over 30 jaar op toezien? Er was bij 
de verkoop van de PRB-terreinen ook bepaald dat de eigenaar de gronden moest saneren, wat tot op heden niet 
gebeurde. Ook dat is afdwingbaar, maar wordt niet hard gemaakt. Hoe kan dit? 
-wat met de geplande ovonde in Kaulille-centrum? Dit verkeerspunt is al decennia lang een ramp. Een ovonde zou 
dit kunnen verlichten, maar studies tonen ook aan dat bij erg grote verkeersdruk dit weinig oplost. Is hiervoor een 
mobiliteitsstudie uitgevoerd? 
-op een aantal plaatsen zijn al werken bezig, waaronder kap. Waarom gebeurt dit in het broedseizoen?! 
-er is een MER uitgevoerd. Door wie? Is dit in te kijken? 
Tot zover de uiting van mijn bezorgdheid. 
Hopend op een open communicatie en inspraak van uw inwoners, 
 

058 04/06/2020 

Ik mis in dit alles een hoofdstuk over de initieel verplichte maar tot op heden blijkbaar nooit uitgevoerde volledige 
sanering van de totale site Groote Heide en Raekerheide van Kaulindus NV. Er ligt nog wel wat, volgens nog 
levende getuigen (oud-werknemers), her en der verspreid over en begraven in en op de site.... De meest vervuilde 
gedeeltes worden daarom nu toch niet door Kaulindus NV "strategisch" gespaard als "waardevol bos" om zo onder 
die dure sanering onderuit te komen en er de toekomstige generaties mee op te zadelen? Wie kan zwart op wit 
garanderen dat de volledige site gesaneerd werd/wordt/is...? Gaat Vlaanderen (OVAM) op deze site ook eerst met 
zijn snuffelwagentje rondrijden en voorwaarden opleggen vooraleer er kan gestart worden met welke bedrijvigheid 
dan ook? 
De NV Kempische Zandgroeven Winters heeft op de Achterste Hostie in Kaulille al decennialang bewezen dat als de 
schat éénmaal uitgegraven is, ze scrupuleus enkel nog een koud, leeg graf (of gat) achterlaten...Loze beloftes uit het 



verleden vanwege dezelfde ondernemer... Kan men dit niet iets concreter afdwingen OP VOORHAND door hun te 
verplichten 80% van de geschatte investering in nabestemming (natuur, recreatie en bedrijvigheid) nu al op voorhand 
te storten in een "nabestemmingswaarborgfonds". Geen voorafgaande storting als waarborg (gezien praktijken uit 
het verleden), dan ook geen aanvangsmandaat van zanddelving. Wie zegt dat ze niet "failliet" zullen zijn op het einde 
van de zanddelving als ze hun nieuwe schat opnieuw hebben mogen opgraven? 
Is een afvoer van 80% zand over het water niet eerder een vrome wens (lees publieke zoethouder) dan een 
economische realiteit? Zijn er nog schepen geschikt voor dit soort vervoer op dit kanaal of gaat men het kanaal 
speciaal hiervoor dieper maken? Waar gaat deze laadkaai komen? Het zal iets creatiefs moeten worden om de 
veelgebruikte toeristische fietsroute tussen knooppunt 203 en 8 te kunnen behouden en vooral veilig te houden. Wat 
voor impact zal dit drukker scheepsverkeer op het kanaal Bocholt - Herentals hebben op de bereikbaarheid/ het 
benutten van de “groeiende” passantenhaven van Bocholt-hoofdstad de komende decennia? 
Is er een inventaris gemaakt van alle fauna en flora die nu in Kaulille opgeofferd wordt en wordt Kaulille in dezelfde 
mate nadien gecompenseerd of krijgt vooral Bocholt-hoofdstad of gans Vlaanderen dit? Is dit ook afdwingbaar voor 
de Kaulillergemeenschap die de komende 40 jaar toch alle lasten zelf mag/moet dragen en verteren?  
 

026 04/06/2020 

Hoeveel hectare bos heeft Bocholt met al zijn deelgemeenten en hoeveel co2 zetten de deze bossen vandaag om 
naar o2?  
Hoeveel bossen blijven er over na de kap in Bocholt en zijn deelgemeenten en hoeveel co2 zetten de overblijvende 
bossen om naar o2?  
 

059 04/06/2020 

Beste bestuursleden van de gemeente Bocholt, 
Hoe bestaat het??? Het lijkt wel of jullie zich niet bewust zijn van de enorme impact dat het grootschalige ontbossen 
gaat hebben op de gezondheid en leefbaarheid van de gemeenschap, in de Bocholter deelgemeente Kaulille?! 
Grootschalige zandwinningen bieden geen plaats meer voor bodemleven en bosleven! Alle bodemleven verdwijnt en 
zodoende is er geen plaats meer voor boscompensatie ter plekke want... de oppervlakte verdwijnt! Ook is er geen 
opname meer van fijnstof en CO2 want …. de bossen zijn weg! 
Verjonging en nieuwe aanplanting kan ik enkel maar toejuichen maar, NIET ten koste van een bestaand groot bos! 
De verhoudingen in CO2 opname, fijnstof afzet, bodemleven en bosleven tussen een jong en oud bos zijn enorm 
groot! 
Grote hoeveelheden CO2 opslag komen vrij tijdens het rooien, in een tijd waar wereldwijd dit probleem wordt 
aangekaart? …….. of leeft Bocholt niet in dezelfde wereld als iedereen? 
In een BBT (best beschikbare technieken) richtlijnen van de Vlaamse overheid kun je lezen en nagaan welke 
negatieve invloed een zandwinning heeft. Zowel op de omgeving alsook op het grondwaterpeil. Misschien is dit jullie 
ontgaan? 
Onze buffers vallen weg door de ontbossing. Lokaal zijn bossen ook een ideaal instrument om de temperatuur te 
temperen en de waterhuishouding te reguleren in hete periodes. 
Het drukke vliegverkeer dat regelmatig zijn kerosine loost, de vrije loop laat, boven het centrum van Kaulille heeft, 
NU NOG, een filter door het bestaan van het dennenbos dat een groot vermogen heeft om fijnstof op te vangen en af 
te zetten. Dit dreigt door jullie toedoen te verdwijnen.!?! Hoe erg is dit!!! Luchtvervuiling is wereldwijd de belangrijkste 
doodsoorzaak. Dit is allemaal gebaseerd op wetenschappelijke rapporten die ik niet uit mijn duim heb gezogen!  
Ik zwijg dan nog over het drukke verkeer dat nu al vast zit rond de spitsuren. Het bijkomende zand-vrachtverkeer zal 



dit alleen maar verergeren. 
Mijn vader zaliger noemde een Burgemeester een Burgervader, ik vond dat altijd zo mooi klinken….Maar, is het niet 
zo dat het de taak van een goede vader is om goed voor het algemene welzijn van zijn kinderen te zorgen? 
Neen, ik ben niet naïef! Neen, ik weet, net zoals jullie, ook niet alles. Maar... mijn vrije tijd gaat op in het verband te 
leren zien tussen natuur, gezondheid, geluk en ALGEMEEN WELZIJN. Hier zie ik een grote vergissing gebeuren 
voor, nogmaals, het algemeen welzijn en de leefbaarheid van een hele gemeenschap. Is het eigenlijk niet jullie plicht 
om dit allemaal te beschermen? 
Hopelijk komt er inzicht……en als jullie mij niet geloven, vraag het maar eens aan Ignace Schops. Hij heeft onlangs 
in Bocholt nog een heel belangrijke lezing hierover gegeven. Een wijs man! 
 

060 04/06/2020 

Beste 
In de brochure kan ik het volgende terugvinden: 'Tijdens de ontginning zal er binnen het gebied via heraanplant al 
bos gecompenseerd worden; in de loop van de ontginning zullen er op verschillende andere plaatsen in Bocholt, 
Limburg, Vlaanderen bijkomende boscompensaties komen. Uiteindelijk zal er meer bos zijn dan er nu is.' 
Hierbij is mijn vraag: Waar denkt u dit dan te compenseren? Dit gebied waarop deze compensatie gebeurt lijkt mij vrij 
groot? Gaat dit dan over kleine stukken bos op verschillende plaatsen in Vlaanderen? Houdt u rekening met de 
versnippering? Gaat u deze tegen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de biodiversiteit die nu aanwezig is bewaard kan 
blijven? Hoe gaat u ervoor zorgen dat bomen van x-aantal jaren oud vervangen kunnen worden? De vorming van 
een bos zoals ik dit ken heeft namelijk tijd nodig. 
Wat gebeurt er met de gekapte bomen die boordevol CO2 zitten? bomen houden CO2 vast, door deze te kappen zal 
deze CO2 vrijkomen. De bomen zelf capteren ook veel CO2 in de bodem die zonder ontbossing anders nooit zou 
vrijkomen. Dit gaat over grote hoeveelheden. Hoe gaat u hierop inspelen? Hoe kan u dit goedpraten? In de media 
kan ik vernemen dat het over 120 hectare bos gaat. Dit lijkt me veel voor een dorp als Kaulille. 
Bos zorgt ervoor dat water opgenomen kan worden en heeft een positief effect op het grondwaterpeil, vandaar dat 
een bos koeler aanvoelt en gewassen rond een bos beter groeien. Ons grondwaterpeil blijft dalen, u gaat dan bomen 
kappen. Hoe gaat u dit probleem omzeilen? 
Een vraag die mij nog het meeste bezighoudt is de volgende: Wie in uw team is diegene die verantwoordelijk is voor 
het natuurbehoud en het herstel? Wordt er naar deze persoon geluisterd? Dit lijkt mij één van de belangrijkste 
onderwerpen om rekening mee te houden. Ik maak me zorgen over de toekomst. Kan u mij geruststellen? Want de 
folder roept alleen maar meer vragen bij mij op. 
Alvast bedankt voor uw antwoord.  
 

061 04/06/2020 Wat is het resultaat van het onderzoek naar de invloed van de zandwinning op het grondwaterpeil? 

062 04/06/2020 

De gemeente Bocholt haalt ruim een kwart van haar inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (de 
grondbelasting). Wat is de belastinggrondslag voor een diepe ontginningsput gelegen in een ontginningszone met 
nabestemming natuur? Concreet: welke gemeentelijk aandeel in de grondbelasting levert jaarlijks "het Koowt van 
Winters"?  
 

061 04/06/2020 
Een groot aantal inwoners ontvingen geen brochure en zijn dus niet geïnformeerd. Hoe worden deze mensen alsnog 
in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen?  
 



061 04/06/2020 
We kennen de laatste jaren steeds meer (voorjaars)droogte periodes. Een grote open wateroppervlakte versnelt het 
verdampingsproces van (grond)water. In welke mate is hier rekening mee gehouden?  
 

062 04/06/2020 

Elders in Limburg, maar ook in Nederland, is het bij zandontginningen gebruikelijk om voor het transport over 
beperkte afstand gebruik te maken buizen of persleidingen naar een centraal depot van waaruit de verdere distributie 
gebeurt, bvb. per binnenschip. Welke argumenten - behalve het voornemen om de eigen bedrijfskosten maximaal af 
te wentelen op de gemeenschap - heeft de Winters-club om deze piste zelfs niet te overwegen voor de zone 
Achterste Hostie? 
Bijkomend: de propagandafolder maakt duidelijk dat veel zandtransport westwaarts via de weg richting autosnelweg 
zal gebeuren. Hoezo, "zandwinning gericht op de regionale markt"?  
 

062 04/06/2020 

In de begeleidende maatregelen om Kaulille te begraven voor de toekomst is sprake van een nieuwe verbindingsweg 
tussen de Kettingbrugweg en de Fabriekstraat. 
(1) maakt deze weg onderdeel uit van het ontwerp-RUP? 
(2) Zijn de omwonenden van de Grote Heidestraat, Fabriekstraat en Dorperheideweg al in detail geïnformeerd over 
deze nieuwe weg? Zo ja, hoe gebeurde de uitnodiging, en wanneer vond de informatieoverdracht plaats? 
(3) zijn de gronden van het beoogde tracé al in eigendom van de gemeente? Zo nee, zijn de onderhandelingen met 
de eigenaars reeds opgestart? Over welke oppervlakte gaat het?  
 

062 04/06/2020 

De resterende gebouwen en kantoren van de voormalige PRB staan al jaren leeg. Welke initiatieven heeft het om 
geld verlegen gemeentebestuur van Bocholt sinds 2000 ondernomen om deze panden op de inventaris van de 
leegstaande bedrijfsgebouwen te krijgen met het oog op een mogelijke opbrengst voor de gemeente?  
 

061 04/06/2020 
In de brochure op p.6 staat dat er op de sites "Groote Heide - Raekerheide" 6,7% bos staat. Welke definitie van 'bos' 
heeft men toegepast om tot dit resultaat te komen?  
 

062 04/06/2020 

Naar verluidt behoren de voormalige testsite + gebouwen aan de Kanonweg niet tot de eigendommen van de 
Kaulindus-groep.  
(1) Klopt dit? 
(2) zitten deze eigendommen in de planperimeter "Raekerheide"? 
(3) zo nee: waarom niet?  
 

062 04/06/2020 

Zand- en ontbossingsschepen Cardinaels beweert zeer stellig dat het kanaal Bocholt-Herentals voldoende diepgang 
heeft om afvoer van zand per schip mogelijk te maken. 
(1) over welke maximale tonnages/volumes praten we dan per schip? 
(2) Zie een eerdere vraag: waarom is de Winters-club voor de geplande aanslag op ruim 40 hectare hoogwaardig 
zone-eigen bos ontheven van de verplichting om van deze buitengewoon kansrijke multimodale ontsluiting gebruik te 
maken?  
 

063 04/06/2020 
Eerst en vooral is het jammer dat de plannen zo vaag worden voorgesteld (geen duidelijk traject per gebied, geen 
visuele plannen, geen duidelijke bestemmingen met voorwaarden, enz.). Er zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte 



van het vorige plan, maar het is niet mogelijk om in detail te reageren op deze plannen. Er zijn nog enkele 
vragen/opmerkingen die ik graag had meegedeeld t.a.v. de initiatiefnemers en de gemeente, zodat hier nog rekening 
mee gehouden kan worden bij de verder uitwerking van het project: 
- De waterhuishouding moet zeer goed bestudeerd en opgevolgd worden tijdens de ontginning, aangezien er 
belangrijke natte natuurgebieden in de buurt aanwezig zijn, o.a. Lozerheide, Balkerbeemden (de vallei van de 
Balkerbeek) en de vallei van de Warmbeek. De vloeiweides van Lozerheide herbergen een unieke flora met 
bijhorende fauna (waaronder vlinders). De valleien spelen op hun beurt een zeer belangrijke rol als natte 
natuurverbinding (één van de enige natuurverbindingen in Bocholt). Het is dus zeer voornaam dat deze gebieden 
niet verdrogen omwille van de zandontginning, aangezien de ecologische waarde dan tenietgaat. Zeker in deze 
tijden van klimaatverandering en verdroging, is dit van uitermate belang. 
- Nabij Raekerheide is een (voormalig) weidevogelgebied gelegen, waar recent nog soorten als grutto en wulp tot 
broeden kwamen. De laatste jaren is dit minder geschikt geraakt door de intensivering van de landbouw. Echter is er 
bij het Agentschap voor Natuur en Bos een Soortenbeschermingsprogramma Weidevogels in opmaak (dit jaar is 
goedkeuring door minister gepland), waar normaal ook dit gebied in zal opgenomen worden als focusgebied. De 
precieze invulling is nog niet gekend, maar waarschijnlijk zullen in dit gebied meerdere mogelijkheden van 
beheerovereenkomsten via VLM kunnen afgesloten worden. Het is dan ook van belang om te weten dat het 
naastliggend terrein met zandontginning potentieel leef en-foerageergebied kan bieden voor deze weidevogels. Er 
kunnen o.a. plas-drassituaties gecreëerd worden voor deze vogels, zodat dit een versterking biedt t.o.v. het droge, 
bemeste en intensieve landbouwgebied. Uiteraard bieden deze plas-drassituaties ook een grote meerwaarde voor 
andere dieren, zoals amfibieën. Zo kan er bijvoorbeeld ook gewerkt worden met zeer geleidelijke overgangen naar 
de diepe waterputten. 
- Er is steeds sprake van het ontwikkelen van meer kwalitatief bos. Is er hiervoor bodemonderzoek uitgevoerd om te 
zien of dit effectief kan? Het ontwikkelen van hoogwaardig bos duurt vele decennia en is volledig afhankelijk van het 
huidig bodemtype. Eender waar een kwalitatief bos creëren is niet mogelijk. 
- Er wordt steeds gesproken dat er meer natuur zal komen, maar is er ook rekening mee gehouden dat dit langer zal 
duren dan de 30-40 jaar van de ontginning? Zijn er alternatieven voorgesteld om natuur te creëren op kortere termijn, 
bv. op eigendommen van de gemeente? 
- De zandontginning is nefast voor vele soorten, maar de oeverzwaluw zal gebaat zijn de ontginningswerken. Dit op 
voorwaarde dat er zandbergen aanwezig zijn waar deze koloniebroedende zwaluwen in kunnen broeden. Het zou 
goed zijn om in de vergunning op te nemen om enkele permanente zandbergen met steile rand te voorzien in het 
gebied, zodat de populatie oeverzwaluwen een boost kan krijgen.  
- Er wordt aangegeven dat er meer natuur zal komen. Voor vele habitats en soorten is het van belang dat vissers 
tijdens en na afronding van de ontginningswerken strikt geweerd worden in de zones die als natuurgebied worden 
aangeduid (Raekerheide, Achterste Hostie). Enerzijds om de rust te garanderen, anderzijds om ervoor te zorgen dat 
er geen vissen worden opgezet (zoals karper) die het water vertroebelen en zorgen voor een vermesting van het 
water. Hierdoor kunnen de beoogde natuurwaarden verloren gaan. Beter is om in te zetten op o.a. rietkragen die 
diverse rietvogels kunnen herbergen. Dit kan naadloos aansluiten bij de inspanningen in Lozerheide die door ANB 
zijn uitgevoerd in functie van roerdomp. 
- Hopelijk geven de initiatiefnemers, samen met de gemeente, evenveel om de natuur als andere firma’s die 
gespecialiseerd zijn in zandontginning. Een goed voorbeeld is Sibelco die o.a. in Lommel heel wat initiatieven ten 
voordelen van natuur neemt. Zij waren partner in het Europees Life+ project TOGETHER, nemen initiatief in het 



ontwikkelen van natuurgebied ten koste van landbouw, hebben tegen de plas Maatheide een natuurverbinding in 
functie van gladde slang ontwikkeld, stellen het ontginningsgebied Maatheide ter beschikking voor vogeltrektellingen 
en vogelringwerk en weren recreatie in dit gebied. Kunnen de huidige initiatiefnemers zich ook inzetten voor 
dergelijke initiatieven? 
- Er worden in het plan heel wat garanties geboden op meer natuur. Positief is dan ook dat er in Raekerheide en 
Achterste Hostie geen recreatie zal plaatsvinden, aangezien de nabestemming natuur zal zijn. Echter maak ik mij 
zorgen over de garantie dat dit effectief zal gebeuren. Enerzijds kunnen de initiatiefnemers afwijken van de 
gemaakte afspraken zonder dat hier op wordt gehandhaafd, dus deze garantie dient opgenomen te worden in de 
vroege planning en in het budgetbeheer. Anderzijds moeten we bewust zijn dat 30-40 jaar lang is en er ondertussen 
heel wat bestuurswissels kunnen plaatsvinden die nieuwe plannen hebben (industrie, recreatie, enz.). 
- De gemeente Bocholt heeft als slogan ‘Kruispunt tussen mens en natuur’. Laten we eerlijk zijn dat in de praktijk niet 
zo het geval het is en dat Bocholt nog altijd in de eerste plaats een landbouwgemeente is. Ik hoop dan ook uit de 
grond van mijn hart dat de gemeente wel degelijk hun beloftes nakomt die in de brochure staan, namelijk: ‘Bocholt 
wil deze inkomsten gebruiken om de doelstellingen uit het klimaatplan van de gemeente te realiseren en onder meer 
aan natuurontwikkeling te doen in Bocholt’. Ik sta zeer huiverachtig ten opzichte van de zandontginning met de 
gekoppelde ontbossing, aangezien ik zo de laatste snippers natuur zie verdwijnen in de gemeente. De uitspraak van 
de gemeente geeft mij een klein sprankeltje hoop dat er nu toch iets zal gebeuren in functie van natuur. Er mag niet 
vergeten worden dat dé troef van Noord-Limburg (waaronder Bocholt) natuur zou moeten zijn in plaats van industrie, 
e.d. Voorbeelden hiervan zijn Bosland, Duinengordel, enz. Ik hoop dat de gemeente de klik maakt en mee gaat in dit 
natuurverhaal (wat de toekomst zal worden tijdens de klimaatproblematiek). Enkele initiatieven die genomen kunnen 
worden: actieplan geelgors (= adoptiesoort gemeente Bocholt) onder het stof uit halen en sterk op houtkanten en 
natuurakkers inzetten, inzetten op (natte) natuurverbindingen die nu vaak doorsneden worden door wegen, 
lintbebouwing of intensieve akkerlanden, inzetten op zwaluwen door o.a. nog meer palen met kunstnesten voor 
huiszwaluwen te zorgen (wat een goed initiatief is op de Hees!), opmaken van een ecologisch bermbeheerplan (bv. 
stad Hamont-achel als voorbeeld), opmaak van een bomenplan mét een serieuze handhaving (bv. stad Peer als 
voorbeeld), inzetten van sensibilisering en handhaving tegen sluikstorten (ook maaisel en snoeiafval in de bermen), 
enz.  
- Tenslotte wordt er gesproken over een openbaar onderzoek voor buurtbewoners. Ik vroeg me af of bewoners van 
de Hees hier ook toe behoren? Meestal wordt enkel over de bewoners van Kaulille gesproken, maar inwoners van 
de Hees wonen in vogelvlucht vaak korter bij het ontginningsgebied dan sommige inwoners van Kaulille. De natuur in 
Bocholt ligt me nauw aan het hart, dus ik hoop dan ook dat ik betrokken wordt bij het verdere traject. 
 
 

064 04/06/2020 

Beste, 
- het geld dat de gemeente Bocholt ontvangt van deze zandwinning (wat niet weinig zal zijn) in welk opzicht zal dit 
herinvesteert worden in onze deelgemeente Kaulille? We krijgen wel de lasten, maar krijgen we ook de 
?????????????  
- we hebben de brochure gelezen. Mooie theorie, maar zoals gewoonlijk is het in de praktijk anders. Her aanplanting, 
maar zal het groen weer primeren zoals nu het geval is op de PRB site? 
- waar het zand ontgonnen zal worden, zal water in de plaats komen. Het grondwater van onze buurt zal daar 
naartoe trekken. Hoe gaat onze gemeente dat oplossen? 



- de geluidshinder van de vrachtwagens zal niet te overzien zijn. Mensen in de buurt van de kettingbrugweg en de 
verbindingswegen van de Kettingbrugweg en Fabrieksstraat klagen momenteel al. We kunnen vragen naar een 
oplossing, maar we vrezen dat we daar geen antwoord op krijgen? 
 

065 04/06/2020 

1. Men spreekt over het opvullen (althans gedeeltelijk) van de gegraven gaten. Met welk materiaal zal dat gebeuren 
en op welke manier. Het lijkt mij niet dat een lokale verkoper van metszand die komt "shoppen bij Winters" zijn 
wagen alvast ergens anders gaat vullen met vulmateriaal. Graag verduidelijking. 
2. Men spreekt over percentages transport over de weg en via het water. Wil dat zeggen dat die percentages over de 
gehele ontginningsperiode zo behouden blijven. 
3. Over welk aantal vrachtwagens heeft men het per dag. Rijden deze wagens trouwens enkel overdag? 
4. Wat heeft de renovatie van de Fabriekstraat en de aanleg van de ovonde te maken met dit project? Ik kan mij niet 
inbeelden dat een versleten weg pas gerenoveerd wordt wanneer enkele "zandlustigen" hun zin krijgen. 
5. Naar het schijnt is de huidige eigenaar "vergeten" de gronden te saneren. Wordt de vervuiling deze keer wel 
aangepakt of mogen we verwachten dat het indertijd begraven afval zal verplaatst worden naar de bodem van een 
put en zo de twijfelachtige eer krijgt het eerste vulmateriaal te worden? 
6. Men spreekt van een termijn van 30 à 40 jaren. Op welke manier denkt men daar draagvlak voor te vinden in 
Kaulille?  
7. Wat gaat dat heel spel eigenlijk opbrengen voor de gemeente? 
8. Hoe schat men de lawaai- en stofhinder in? Wat doet dit met de leefbaarheid van de omliggende gebieden. 
9. Aansluitend aan puntje 7 en 8: Aangezien in bepaalde straten het vrachtverkeer ernstig zal toenemen en er hoe 
dan ook overlast zal zijn voor de bewoners van deze straten (bij uitbreiding waarschijnlijk het volledige kerkdorp), 
vraag ik mij af wat dit zal doen met de vastgoedprijzen. Ik neem aan dat die een duik zullen nemen. Wordt er dan 
een deel van die opbrengst uit punt 7 voorzien om deze mensen schadeloos te stellen? Of krijgen de eigenaars van 
deze panden ergens een vermelding op een monument in Bocholt om ons te bedanken voor de geleden schade?  
 

066 04/06/2020 

Ik woon hier sinds einde 2014, maar heb nog nooit eerder een uitnodiging gehad voor inspraak over dit thema. Ik 
ben van mening, dat dit zeer luchthartig gehandeld wordt. Iedereen die hier nu woont, is weg over 30-40 jaar. Met 
uitzondering van de kinderen die nu worden geboren. 30-40 jaar in een ontginning zitten... Hoogwaardige natuur 
terug krijgen?? 
 
We horen te veel dingen die TEGEN ons gezegd worden, maar niet MET ons besproken. In Corona tijden doorgaan 
op deze manier is slecht. Dit is een mooi video beeld met "liefde voor de natuur" gemaakt. Er worden zelfs, politiek 
bomen aangeraakt WOW. Jammer, want er staan hele mooie bomen tussen. Het bos is niet goed bijgehouden, dat 
klopt, maar het zou mooi zijn als er bewust en goed gekozen gekeken wordt wat er gekapt en wat er behouden kan 
worden. Een gekapte boom is niet de volgende dag vervangen. Dat moge duidelijk zijn.  
 
Wij zijn niet blij! 

067 
 

05/06/2020 

Na het bekijken van het propagandafilmpje en de brochure stel ik mij toch nog enkele essentiële vragen. Om te 
beginnen moet ik opmerken dat een filmpje van 4min en een brochure van een aantal pagina’s met wat vage ideeën 
en beloften ruimschoots tekort schieten om de bevolking afdoende te informeren over een project wat gedurende 
decennia een enorme impact op de omgeving en het dagelijks leven zal hebben! Dit wekt geen vertrouwen in de 



bekwaamheid van de stuurgroep die de leiding heeft over een project met een dergelijke maatschappelijke impact en 
doet vermoeden dat de prioriteiten eerder bij kortzichtig geldgewin liggen dan bij natuurbehoud. Dit verkopen als een 
ingeperkt plan van een voorheen afgewezen alternatief is een mooie poging, maar volledig irrelevant. Het is niet 
omdat iemand gebuisd is, dat het herexamen automatisch geslaagd is. Hiervoor gelden dezelfde objectieve criteria. 
Als deze niet gehaald worden, is het nog altijd gebuisd, wat hier ook het geval is.  
 
Hierbij de vragen: 
1) Er wordt geschermd met extra werkgelegenheid, maar nergens wordt er concreet gezegd op het aantal jobs 
waarop men hoopt, laat staan om wat voor jobs het gaat. Graag een meer gedetailleerd rapport over de 
werkgelegenheid: type jobs, termijn waarop deze er zouden komen en voor hoe lang, welke lokale partners moeten 
hiervoor zorgen? Wat zijn hun businessplannen? 
2) Hoeveel bos zal er gecompenseerd worden binnen de grenzen van de gemeenten (Kaulille in het bijzonder, groot 
Bocholt bij uitbreiding)? Als de inwoners moeten leren leven met de impact van het project zijn het ook deze 
inwoners die in een verre toekomst (volgende generaties) de schrale vruchten mogen plukken van deze opoffering. 
Ik verwijs naar het bergingsproject voor nucleair afval in de gemeenten Dessel - Mol, waar contractueel is vastgelegd 
dat gekapt bos binnen de gemeente gecompenseerd dient te worden. 
3) Er wordt toegegeven dat dit een inkomstenbron voor de gemeente zal zijn en dat een gedeelte hiervan gebruikt 
zou kunnen worden voor natuur. Dit blijft, net als de overige info die wordt prijsgegeven, wel heel vaag. Als goede 
huisvader zou er op zijn minst een transparant financieel plan moeten zijn, waarin gedetailleerd wordt gerapporteerd 
over deze inkomsten en hoe deze concreet gebruikt zullen worden. Persoonlijk vind ik het geen goed idee om “de 
politiek” hiermee te bekostigen. Mijn vrees is dat dit gebruikt zal worden voor de realisatie van (al dan niet 
persoonlijke) prestige projecten of het dichten van putten (pun intended) uit het verleden, eerder dan voor 
maatschappelijk relevante projecten. In mijn bescheiden visie zouden deze inkomsten rechtstreeks naar de getroffen 
inwoners moeten gaan. Een manier om dit in de praktijk te brengen is om een fonds op te richten dat beheerd wordt 
door een vzw met lokale bestuurders die op basis van objectieve criteria de beschikbare middelen kunnen toewijzen 
aan ingediende projecten. Op die manier is er meer inspraak voor de bewoners dan wanneer de politiek dit opneemt 
in haar normale werkingsmiddelen waar de burger weinig over te zeggen heeft. Kijk hiervoor opnieuw maar eens 
naar het bergingsproject.  
4) Graag absolute cijfers met betrekking tot transport, niet enkel procentuele verdelingen. En een overzicht van de 
haalbaarheid van deze extra impact op de bestaande infrastructuur. Concreter dan wat er nu ruw geschetst wordt.  
5) Waarom wordt de aanpassing van het kruispunt naar een ovonde gekoppeld aan dit dossier? Is dit project dan 
echt nodig om een bestaand verkeersprobleem dat al decennia langer op tafel ligt nu opeens wel te verwezenlijken? 
Dit toont volgens mij enkel maar aan dat er eerst extra geld in het laatje moet komen alvorens er iets gerealiseerd 
kan worden. Welke garantie wordt er gegeven dat het kruispunt aangepast kan worden alvorens de zandcamions op 
en af gaan rijden? 
6) Graag een uitgebreide en gedetailleerde timeline die alles overzichtelijk samenbrengt. Wanneer starten 
voorbereidende werken? Wanneer zijn die afgerond? Is dit een bindende voorwaarde voor de overige fases? 
Wanneer starten de compensaties? .... 
7) Doorheen de brochure en in het filmpje is er sprake van een termijn van 30-40jaar ontginningsfase. Als er dan 
gestart wordt met de boscompensatie, spreken we over nog eens tientallen jaren voordat de plantjes volgroeid zijn 
tot wat een boom genoemd kan worden. De impact is dus eerder maal een factor 2 tot 3 alvorens wat jullie de 



eindtoestand noemen zichtbaar wordt. Hoeveel generaties gaan hier nooit enig resultaat van zien verwachten jullie? 
 
Samengevat: om een project als dit te realiseren, is het nodig om een duidelijke visie op een transparante manier te 
communiceren met respect voor alle stakeholders. Wat ik hier tot nogtoe gezien heb, is een zoethoudertje met vage 
beloften, gelanceerd op een moment en op een manier die niet getuigt van enige vorm van respect.  
Ik verwacht een betere communicatie die toont dat er acties worden genomen op basis van de reacties van het 
publiek.  
 

068 05/06/2020 

In België is al zo weinig natuur, Waarom zo Veel bestaande bossen laten verdwijnen ? Is dit om het spaarpotje nog 
wat vetter te maken ?! 
Wat met het heraanplanten van de bomen ? Waar komen die ? Niet in kaulille vrees ik want waar is hier nog plaats 
voor? Dan zouden we onze auto moeten nemen om eens ergens in de natuur te kunnen wandelen ? Dit is ook niet 
gunstig voor het milieu! En dan nog, een nieuw bos is niet gegroeid in 1 a 2 jaar, dit duurt decennia lang ! Weinig bos 
nog voor de huidige (levende) bevolking! Wat halen wij uit heel deze onderneming ? Doen jullie ook iets terug voor 
de mensen die nu in volle protest zijn tegen de zandwinning ??? Komen jullie tot een compromis? En nee het 
oppervlakte verkleinen is geen optie! Kunnen jullie niet ergens anders geld uit halen zonder de natuur te 
beschadigen ? 
Wat met het opvullen van de afgegraven grond? Met welk soort materiaal gaat dat gebeuren? Afval, plastic, asbest? 
En is dit goedgekeurd door alle mogelijke instanties ? Zo'n put graven heeft ook invloed op het grondwater.... de put 
loopt vol met grondwater waardoor omliggende bomen en planten zullen uitdrogen. Wat is jullie oplossing hiervoor ?  
 

069 05/06/2020 

Waarom bos en bosgebied vernietigen en elders in Limburg of Vlaanderen gaan planten? Wij hebben de bomen 
nodig voor de uitstoot CO2 van de vliegtuigen een beetje op te vangen, straks komen de F 35, wat nog een extra 
aan vervuiling is. 
De bossen elders opplanten, hoe controleren jullie dat? 
Waarom onze natuur hier vernietigen en pas na 30 of 40 jaar deeltijds op te bouwen, en wij nu dan? 
Waarom deelplangebied schrappen waar totaal geen bos is? 
Vraag over bewegingen per dag over de weg. 
1333 kubieke meter per dag zijn meer dan 45 vrachtwagens, bijna verdubbeling, dit voor achterste hosti. 
800 kubieke meter grote heide, raekerheide zijn meer dan 30 vrachtwagens per dag. 
Wat is hiervan juist? 
Dit gaat over zandwinning info boekje Bocholt p. 6 en p. 8 
De doorkoppeling tussen Kettingbrugweg en Fabriekstraat is dat voor alle verkeer zowel voor auto's en vrachtverkeer 
industrieterrein, wordt dit gedaan voor activiteit zandwinning? 
De ovonde is gewestweg, wordt dit ook gerealiseerd voor de activiteit zandwinning? 
Wat te doen met de veiligheid fietsers, Fabriekstraat en deels Steenweg op Kleine Brogel, fietspad langs weg met 
kruisende vrachtwagens!!!!!????? 
De Kettingbrugweg heeft nu al overlast met toenemende vrachtwagens en geluidshinder zowel overdag als s'nachts. 
In hoeverre gaat brouwerij Martens nog uitbreiden, nog maar meer vrachtwagens en deze gaan allemaal over onze 
dorpswegen. Andere gemeenten weren het vrachtverkeer uit hun dorpskernen doch Bocholt trekt ze aan. 
Waarom??? 



Jaar voordien heeft de gemeente de toekomstige omsluitingsweg Fabriekstraat - kettingbrugweg - Lillerbaan - 
Steenweg op Kleine Brogel vernietigd. Waarom? 
Wat te doen met verkeer, Sluis 17 en dorpskern Lozen? 
Worden vrachtwagens verplicht afgezeild voor opwaaiend zand? 
Waarom goede grond afvoeren en vervuilde grond in de plaats? 
En als Bocholt gaat fusioneren, is dit allemaal ten goede voor bocholterbevolking?  
De min waarde van onze huizen, gaat de gemeente dit compenseren?  
Wat als zandwinners goedgekeurde grond gaat verkopen voor opwaardering grondprijs?  
Waarom met 2 zandwinningen ter gelijke tijd en niet 1 voor 1?  
 

070 05/06/2020 
Wat is de geschatte opbrengst van dit hele project voor de gemeente Bocholt? 
Welk aandeel van deze opbrengst zal opnieuw geïnvesteerd worden in natuur en herbestemming?  
 

071 05/06/2020 

1. Welke garanties kunt u geven dat de mooie beloftes die u maakt ivm de invulling van de bestemming na 
ontginning worden nageleeft? 
Het zal niet de eerste keer zijn dat er op een gegeven woord word teruggekomen. 
2. Hoe zit het met de overlast voor Kaulille qua verkeer, geluid, stof, etc ?  
U kan zoveel met schattingen schermen als u wil maar dat is voor mij equivalent aan de man met de witte jas die me 
verteld hoe "wetenschappelijk bewezen" hun poedertje beter wast. 
3. Deze putten zijn een plus voor Bocholt maar ik vraag me af of de gemeenteraad hierbij stad en gemeente niet met 
elkaar verward. 
Welk voordeel behaalt Kaulille uit dit project? De schatkist spekken is leuk en aardig maar hoeveel van dat geld 
vloeit terug naar Kaulille? 
4. Er komt meer natuur terug in de plaats staat hier te lezen. Hoe? 
Tussen de gigantische waterplassen in, de recreatiedomeinen (mss wat vakantiehuisjes aan het blauwe water) vraag 
ik me af of de gemeente van zin is flats te bouwen om de ontheemde bomen in te huizen. 
5. Hoe zit het met de verwachtte daling van vastgoedwaarde? Word deze door de gemeente gecompenseerd of 
moeten we 40 jaar wachten tot het beloofde "recreatiedomein" is aangelegd en de waarde weer stijgt?  
6. Over vergoedingen gesproken: wat met eventuele schade voortvloeiend uit het toegenomen zware vrachtverkeer? 
Er staan veel oudere huizen die zich nu al uitschudden als een natte hond bij elke passerende multitonner. 
7. Hoe zit het met de sanering van de prb terreinen? Waar gaat het opgegraven vuil heen en wat komt er in de plaats 
(buiten een groot gat uiteraard) 
8. Hetzelfde geldt voor de ontginning en opvulling van de zandputten. Welke garanties geeft de gemeente dat dit 
correct word gedaan en opgevuld met niet-vervuilende materialen? 
Anders zitten we straks met meerdere plassen afgezet met prikkeldraad.  
Of erger: graven we de ene put rotzooi uit om hem te vullen met nieuwe troep  
 

070 05/06/2020 

Hoe verantwoordt de gemeente de informatie in de brochure dat er vanaf de Achterste Hostie 60 bewegingen per 
dag gaan plaatsvinden? Dit lijkt mij onmogelijk in het voorgestelde scenario: 
Het plan is om 1333 m3 per dag te ontginnen. Met een soortelijk gewicht van zand van 1600 kg per m3 en 90% 
verplaatsingen per vrachtwagen, kom je zo op een totaal van 1919520 kg dat dagelijks verplaatst dient te worden 



met vrachtwagens. De toegelaten maximale belasting van een vrachtwagen in de Europese Unie is 40000 kg. Dus 
indien alle vrachtwagens maximaal belast worden, zijn er nog minimaal 48 vrachtwagens per dag nodig, wat 
neerkomt op 96 bewegingen. 
 
Dezelfde rekensom kan gemaakt worden voor GROOTE HEIDE-RAEKERHEIDE: 4000 m3/dag * 1600 kg/m3 *20% 
vrachtwagen =1280000 kg zand per dag. Dit komt neer op 32 vrachtwagens of minimaal 64 bewegingen. Dit is 
allemaal in het ideale scenario van maximale belasting vrachtwagens en zonder te tellen op nat zand. 
Zelfde voor vervoer via schepen: een kempenaar (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kempenaar) vervoert tussen 400 en 
600 ton. Dit komt neer op 9 tot 13 schepen per dag. In de huidige brochure staat dat er dagelijks 6 schepen ingezet 
kunnen worden. 
Dus nogmaals mijn vraag: hoe komt het dat de waardes in de brochure zo onderschat zijn? Wat zijn wel realistische 
waardes van aantal bewegingen rekening houdend met praktische bezwaren?  
 

072 05/06/2020 

Waar zijn de garanties voor boscompensatie? Hoe kan men justificeren dat 'volwassen' bos nu gekapt wordt? Er 
gaat minstens een generatie over voor er weer nieuw bos staat. Wat met de soorten die nu leven in dat bos? 
Hoeveel belasting zou er geheven worden en hoe zouden deze middelen ingezet worden? Hoe kan gegarandeerd 
worden dat deze middelen op een goede manier ingezet zouden worden? 
Als zand zo een strategische grondstof is, waarom niet 100 jaar wachten met ontginnen? 
Hoeveel kost Vlaams zand en hoeveel kost ingevoerd zand? Is dit (eventuele) verschil het opofferen van natuur 
waard, waarom? 
Hoeveel verkeer brengt dit teweeg? 
Na 30 jaar zou er plaats zijn voor recreatie, is daar wel vraag naar? Is er daar over 30 jaar nog vraag naar? Niet aan 
elke plas kan een vakantiepark liggen. 
Een argument voor de ontginning is dat het jobs zou opleveren, hoeveel jobs? Welke jobs? Waarom wordt er geen 
landbouwgrond afgegraven in plaats van waardevolle natuur? 
Waarom wacht men niet met deze inforonde tot na de pandemie? Heel wat mensen in onze gemeenschap zijn niet 
digitaal geletterd. Het is oneerlijk dat zij nu niet kunnen deelnemen.  
 

073 05/06/2020 

Ik heb 3 vragen: 
1. Afgezien dat er een groot deel van het ecosysteem van de Kauliller bossen worden afgegraven en vervangen door 
een waterwoestijn: hoe staat de gemeente tegenover zijn jongste inwoners, die hinder zullen ondervinden van het 
extra verkeer (verplaatsingen naar school via fiets, naar vriendjes,...)? Worden er nieuwe, vrachtwagen-veilige 
fietspaden aangelegd? Hoe zit het met oversteekplaatsen? En dan heb ik het niet enkel over de plannen van de 
ovonde, maar over de hele Fabrieksstraat, Kettingbrugweg, Steenweg op Kleine Brogel,... 
2. Wat is impact op luchtkwaliteit? Wat voor de ouders met kinderen met vb. mucoviscidose , sommige hebben een 
bewuste keuze gemaakt om in Kaulille te komen wonen vanwege het rustige karakter (weinig verkeer) en 
aanwezigheid van veel bos. Dit is een enkel geval, maar problematiek met ademhalingsproblemen gaat natuurlijk 
breder dan muco alleen. Wat is de impact van dit dossier op de zwaksten in de gemeente? 
3. Is er een plan uitgewerkt om te kijken naar de psycho-sociale impact op de gemeente. Wetenschappelijk 
Onderzoek heeft al vaker aangetoond dat de overgang van een landelijke gemeente naar een onder druk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kempenaar


geïndustrialiseerde gemeente vaak gepaard gaat met een stijging van mentale problematieken (uw burgers hebben 
hier heel weinig inspraak in gehad, wat de problematiek groter maakt).  
 

029 05/06/2020 

Waar wordt elke gekapte boom aangeplant? In onze gemeente? Waarom dat geen grond nemen waar al minder 
bomen op staan? Dit kost minder! 
Waar blijft het foldertje met informatie over dit project?!!!Wij hebben nog steeds niets gekregen( Kaulillerdorp). 
Al deze mensen zonder folder en zonder computer, of met kinderen, die nu die computer in deze corona tijden veel 
nodig hebben, kunnen niet tijdig reageren!  
Is dit dan rekening houden met de bevolking, als zij niet eens een folder gekregen hebben?! 
Waarom heeft niemand, voor de verkiezingen hier een woord over gerept in hun programmapunten?  
Als er nu al spitsuren zijn op het kruispunt, wat gaat dat geven met dagelijks veel meer vrachtvervoer?Een 
aanpassing is nu al nodig voor het normale verkeer, maar met veel vrachtwagens erbij, zal ook een dure aanpassing 
geen oplossing zijn! Hoe leefbaar zal Kaulille nog zijn? 
Elke boom zuivert de lucht, een bos NU kappen, is dat nog uit te leggen met een normaal geweten? Minder bomen, 
meer vrachtverkeer, en graafwerken en nadien nog eens meer verkeer voor de recreatie, is dat een verbetering voor 
de luchtkwaliteit voor Kaulille?!  
 

074 05/06/2020 

Op de Groote Heide en Raekerheide zijn verschillende beverfamilies gevestigd. De bever is een Europees 
beschermde soort (https://www.vlaanderen.be/publicaties/soortenbeschermingsprogramma-voor-de-europese-bever-
castor-fiber-in-vlaanderen). Hoe zal Bocholt de zandwinning op deze sites door te laten gaan, zonder het leefgebied 
van deze bevers te beschadigen?  
Is er verder een overzicht gemaakt van soorten (flora en fauna) die voorkomt in de gebieden die ontgonnen gaan 
worden? Is deze lijst raadpleegbaar en wordt deze openbaar gemaakt?  
 

075 05/06/2020 

Is er een concreet plan van herbebossing, en zo ja, hoe gaat dat er uit zien? "In de toekomst zullen er bomen geplant 
worden" is al eeuwenlang een excuus om waardevolle bossen te kappen en het vervolgens uit te schuiven naar 
toekomstige generaties. Vlaanderen is nu al de minst beboste regio van Europa, hoe kunt u goedpraten dat de 
longen van onze aarde gekapt worden voor wat kilo's zand in een vervuild, ongesaneerd gebied?  
 

075 05/06/2020 

Waarom staat het economisch belang boven het ecologisch belang? Wat met het langetermijndenken en het welzijn 
voor de mensen van Bocholt, die nu procentueel en relatief gezien reeds erg welvarend zijn?  
Daarnaast: voor elke boom - die zuurstof voorziet, schoonheid voor de inwoners, vocht vasthoudt in droge tijden - die 
genadeloos gekapt wordt voor winstbejag, zou er eentje geplant worden. Het duurt jaren voordat een boom volgroeid 
is en dezelfde capaciteit heeft als een volwassen boom. Hoe praten jullie dit goed?  
Alsook: waar gaan de bomen geplant worden? Wat voor bomen? Vanuit zaad of vanuit reeds kleine boompjes? 
Waar halen jullie de bomen vandaan? Nieuwe bomen zijn duur. Hoeveel jaren gaat dit project duren? Hoe lang 
moeten wij onze adem inhouden?  
 

075 05/06/2020 
In 2008 telde Kaulille zo'n 4500 inwoners. De petitie die de zandwinning moet tegengaan heeft ruim 10 000 
voorstanders, de petitie is massaal ondertekend en gedeeld. Hoe verklaart u dat u luistert naar uw bewoners, als 
meer dan 200% van uw bewoners TEGEN de zandwinning zijn en smeken om het bos te laten in haar waarde?  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/soortenbeschermingsprogramma-voor-de-europese-bever-castor-fiber-in-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/publicaties/soortenbeschermingsprogramma-voor-de-europese-bever-castor-fiber-in-vlaanderen


076 05/06/2020 
Absoluut tegen deze vernieling van natuur en mijn favoriete recreatieruimte in heel noord Limburg. Walgelijk en 
schandalig dat jullie onze ziel verkopen voor wat kleingeld. Schaam jullie.  
 

077 05/06/2020 

- Met wat gaan de putten uiteindelijk opgevuld worden? Indien dit zoals op verschillende plaatsen al gebeurd is, 
vervuild zand gaat zijn zie ik weinig mogelijkheden om hier vissen of ander leven in te kunnen garanderen. 
- Is er voldoende nagedacht over transport plannen en de drukte die dit met zich meebrengt. Er wordt al lang over 
een ovonde gesproken. Maar dit blijft maar uitgesteld worden. Gaat deze ovonde daadwerkelijk de problemen 
oplossen? Wat met de fietspaden langs het kanaal? Gaat het nog veilig zijn om hierlangs te fietsen? 
- Wat gaat er gebeuren met de opbrengsten van dit hele verhaal? Gaat die geïnvesteerd worden in Bocholt/Kaulille 
of gaan wij hier enkel maar de lasten van dragen en nooit iets terugzien? 
- Persoonlijk vind ik het niet eerlijk om te zeggen dat de bomen die opnieuw gepland zullen worden elders in 
Vlaanderen zullen komen. Hierdoor verliezen we weeral een stuk kostbaar bos in onze gemeente. Als we zo 
verdergaan hebben we binnenkort geen groen meer in onze nu nog mooie gemeente.  
 

078 05/06/2020 

Waarmee vullen ze de gaten? 
Hoeveel vrachtwagens rijden er per dag 
Hoeveel hinder komt er door? 
Veel mensen zijn het niet eens met de vernieling die jullie hier mee aanrichten en ik ook niet 
Alles om een beetje geld!  
 

079 05/06/2020 

Hoe hard wordt er rekening gehouden met de mening van de bewoners? Hoeveel mensen hebben inspraak gehad 
die er geen voordeel van ondervinden?  
Hoe gaan jullie dé groene long van Kaulille ooit kunnen compenseren?  
 

080 05/06/2020 

- welke maatregelen worden genomen in zake mobiliteit? Kaulille zit nu al dicht in spitsuren. 
- wat voor jobs en hoeveel worden hiermee gecreëerd?  
- welke voordelen zijn er voor Kaulille aan verbonden? Of gaan alle voordelen naar bocholt? 
- Wanneer kunnen we "genieten" van de nieuwe domein? Of is dat eerst 30 jaar wachten?  
 

081 05/06/2020 

Gaan we nog kunnen fietsen langs het Kanaal in Kaulille? Het is daar nu echt mooi fietsen!!! Maar dat zand moet op 
die schepen geraken. Hoe??? En is het dan nog veilig om te fietsen? Om nog maar te zwijgen van het uitzicht. 
Waarom die bomen ergens anders gaan planten? Wij willen die terug in Kaulille. En waarom moet dit nu allemaal in 
de coronatijd afgehandeld worden? Zo weinig mogelijk mensen die kunnen reageren? Oudere mensen hebben geen 
internet en kunnen dus niet reageren, dat komt jullie goed uit denk ik. En wat met het vrachtverkeer op Kleine Brogel 
aan? Daar is geen fietspad, levensgevaarlijk!!! En wij 60-gers gaan alleen maar last hebben van heel de zaak!! En 
wie gegarandeert dat de plannen voor hergebruik van de terreinen na 20 jaar toch niet veranderen en dat er bv 
zware industrie komt?? Heeft het eigenlijk nut dat we reageren, want is alles niet al in kannen en kruiken? 

082 05/06/2020 

Graag zou ik wat meer concretere informatie hebben over de compensatie van de gekapte bossen. Momenteel 
vermelden jullie dat de gekapte oppervlakte elders (binnen Bocholt of Vlaanderen) gecompenseerd zal worden. 
Hebben jullie al meer zicht op het deel dat in deze regio (liefst Kaulille, Bocholt of Limburg) zal komen? En eventueel 
een termijn? Ik zou het spijtig vinden als 'ons kruispunt van mens en natuur' opgegeven wordt.  



 
Verder vind ik het jammer dat er niet meer ruimte (tijd, mogelijkheden) gecreëerd wordt om met de burgers in 
gesprek te gaan. Ik denk hierbij zowel aan de beperkte oproep/berichtgeving (kort tekstje in het infoboekje dat 
blijkbaar niet overal verspreid is geraakt), het ontbreken van een degelijk alternatief voor een infovergadering (waar 
ook mensen zonder internettoegang of digitale geletterdheid aan kunnen deelnemen), het ontbreken van een 
kwalitatief digitaal vragenformulier dat verdergaat dan 'een reactie plaatsen' bij het contactformulier op de site 
(waardoor zou blijken dat er meer oprechte interesse is in de mening van de burgers, bv. een Google Form met 
vragen). Aangezien het voor alle inwoners om een (grote) aanpassing zal vragen (denk bv. maar aan 
verkeersoverlast), lijkt het mij heel belangrijk om hen het gevoel te geven dat ze gehoord worden. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat jullie hiervoor openstaan, maar hoop dat dit in de toekomst ook in de concrete uitwerking meer 
duidelijk zal worden.  
 

083 05/06/2020 

Jullie gaan oude bomen kappen en nieuwe bomen planten. Waar gaan deze nieuwe bomen geplant worden? Gaan 
wij als kaulillenaren hier profijt van hebben? Deze bomen hebben ook 50 jaar nodig om dezelfde capaciteit te krijgen 
die de bomen nu hebben in kaulille. We hebben zoal weinig groen in bocholt maar er wordt alleen maar meer 
gekapt... Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat de huidige generatie nog kan genieten van mooie natuur hier in 
omstreken?  
 

084 05/06/2020 

Wat met de waterhuishouding ? 
Wat met het feit dat de bomen hier zorgen voor zuivering van de lucht hier en niet elders, waar jullie dan bomen 
willen aanplanten? 1 volwassen boom kappen, 1 nieuwe aanplanten (waarschijnlijk elders) 50 jaar wachten. 1 boom 
planten voor 1 omgekapte volstaat niet om straks één boom over te houden. In de tussentijd minder zuivering voor 
ons allen (jullie familie, kinderen en kleinkinderen inbegrepen)  
Wat met de opvulling van de zandgaten. Dit was met de huidige zandgaten ook al een verplichting dacht ik die niet 
nagekomen is.  
In andere projecten nemen jullie meningen van inwoners mee middels vergaderingen per deelgemeente en worden 
nadien beslissingen genomen. Waarom nu Corona gebruiken waardoor het enkel online mogelijk is om opmerkingen 
te plaatsen, wetende dat hierdoor meerdere tegenstanders wegblijven, protest minder zichtbaar zal zijn.. Heb het lef 
een referendum te organiseren ipv eenzijdig beslissingen te nemen. Voor deelgemeente Bocholt kunnen jullie het 
logo Kruispunt tussen mens en natuur blijven gebruiken. Voor deelgemeente Kaulille passen jullie dit dan zeker aan 
naar Kruispunt tussen mens en industrie. Bedankt voor het denken aan de inwoners, de gezonde toekomst van jullie 
kinderen, kleinkinderen. We rekenen op jullie. Bedankt  
 

085 05/06/2020 

Met wat wordt de put opgevuld? Welke zand gaat er dan gebruikt worden? Komt er dan geen nieuw REMO stort in 
Kaulille??????? 
Wie wil er recreatie onder een hoogspanningslijn met drie pilonen in het water en onder de aanvliegroute van de 
militaire basis en wie staat garant voor financiële kosten van de herinrichting?  
 

086 05/06/2020 
Wat met het verkeer over de Fabriekstraat? 
Wat met de waarschijnlijke verminderde waarde van de huizen ( meer vrachtverkeer, voorlopig 30/40 jaar minder 
natuur )?  



087 05/06/2020 

Hoe diep mogen ze graven in verband met grondwaterstand.In de oude zandwinning hadden ze een vergunning tot 
een diepte van 12 meter en ze zijn gegaan tot 25 meter diep gegaan. Kan blijkbaar allemaal zonder bestraffing?De 
waterhuishouding in Kaulille is van geen belang?  
In de folder zie ik geen enkele voorwaarden voor uitbating naar grondwater toe en mogelijke boetes  
 

088 05/06/2020 

1. Wat zal de invloed zijn van de ontginning op het grondwaterpeil? Graag een antwoord met de grootte van invloed 
uitgedrukt in cijfers en de bewijsvoering daarvan. 
2. In de brochure wordt gemeld dat er een groter aandeel bos terug wordt aangeplant. Groter in oppervlakte of groter 
in aantal bomen? Groter in oppervlakte is een waardeloze belofte. Dan is 1 boom per hectare al voldoende. Graag 
concreet maken a.d.h.v. cijfers. 
3. Wat men van plan is te ontginnen is momenteel bos. Een deel ervan zal waterplas blijven. Waar gaan jullie die 
verloren bosoppervlakte compenseren? In de ardennen? Of wordt hier landbouwgrond voor opgeofferd? Waarom 
wordt daar geen ongebruikte industriegrond voor gebruikt? 
4. Waarmee wordt de put terug opgevuld? Hoe gaan jullie controleren of het gebruikte materiaal niet van 'vervuilend 
karakter' is? 
5. Wie draagt welke kosten bij de ontginning en wie krijgt welke inkomsten? Graag totaalplaatje schetsen a.d.h.v. 
cijfers.  
 

089 05/06/2020 

Allereerst wil ik starten met te zeggen dat ik het enorm betreur dat ik geen folder heb gekregen. Denkt de gemeente 
dat iedereen zomaar de weg naar deze site vindt? Of is het toch eerder een tactische zet? Bij de verkiezingen wist 
menig partij immers ons huis wel te vinden.  
Ik ga verder met mijn vragen: 
- Kunnen jullie het transport concretiseren: over hoeveel vrachtwagens gaat het ongeveer per dag? Enkel overdag? 
Ook in het weekend? Langs welke wegen zullen zij rijden?  
En is ons kanaal voldoende voorzien voor het vervoer van 80% van het opgehaalde zand? 
- Wordt de grond van de prb gesaneerd? Welke garanties krijgen we hier voor? En op welke manier kunnen deze dit 
keer wel afdwingbaar gemaakt worden?? 
- met welk materiaal zullen de zandputten gevuld worden? Welke garanties kunnen jullie hierover geven 
- welke voordelen gaan de inwoners van Bocholt, en meer specifiek Kaulille, ervaren? Wordt er gekeken richting een 
vermindering van gemeentebelasting ? Of een andere financiële compensatie? 
Krijgen we überhaupt als inwoners zicht op de kosten-baten analyse? 
- welke stof- en lawaaihinder mogen we verwachten? Het is fijn dat er gebruikt gemaakt wordt van 'stille' apparatuur 
en dat er eerst een buffer geplant wordt, maar kan iemand zeggen hoeveel lawaaihinder we desondanks mogen 
verwachten? 
- Wat met de overlast van vrachtverkeer etc? Dit zal ook heel wat lawaaihinder met zich meebrengen 
- Welke invloed gaat het ontginnen hebben op ons grondwater bijvoorbeeld?  
- waar precies worden de nieuwe bomen geplant? 
- hoe zien jullie het recreatiegebied in combinatie met de aanvliegroute van de militaire basis?  
- Waar wordt de heraanleg van bomen voorzien? Ergens in Kaulille mag ik hopen??? 
- in welke mate gaat de ovonde een oplossing zijn voor het verkeer? Kaulille kruispunt staat nu al helemaal vast, om 
maar niet te spreken over fietsen langs de fabriekstraat en hoe gevaarlijk dat is! De ovonde zal hier misschien NU 



een oplossing zijn, maar toch niet als er nog vrachtwagens bijkomen (opnieuw de vraag: hoeveel juist?). Worden er 
dan ook verkeersremmers en (traject)controle geïnstalleerd richting Kaulillerdorp? En bredere fietspaden voor onze 
kinderen? 
- Krijgen wij ook zicht op de opmerkingen van andere buurtbewoners en de antwoorden van de gemeente hierop?  
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Ik ben een bezorgde ouder met jonge kinderen wonende te Lozen. Ik heb normaal gezien niet snel de drang om 
ergens tegenin te gaan. Maar als het gaat om de natuur, beter gezegd natuurvernietiging, wil ik dit toch niet zomaar 
voorbij laten gaan... 
Ik maak mij zorgen... 
- zorgen over het vervoer: 80% over het water, is ook 20% over de weg. Dat is nog steeds erg veel extra verkeer, 
extra uitlaatgassen, extra gevaar. Ook boten dragen niet bij aan zuivere lucht hé, bossen wel. En het extra stilstaand 
verkeer aan de sluis, is daar ook aan gedacht? Niet iedereen zet zijn motor af hoor! 
Het kruispunt van Kaulille? Hoe gaat dat aangepakt worden? Gaat een rotonde de problemen aan het nu al 
verschrikkelijke punt oplossen?  
- zorgen over het recreatieverhaal: Wie is er op zoek naar recreatie? Wij, de inwoners van Bocholt niet! Wij kunnen 
gaan wandelen, mountainbiken, spelen met de kinderen, en dat in een heel mooi bos... Wij zijn niet op zoek naar 
meer. Zijn ze trouwens al bezig met de kap? Ik kon er enkele weken terug met de mountainbike niet meer over de 
groene route, overal omgekapte bomen...  
- zorgen over onze gezondheid: Die 200 ha bos zijn meer dan 100 jaar oud en dé groene long van Bocholt: ze 
zorgen voor zuurstof, filtering van fijn stof, demping van het vliegtuiglawaai, CO2 opslag en verkoeling. Hoe gaan 
jullie dat in 30 jaar kunnen compenseren? Waar gaan de nieuwe bomen aangeplant worden? 
- zorgen over de natuur: De gemeente ontvangt inkomsten voor de ontginning… Is geld dan alles? Wij mensen 
maken onze aarde kapot en denken alleen maar aan geld, tot het op een keer te laat is… en dan is er spijt… Kunnen 
wij het ons nu nog permitteren om bos weg te doen voor geld, voor enkele jobs? Foei! Het is misschien een beter 
idee om extra jobs aan te bieden in natuurbehoud/beheer ipv natuurvernietiging. 
Ik maak mij grote zorgen... zorgen die een mooi propagandafilmpje niet kunnen wegnemen. 
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.- Hoe zal de grote verheershinder veilig opgelost worden, de ovonde zal toch zeker klaar voor de start van de 1 ste 
fase van de zandontginning ? 
- Kan de ovonde veilig gemaakt worden voor fietsers en voetgangers dit door het aanleggen van een fietstunnel of 
fietsbrug ? 
- De Kettingbrugweg zal overbelast zijn, voornamelijk door vrachtwagens die voortdurend heen en weer zullen rijden 
van en naar zowel de brouwerij als de zandwinning. Kan hier een bijkomende oplossing voor gezocht worden ?  
- Klopt het aantal vrachtwagens per dag, 45 stuks, voor een ontginning van 1.333 m² per dag ? Ook voor de 
fabriekstraat de berekening laten nakijken a.u.b. ? 
- Kan men ervoor zorgen dat de vrachtwagens zullen afgedekt worden om te voorkomen dat de zand wegwaait en zo 
te veel hinder veroorzaakt voor ander verkeer en de buurtbewoners ?  
- Kunnen de werken op de Raekerheide als 1 ste starten omdat hier als nabestemmng terug bos geplant zal worden 
en dit dus sneller veel waardevoller is voor de natuur van Kaulille. 
- Beplanting elders in Vlaanderen voor bos die hier verdwijnt, kan dit niet aangepast worden door ook op Achterste 
Hosti en Grote Heide te herplanten ?  



- Vanaf wanneer zullen de meeste vrachten via het water kunnen plaatsvinden ?  
- De nieuwe ventweg wanneer zal deze worden aangelegd en is die toegankelijk voor alle verkeer of enkel voor 
werfverkeer ?  
- 30 Jaar is lang, heel waarschijnlijk zal Bocholt tegen dan gefusioneerd zijn met een andere gemeente met als 
gevolg dat Bocholt-Kaulille enkel de lasten heeft en de nieuwe gemeente het financieel voordeel, kan dit nu 
vastgelegd worden dat alle voordeel terugstroomt naar Bocholt-Kaulille ?  
- Is deze zandwinning in Bocholt-Kaulille nu echt nodig om financiële redenen en moet men dit nu onmiddellijk 
vastleggen voor 32 jaar ? Is het niet mogelijk om duidelijke afspraken te maken voor bijvoorbeeld 10 jaar en dan te 
bekijken wat dan nog mogelijk en/of nodig is ?  
- Werd er al onderzocht welke gevolgen er zullen zijn voor het grondwater in Kaulille voor wat betreft de 
grondwaterstand en de watervervuiling ? De aangevoerde vulgrond zal deze 100% zeker zuivere grond zijn zonder 
asbest of andere chemische vervuiling ?  
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- De zandwinning is sterk beperkt ten opzichte van de vorige, gecontesteerde plannen. 
- Is een beperking van 200 naar 136 ha (70 %) een vermindering of een “sterke” vermindering? 
Die term sterke beperking is totaal verkeerd en misleidend voor het publiek. 
- Hoeveel hectare bomen staan er momenteel? En hoeveel hectare bomen blijven er volledige realisatie over? 
- Wanneer wordt eindelijk de beloofde nabestemming de huidige zandput “Achter de Hostie” gerealiseerd?  
Wat is de natuurwaarde van die zandput, zoals hij er tegenwoordig, en dat sinds jaren erbij ligt? 
- Welke garantie is er dat zo’n niet-realisatie ook bij deze volgende fases te gebeuren staat. 
Wat is de financiële tegemoetkoming voor de gemeente Bocholt bij dit ontzandigsproject? (graag een concreet 
getal). En op welke manier gaat de gemeente Bocholt daarmee de omwonenden in dit ongemak financieel tegemoet 
komen? 
- In de brochure staat onder rubriek “wat me de waarde van mijn huis op termijn” (pg 14):” De tijdelijke impact van de 
zandwinning wordt zoveel mogelijk gemilderd”. Tijdelijk is 30 jaar, dat is voor een huiseigenaar zijn ganse leven (en 
dus geheel niet tijdelijk)! 
- Welke luchtfoto is gebruik op pg 5 van de brochure (niet realistisch. 
- De verschuiving van nabestemming van recreatie (vorige plannen), naar natuur (in de huidige plannen), kan ik 
alleen maar toejuichen, maar waarom is daarvan niks gerealiseerd “Achter de Hostie”? 
- Figuur op pg 6: Groote-Heide/Raekerheide staat momenteel 6.7 % bos aangegeven en dat wordt 51.1 % bos. 
Alleen dat in de praktijk de 85.3 % bedrijventerrein (huidige situatie) voor ruim 70 % bos is. Eerlijker zou zijn, aan te 
geven dat in de praktijk er hier 20 % bos sneuvelt voor een waterplas. 
- Wat met de bodemsanering van PRB-terreinen? Over die aanpak vind ik niks terug in de brochure.  
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Het zandwinning project gaat natuurlijk over meer dan alleen bomen kappen... Als we dit 
op Belgisch niveau bekijken zouden we zelfs kunnen stellen dat dit op zowel economisch als 
klimatologisch vlak een positief project is. Een industrieel land als België heeft nu eenmaal zand nodig, en het 
is beter dit in eigen land te delven dan dit te importeren via grote vervuilende schepen. 
Maar uit het perspectief als Kaulillenaar heb ik er wel enkele vragen en bedenkingen bij. Waarvan de grootste: "Wat 
levert dit project ons op als gemeente?" Het project is een initiatief van de investeringsvennootschap Kaulindus NV 
(Gino Coorevits). Hoeveel geld gaat er in verhouding naar deze investeringsvennootschap, en hoeveel van dat geld 



wordt er geïnjecteerd in onze gemeentekas? 
 
Dus: 
- Hoeveel zal dit project de gemeente naar de schattingen opleveren in absolute cijfers (op jaarbasis)? 
- Heeft de gemeente kosten aan dit project? Bv: Stel dat straten op lange termijn beschadigd worden door het 
vervoer van deze materialen, komen deze reparaties dan te kosten van de gemeente of wordt dit ten laste gelegd 
van de investeerders? Zijn dit soort dingen ingecalculeerd in de besprekingen? 
- Op welke manieren precies zal dit project onze lokale economie bevoordelen? Gaan er zelfstandigen BVBA's uit 
Kaulille/Bocholt ingezet worden voor dit project, of zal dit ge-outsourced worden aan de goedkoopste krachten? 
- Hoeveel procent van de opbrengst zal geïnvesteerd worden in de deelgemeente Kaulille? 
- Enkele voorbeelden van specifieke zaken die in Kaulille gerealiseerd zullen worden met deze opbrengsten (buiten 
een ovonde/nieuwe aanleg Fabriekstraat)? 
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Na de infovergaderingen georganiseerd omtrent dit project, blijven wij toch zitten met een aantal pertinente vragen 
waarop wij graag een antwoord zagen. Over het algemeen vinden we dat de infovergaderingen uitmunten in 
oppervlakkige info zonder details. Zo ontbreekt bv bij de getoonde kaarten telkens een legende. Voor een 
studiebureau met voldoende expertise zou dit toch een relevantie moeten zijn? Daarom hadden wij toch graag meer 
concrete gegevens omtrent volgende bedenkingen: 
 
1. Het ingeperkt alternatief. 
Hier is zeker wat meer duidelijkheid op zijn plaats. Waar zit het juiste verschil met het oorspronkelijke plan? 
 
1.1 De site Zandwinning Bocholt, graven naar de toekomst, vermeldt dat een grote oppervlakte waardevol bos (vnl 
ouder loofbos) gespaard blijft. Over hoeveel oppervlakte spreken we dan en waar situeert zich deze? Op de digitale 
infovergadering werd deze eerst gesitueerd in het noorden van de Grote Heide, maar achteraf bleek daar het 
grootste gedeelte naar een nieuwe kmo zone te gaan. 
 
1.2 De ontginningszones worden beperkt. Met hoeveel ha? 
 
1.3 De ontginningsputten worden maximaal opgevuld zonder verlenging van de projectduur en zonder extra verkeer. 
Dit impliceert in theorie dat bijna voor elke vertrekkende vrachtwagen er één vol terugkomt. 
 
*1 Welke herkomst hebben deze opvulgronden en hoe wordt dit ‘gelijktijdig’ gedaan? Dit lijkt ons praktisch een 
moeilijk haalbare kaart. Aan- en afvoer moeten dan zeer goed op elkaar afgestemd worden en het lijkt ons bijna 
onmogelijk dat de afzetmarkt van het zand en het vertrek van de vulgrond dicht bij elkaar liggen. Om de 
verkeersoverlast te vermijden, wordt gekozen om een groot gedeelte over het water te garanderen. Is het onderzocht 
of de vulgrond ook via dezelfde weg kan aangevoerd worden? Indien dit niet het geval is, zal dit beduidend negatief 
worden voor de mobiliteit in de regio. 
*2 Welke soort grond gaat voor de opvulling gebruikt worden? Een bos aanplanten op vervuilde gronden heeft geen 
meerwaarde voor de toekomst! 
*3 Hoeveel oppervlakte (ha) van de zandwinningsputten zal effectief terug gevuld worden en hoe wordt het principe 



van opvullen en herbebossen gehandhaafd indien dit laatste niet gebeurd? 
 
1.4 Na ontginning en heropvulling wordt een (veel) groter aandeel bos aangeplant. Ook dit wordt niet gespecifieerd!  
*1 Hoeveel ha is dit veel groter aandeel?  
*2 Waar gaat men dit bos effectief aanplanten? 
Hoeveel op het terrein zelf? 
Hoeveel elders en waar? 
Welke handhavingstools zijn indien dit niet gebeurd? 
 
2. Ontginning zelf. 
 
2.1 Over welke oppervlakte wordt nu uiteindelijk ontgonnen en over welke diepte? 
2.2 Bij een deel van de Achterste Hostie en de Grootte Heide zou de plas open blijven, dus niet opgevuld. De 
ecologische waarde van zulke diepe waterpartijen zijn over het algemeen vrij laag indien men bij de herinrichting 
geen rekening houdt met de ontwikkeling van ondiepe oeverzones. 
* Over welke oppervlakte gaat het hier juist? 
* Hoe gaat men de oeverzones inrichten? Over welke breedtes worden deze al dan niet voorzien? 
 
3. Voordeel voor Bocholt? 
De gemeente Bocholt laat weten dat ze de extra inkomsten wil gebruiken om de doelstellingen van haar klimaatplan 
te realiseren. Dit doet toch enkele ernstige vraagtekens rijzen: 
* Eerst 170 ha waardevol bos voor de bijl laten gaan, zal een sterk negatief effect hebben op de doelstellingen die in 
een klimaatplan beoogd worden. Argumentatie van boscompensatie van minimum 1 op 1 houden hier weinig steek, 
want het duurt meer dan 100 jaar om dergelijk oud bos te laten groeien. Oude, waardevolle bossen kunnen niet 
zomaar verplaatst worden! Er gaat heel wat koolstofcaptatie verloren. Hoe wordt dit opgevangen in het gemeentelijk 
klimaatplan? 
* Hoeveel mogen die extra inkomsten voor de gemeente dan wel niet bedragen en zal dit dan nog voldoende zijn om 
zo’n klimaatplan te bekostigen? 
 
4. Mobiliteit? 
Wat beoogt men te winnen met de doorkoppeling tussen de Kettingbrugweg en de Fabriekstraat?  
Komt deze weg binnen de planperimeter? 
Waar komt deze juist? 
Over het algemeen ligt de hele exploitatiesite ingesloten tussen dorpskernen. Zeker het verkeer via de Fabrieksstraat 
richting ovonde is nu reeds erg druk. Hoe gaat men dit oplossen? 
 
5. Vogelrichtlijngebied en natuurgebied. 
* Het gebied van de Achterste Hostie is afgebakend als Natuurgebied volgens het gewestplan en 
Vogelrichtlijngebied. In welke mate is de invloed van het toenemend verkeer en de exploitatie op dit natuurgebied en 
zijn omgeving onderzocht? 
* Door de afgesloten ligging van het plangebied zijn er waardevolle bossen ontstaan, zowel op Raekerheide, Grootte 



Heide als de Achterste Hostie. Hierdoor heeft er zich volgens ons in de loop der jaren een waardevolle natuur 
ontwikkeld. In hoeverre zijn de ecologische gevolgen daarvan onderzocht? 
* Wat gebeurt er in het uiteindelijke plan met de beken (oa. De Raekerbeek) die door de Raekerheide vloeien? 
 
6. Erfdienstbaarheid. 
Over een groot deel van het plangebied ligt een overlay van erfdienstbaarheid. Is er nagegaan waarop dit betrekking 
heeft en of het project daar een invloed op heeft? 
 
7. Napoleonkanaal. 
Heeft het project rekening gehouden met het historische Napoleonkanaal? Blijft dit behouden? 
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Bemerkingen zandwinning Kaulille 
 
1. Ieder gezin in Bocholt zou de brochure moeten gehad hebben. Er zijn nochtans heel veel mensen die er geen in 
de bus gehad hebben. Is dit bewust gedaan of niet? 
Het wakkert het wantrouwen van de bevolking alleen maar aan. Als het hier al fout loopt, wat moeten we dan 
allemaal geloven van de beloftes die jullie maken? In de brochure zeggen jullie dat er “geen loze beloftes” gemaakt 
worden. Het is moeilijk te geloven als het bij stap 1 al mis gaat. 
2. De video op YouTube zou informatief moeten zijn? Naar mijn mening is dit gewoon een heel slecht promofilmpje 
voor jullie zandwinning. Er wordt heel vluchtig en nonchalant over de zandwinning en de nabestemming hiervan 
gepraat. 
3. De vrachtwagens zullen voor meer verkeer zorgen op de lokale wegen. Jullie maken zich sterk door te beweren 
dat het grootste deel van het zand per schip zal vervoerd worden. Ik meen me te herinneren dat het kanaal hiervoor 
niet diep genoeg is. 
Stel dat het toch mogelijk is om via het kanaal te transporteren, wat dan met de fietsroute die daar loopt? Ofwel is dit 
een levensgevaarlijke situatie, ofwel zal de fietsroute onderbroken moeten worden of omgelegd. Maar in Bree bij 
LSC is een soortgelijke situatie gecreëerd door een loskade bij het bedrijf. De fietsroute is simpelweg onderbroken 
en er is geen alternatief ontworpen terwijl dit destijds een van de beloftes was. 
Op de Achterste Hostie zal 90% van de jaarlijkse productie per vrachtwagen vervoerd worden. Op de Groote Heide-
Raekerheide zal dit 20% zijn. Als ik de optelsom maak, zal dat 450.000 ton per jaar zijn. Als ik dat deel door 47 
weken productie per jaar en 5 werkdagen per week, kom ik uit op ongeveer 1914 ton per dag dat per vrachtwagen 
moet afgevoerd worden. Dat maakt ongeveer 191 vrachtwagens per dag extra op de weg in en rond Kaulille. 
Tel daar de vrachtwagens van de steeds groter wordende Brouwerij Martens nog eens bij en je komt aan een 
ongezien aantal vrachtwagens op de veel te kleine wegen. Iedereen zou schrik krijgen om zijn kinderen langs deze 
wegen naar school te sturen. 
4. “Er wordt onmiddellijk gestart met boscompensatie zodat de luchtkwaliteit in de buurt goed blijft.” “Voor elke 
gekapte boom zal er minstens 1 boom geplant worden…” 
Dat wordt op bladzijde 3 en 6 van de brochure beweerd. 
Op bladzijde 5 van de brochure staat echter letterlijk te lezen: “… in de loop van de ontginning zullen er op 
verschillende andere plaatsen in Bocholt, Limburg, Vlaanderen bijkomende boscompensaties komen.” Wat hebben 
we hier in Kaulille aan een bos dat ter compensatie in pakweg Zwevezele wordt aangeplant? De compensatie van de 



gekapte bomen dient binnen de eigen (deel)gemeente te blijven. 
5. De zandwinning brengt extra inkomsten voor de gemeente met zich mee. Maar slechts een (klein) deel hiervan zal 
gebruikt worden voor natuurcompensatie. Wat als er niks meer overschiet voor de compensatie? Jullie beweren dat 
het “afdwingbaar” is, maar op is op… 
Het wantrouwen van de lokale bevolking (en voornamelijk mezelf) is enorm groot. Hoe gaan jullie dit garanderen? 
Tegenwoordig zijn er overal achterpoortjes voorzien. 
6. De opvulling van de enorme waterputten… Met welk materiaal gaan jullie die putten opvullen? Vervuilde grond en 
rotzooi die nergens anders gedumpt mag/kan worden? 
En de putten worden maar gedeeltelijk opgevuld om het wegennet niet extra te belasten. Maar om de zand af te 
voeren is het toch geen probleem om via de weg te transporteren… 
7. Mijn volgende vraag is: wat met het grondwaterpeil hier in de buurt? 
Er wordt enkele immens grote waterputten gecreëerd. Daardoor krijg je meer verdamping van grondwater. Zeker 
tijdens warme dagen. Daardoor zal ongetwijfeld het grondwaterniveau gaan dalen. Hoe kan je dit verantwoorden in 
deze tijd van waterschaarste? 
8. De bewuste ovonde… 
De inwoners van Kaulille vragen al jaren voor een oplossing voor de steeds toenemende verkeersdrukte in het 
centrum. En dan vooral het kruispunt waar zes redelijk grote wegen bij elkaar komen. Onder andere door de 
verplaatsing van de activiteiten van Brouwerij Martens van Bocholt naar Kaulille is het verkeer daar enorm 
toegenomen. Maar na tal van jaren is er nog steeds geen ovonde. Er werd niet naar de noodkreet van de 
Kaulillenaren geluisterd. Maar nu jullie ergens anders voordeel uit kunnen halen, komt er die ovonde ineens wel? 
Tevens kan de “lappenbroek” Fabriekstraat opgeknapt of heraangelegd worden? 
En dan is er nog de aanleg van de “doorkoppeling” tussen de Kettingbrugweg en de Fabriekstraat. Nog een extra 
weg door het bosgebied. Is deze blijvend of tijdelijk? 
9. Jullie spreken in de brochure ook over een “hoge en dicht opgaande groenbuffer” die voorzien moet worden op 
diverse plaatsen. Het duurt echter jaren vooraleer zo een buffer volledig effect heeft. Maar jullie zullen niet zo lang 
willen wachten met de zandontginning, of wel? Bwa, dan moeten de mensen de overlast er maar bijnemen… 
10. Extra tewerkstelling? 
Over hoeveel jobs spreken jullie hier? Zullen dit jobs zijn voor inwoners van eigen regio? Welke jobs zullen dit zijn? 
Op welke termijn worden deze jobs gecreëerd? 
… 
11. “Wat met de waarde van mijn huis op termijn?” 
Jullie doen ook maar een gissing door te beweren dat de waarde er zeker niet op achteruit zal gaan. Niemand heeft 
een glazen bol om de toekomst in te bekijken. Dus kan je geen garanties geven dat de waarde van ons huis niet zal 
dalen. 
12. Door enkel te kunnen reageren via jullie website sluit je al meteen een redelijk groot deel van de bevolking uit. 
Veel senioren kunnen niet met een pc overweg. Ook zijn er nog steeds jonge mensen die niet of nauwelijks met een 
computer onder de voeten uit kunnen. En er zijn ook mensen die gewoonweg geen pc of dergelijke kunnen betalen. 
Maar op deze manier zullen jullie wellicht minder tegenwind verwachten… 
“Binnen de krijtlijnen van het project houden we graag rekening met jullie opmerkingen.” Dus m.a.w. als het jullie 
goed uitkomt? 
 



Hopelijk krijgen wij als inwoner van Kaulille antwoorden op al onze vragen en houden jullie nog meer rekening met 
onze wensen. 
Maar onze voornaamste wens is: STOP met het dossier over de zandwinning. 
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-Hoe staat het gebied van Achterste Hostie (Wintersgroeve) en het gebied van de PRB ingekleurd op het 
gewestplan/ruimtelijke plannen? 
-Zijn de 2 dossiers aan elkaar gekoppeld? Maw als er 1 dossier omwille van een bepaalde reden niet kan/mag 
doorgaan, gaat het andere dan ook niet door? 
-Kunnen er garanties gegeven worden dat het opvulmateriaal voor de putten milieu veilig is en geen rotzooi die meer 
schade aanbrengt aan de natuur en het gebied? 
- Heeft de gemeente het recht om de werken stil te leggen als de afspraken niet nagekomen worden bv de kwaliteit 
van het opvulmateriaal, onvoldoende transport van het zand over het kanaal. 
-De ovonde is een voorwaarde voor de zandwinning. Dit is een apart dossier heb ik begrepen. Waarom is de 
Lillerbaan niet opgenomen in de ovonde? Dit gaat voor veel verkeershinder zorgen in deze straat. Ik ben er zeker 
van dat het verkeer in de Lillerbaan stilstaat op drukke momenten zoals nu het geval is met Kaulillerdorp op 
momenten dat het druk is op het kruispunt. En de drukke momenten zullen almaar toenemen. 
-Denkt men ook aan de fietsers/voetgangers in deze verkeerssituatie? 
Bemerking: ik ben niet tegen de zandwinning op PRB als er alles aan gedaan wordt om de hinder voor de mensen 
en ons dorp te beperken. Met de zandwinning op de Achterste Hostie (Winters groeven) heb ik wel heel veel moeite 
omdat dit dichter bij de woonkern ligt en volgens mij meer inpakt heeft op de mensen en natuur. Ook het vervoer van 
het zand vanuit deze groeve, hoofdzakelijk over de weg, baart mij zorgen. Ons dorp/deelgemeente moet leefbaar 
blijven voor deze en komende generaties.  
 

097 05/06/2020 

Kan u garanderen dat het grondwaterpeil rondom de zandwinningen niet gaat dalen? Dit zou een Katastrophe zijn 
volwassen bomen in de buurt. Deze zullen niet meer de nodige wortels in de diepte kunnen maken om aan het 
nodige water te komen. 
Wat met de beschermde en zeldzame hazelworm(pootloze hagedis) die op de PRB terreinen is gehuisvest? Dan 
spreken we nog niet van beschermde vogel en diersoorten! 
Blijkbaar gaat geldgewin boven het zogezegde groene imago van de gemeente Bocholt.  
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-Kunnen jullie ons garanderen dat de ovonde klaar is voordat men begint met het ontginnen van de zandwinning.? 
- Wordt er iets gedaan aan de huidige put van Winter groeve om het gebied aantrekkelijker te maken? Er ligt nog 
heel wat "rommel" oa verroeste buizen, verroeste machinedelen enz.. Wordt deze put geheel of gedeelte opgevuld?  
- Heeft de ontgrinding geen te grote invloed op het peil van het grondwater in de omgeving? Zeker in tijden van 
watertekorten is dit heel belangrijk.  
 

099 05/06/2020 

30 jaar geen gemeentebelasting voor alle inwoners van Kaulille, een ovonde die er al 2 jaar geleden moest liggen en 
extra bos aangeplant in Kaulille , dit voor het nodige ongemak waarvoor de deelgemeente Kaulille niets terug krijgen 
enkel de last na de f16 van kleine brogel en het verkeer vd brouwerij kan er dat nog wel bij en Bocholt lekker 
helemaal z'n centrum helemaal vernieuwen tot aan het kanaal want ze mogen toch niet onder doen voor Bree. In 
Bocholt zelf hebben ze anders ook zand genoeg...  
 



100 05/06/2020 

- Krijgen de burgers inzicht in de kosten-baten analyse ? 
- Hoeveel jobs gaan er gecreëerd worden? 
- Hoe zien jullie het vervoer? Nu is het kruispunt al een groot pijnpunt, dit gaat een ovonde niet veranderen. 80 
procent over het water, is nog steeds 20 over de weg. En welke nieuwe weg zou er dan waar gelegd worden? 
- Met wat wordt de put opgevuld? Welke zand gaat er dan gebruikt worden? Wie garandeert ons dat er geen puin en 
vuilnis gestort wordt  
- Waar gaan de nieuwe bomen geplant worden?  
- Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat we klimaatneutraal worden in 2050 als jullie nu zo'n groot gedeelte bos gaan 
kappen? 
- Wie wil er recreatie onder een hoogspanningslijn met drie pilonen in het water en onder de aanvliegroute van de 
militaire basis en wie staat garant voor financiële kosten van de herinrichting? 
- Die 200 ha bos zijn meer dan 100 jaar oud en dé groene long van Bocholt: ze zorgen voor zuurstof, filtering van fijn 
stof ,demping van het vliegtuiglawaai , een plaats om te relaxen. Waarom komt er elders in Vlaanderen nieuw bos en 
komen wij hier in een zandput. 
- Deze ingrijpende aanpak gaat zeker zorgen voor een daling van waarde van de omliggende woningen, moeten wij 
dat allemaal zomaar accepteren?  
Wat gaan jullie doen met de inkomsten die er komen, wordt dit ook terug in Kaulille geïnvesteerd?  
 

101 05/06/2020 

In een tijd waarin de opwarming van de aarde meer dan actueel is, vind ik het erg jammer om te lezen dat Bocholt 
een project voor zandwinning goedkeurt.  
Het grondwater wordt overal schaarser, ik vraag mij af wat de invloed is van deze ontbossingen en het graven, op 
het grondwater?  
 

102 05/06/2020 
Ik wil deze mail eerst even doorsturen om te zien of ik bevestiging van ontvangst en via mail ook een kopie van mijn 
vraag terug krijg.  
 

102 05/06/2020 

Geachte,  
Bepaalde delen van aangrenzende gemeentes zullen meer nadelen ondervinden van de geplande afgravingen dan 
bepaalde delen van Bocholt.  
 
Hamont- Lo en Lille liggen dichter tegen het graafproject Achterste Hostie en Grote Heide aan dan meerdere delen 
van Bocholt……. Ik had graag op iedere vraag afzonderlijk een antwoord per mail weer ontvangen.  
1. Is er tot op heden 05.06.2020 overleg geweest met vertegenwoordigers van Hamont- Achel en Pelt? 
2. Zijn dergelijke contacten op heden 05.06.2020 al gepland? 
3. Indien ze wel al hebben plaats gevonden met wie is dat dan geweest, wanneer en wat was de uitkomst van die 
contacten? Is daar verslag van opgemaakt?  
4. Indien ze niet hebben plaatsgevonden of nog niet ingepland zijn, waarom is dat dan niet gebeurd?  
5. Bent u als gemeente bereid om een dergelijk initiatief naar besturen van de twee andere direct aangrenzende 
gemeentes alsnog te nemen, zodat ook zij onderling en met bewoners van de genoemde aangrenzende gebieden in 
overleg kunnen gaan en op- en aanmerkingen c.q. terechte bezorgdheden kunnen en mogen uiten?  
 



Lawaai en andere hinder houden niet op aan gemeentengrenzen. Ook en zeker de komende zeer ingrijpende 
decennia niet.  
 
Aangezien ik uwerzijds geen bevestiging van ontvangst en per kerende ook geen kopie van deze mail ontvang, zie ik 
mij genoodzaakt een screenshot van mijn vragen te maken .  
 

051 05/06/2020 
Kan het verschil tussen het originele plan en het ingeperkt alternatief in cijfers worden uitgedrukt? Hoeveel ha wordt 
er nu minder besteed aan zandwinning dan oorspronkelijk voorzien?  
 

103 05/06/2020 

Mijn bemerkingen over de zandwinning Kaulille: 
Ieder gezin in Bocholt zou de brochure moeten gehad hebben. Er zijn nochtans heel veel mensen die er geen in de 
bus gehad hebben. Is dit bewust gedaan of niet? 
Het wakkert het wantrouwen van de bevolking alleen maar aan. Als het hier al fout loopt, wat moeten we dan 
allemaal geloven van de beloftes die jullie maken? In de brochure zeggen jullie dat er “geen loze beloftes” gemaakt 
worden. Het is moeilijk te geloven als het bij stap 1 al mis gaat. 
De video op YouTube zou informatief moeten zijn? Naar mijn mening is dit gewoon een heel slecht promofilmpje 
voor jullie zandwinning. Er wordt heel vluchtig en nonchalant over de zandwinning en de nabestemming hiervan 
gepraat. 
De vrachtwagens zullen voor meer verkeer zorgen op de lokale wegen. Jullie maken zich sterk door te beweren dat 
het grootste deel van het zand per schip zal vervoerd worden. Ik meen me te herinneren dat het kanaal hiervoor niet 
diep genoeg is. 
Stel dat het toch mogelijk is om via het kanaal te transporteren, wat dan met de fietsroute die daar loopt? Ofwel is dit 
een levensgevaarlijke situatie, ofwel zal de fietsroute onderbroken moeten worden of omgelegd. Maar in Bree bij 
LSC is een soortgelijke situatie gecreëerd door een loskade bij het bedrijf. De fietsroute is simpelweg onderbroken 
en er is geen alternatief ontworpen terwijl dit destijds een van de beloftes was. 
Op de Achterste Hostie zal 90% van de jaarlijkse productie per vrachtwagen vervoerd worden. Op de Groote Heide-
Raekerheide zal dit 20% zijn. Als ik de optelsom maak, zal dat 450.000 ton per jaar zijn. Als ik dat deel door 47 
weken productie per jaar en 5 werkdagen per week, kom ik uit op ongeveer 1914 ton per dag dat per vrachtwagen 
moet afgevoerd worden. Dat maakt ongeveer 191 vrachtwagens per dag extra op de weg in en rond Kaulille. 
Tel daar de vrachtwagens van de steeds groter wordende Brouwerij Martens nog eens bij en je komt aan een 
ongezien aantal vrachtwagens op de veel te kleine wegen. Iedereen zou schrik krijgen om zijn kinderen langs deze 
wegen naar school te sturen. 
“Er wordt onmiddellijk gestart met boscompensatie zodat de luchtkwaliteit in de buurt goed blijft.” “Voor elke gekapte 
boom zal er minstens 1 boom geplant worden…” 
Dat wordt op bladzijde 3 en 6 van de brochure beweerd. 
Op bladzijde 5 van de brochure staat echter letterlijk te lezen: “… in de loop van de ontginning zullen er op 
verschillende andere plaatsen in Bocholt, Limburg, Vlaanderen bijkomende boscompensaties komen.” Wat hebben 
we hier in Kaulille aan een bos dat ter compensatie in pakweg Zwevezele wordt aangeplant? De compensatie van de 
gekapte bomen dient binnen de eigen (deel)gemeente te blijven. 
De zandwinning brengt extra inkomsten voor de gemeente met zich mee. Maar slechts een (klein) deel hiervan zal 
gebruikt worden voor natuurcompensatie. Wat als er niks meer overschiet voor de compensatie? Jullie beweren dat 



het “afdwingbaar” is, maar op is op… 
Het wantrouwen van de lokale bevolking (en voornamelijk mezelf) is enorm groot. Hoe gaan jullie dit garanderen? 
Tegenwoordig zijn er overal achterpoortjes voorzien. 
De opvulling van de enorme waterputten… Met welk materiaal gaan jullie die putten opvullen? Vervuilde grond en 
rotzooi die nergens anders gedumpt mag/kan worden? 
En de putten worden maar gedeeltelijk opgevuld om het wegennet niet extra te belasten. Maar om de zand af te 
voeren is het toch geen probleem om via de weg te transporteren… 
Mijn volgende vraag is: wat met het grondwaterpeil hier in de buurt? 
Er wordt enkele immens grote waterputten gecreëerd. Daardoor krijg je meer verdamping van grondwater. Zeker 
tijdens warme dagen. Daardoor zal ongetwijfeld het grondwaterniveau gaan dalen. Hoe kan je dit verantwoorden in 
deze tijd van waterschaarste? 
De bewuste ovonde… 
De inwoners van Kaulille vragen al jaren voor een oplossing voor de steeds toenemende verkeersdrukte in het 
centrum. En dan vooral het kruispunt waar zes redelijk grote wegen bij elkaar komen. Onder andere door de 
verplaatsing van de activiteiten van Brouwerij Martens van Bocholt naar Kaulille is het verkeer daar enorm 
toegenomen. Maar na tal van jaren is er nog steeds geen ovonde. Er werd niet naar de noodkreet van de 
Kaulillenaren geluisterd. Maar nu jullie ergens anders voordeel uit kunnen halen, komt er die ovonde ineens wel? 
Tevens kan de “lappenbroek” Fabriekstraat opgeknapt of heraangelegd worden? 
En dan is er nog de aanleg van de “doorkoppeling” tussen de Kettingbrugweg en de Fabriekstraat. Nog een extra 
weg door het bosgebied. Is deze blijvend of tijdelijk? 
Jullie spreken in de brochure ook over een “hoge en dicht opgaande groenbuffer” die voorzien moet worden op 
diverse plaatsen. Het duurt echter jaren vooraleer zo een buffer volledig effect heeft. Maar jullie zullen niet zo lang 
willen wachten met de zandontginning, of wel? Bwa, dan moeten de mensen de overlast er maar bijnemen… 
Extra tewerkstelling? 
Over hoeveel jobs spreken jullie hier? Zullen dit jobs zijn voor inwoners van eigen regio? Welke jobs zullen dit zijn? 
Op welke termijn worden deze jobs gecreëerd? 
… 
“Wat met de waarde van mijn huis op termijn?” 
Jullie doen ook maar een gissing door te beweren dat de waarde er zeker niet op achteruit zal gaan. Niemand heeft 
een glazen bol om de toekomst in te bekijken. Dus kan je geen garanties geven dat de waarde van ons huis niet zal 
dalen. 
Door enkel te kunnen reageren via jullie website sluit je al meteen een redelijk groot deel van de bevolking uit. Veel 
senioren kunnen niet met een pc overweg. Ook zijn er nog steeds jonge mensen die niet of nauwelijks met een 
computer onder de voeten uit kunnen. En er zijn ook mensen die gewoonweg geen pc of dergelijke kunnen betalen. 
Maar op deze manier zullen jullie wellicht minder tegenwind verwachten… 
“Binnen de krijtlijnen van het project houden we graag rekening met jullie opmerkingen.” Dus m.a.w. als het jullie 
goed uitkomt? 
 
Hopelijk krijgen wij als inwoner van Kaulille antwoorden op al onze vragen en houden jullie nog meer rekening met 
onze wensen. 
Maar onze voornaamste wens is: STOP met het dossier over de zandwinning. 



104 05/06/2020 

Ik vind het raar dat niet alle inwoners van Bocholt de infofolder hebben ontvangen. Ik, mijn 2 zussen én onze 
respectievelijke buren kregen geen folder. Toeval? Onwaarschijnlijk dat zoiets simpel als een folderbedeling zo mis 
kan gaan. Ik vind het geen stijl hebben dat een gemeente zo'n dossier met een impact op komende generaties plots 
in coronatijden snel wil doordrukken. 
Graag antwoord op volgende vragen: 
-Graag inzage in de volledige kosten-baten analyse. 
-Graag inzage in een bewezen maatschappelijke gedragenheid van dit dossier. 
-Graag inzage in bewijzen van zandimport in Belgie uit Zuid Amerika zoals de heer Cardinaels suggereert in het 
zandfilmpje dat wij als belastingsbetalende Bocholtenaren mogen ophoesten.  
 

105 05/06/2020 

Één korte lijst met vragen want ik kan blijven doorgaan.  
- Een x aantal jaar geleden is er een thesis geschreven over heel het prb verhaal en de herbestemming van het 
hoofdgebouw. Hierbij heb ik duidelijk in het eerste studierapport gelezen dat de gronden vervuild zijn en er ontelbaar 
beschermde diersoorten en bomen/planten op de terreinen groeien en leven. Deze zijn jarenlang afgeschermd 
geweest van mensen. Bos en natuur gaf hierdoor daarom ook geen positief advies op heel het ontginning idee in 
deze studie. Wat is er in tussentijd gebeurd met deze studie? Is dit plots anders, zijn deze dieren en bomen en 
planten verhuist? Doet natuur en bos in deze ecologische tijden waar we met heel de wereld spaarzaam moeten 
omgaan met natuur, water,.... er niet meer toe? 
Wat gebeurd er met het gedeelte (lees groot deel) grond dat vervuilt is. Alle restanten van de fabriek die toen 
gewoon in de grond werden gedumpt. Is dat wel gezond en allemaal zo ongevaarlijk als deze terug bovenkomen.  
- Beloftes maken schuld, in hoeverre kunnen jullie de Kaulillenaren beloven dat zij als degene die hieronder het 
hardste lijden ook gunstig beloond gaan worden en niet dat het geld dat vloeit uit heel dit onnodig feit; zal vloeien 
naar eigen zak van alle bovenaan de piramide of de rondliggende gehuchten, dorpen. Kaulille wacht al jaren op een 
nieuwe kleuterschool; de klj, rode kruis,... werden ook plots op straat gezet met loze beloftes. Trek jullie plan in 
bureelcontainers, ooit kom er wel een nieuw gebouw. Wat is nu jullie uitleg als hetgene er beloofd wordt uiteindelijk 
niet gebeurd of verwezenlijkt wordt. De ovonde is hier ook zo'n mooi voorbeeld van. Jarenlang sprake van maar nu 
ze het kunnen koppelen aan iets waar niemand achterstaat in Kaulille, kunnen we de Kaulillenaren misschien wel 
sussen. Bij ontginning komt ovonde er, zullen we de straten heraanleggen,...... Even ter verduidelijking, wij 
Kaulillenaren zijn niet te koop! 
- Job gelegenheden, laat me niet lachen. Voor wie, hoeveel jobs? Voor enkel Kaulillenaren? Want daar was geen 
vraag achter. 
- Ik las ook in het eerste studierapport dat het kanaal eerst breder en dieper gemaakt moest worden. Ik heb geen 
werken zien gebeuren aan het kanaal, of heb ik wat gemist ondertussen. Hoe gaan jullie het merendeel van het 
transport voorzien als de schepen niet eens passen in het dichtsbijliggende kanaal. Toch merendeel via de weg. 
Richting Kleine Brogel zo naar Peer en via Lozen naar Nederland. Of via T'lo. Wat vinden de bewoners van Kleine 
Brogel, T'lo en Lozen hiervan? Zijn aanliggende steden gemeentes gehoord. Of wordt daar ook een deel van de kas 
gevuld met de inkomsten die toegaan aan de Kaulillenaren. Via Bocholt centrum zie ik geen pijl staan met 
percentage van transport. Nee die lachen stiekem achter onze rug. Miserie in Kaulille is inkomsten voor weeral 
onnodige uitgaven in onze grootstad Bocholt centrum. 
- Hebben wij als bewoners wel inspraak of moeten we weer gewoon slikken? Is er nog een weg terug of ligt alles 
gewoon vast. Jullie vragen ons de vragen op te sturen. Awel zoveel vragen omdat wij het gewoon niet eens zijn met 



jullie besluit. Mijn enige vraag die ertoe doet: wilt u aub stoppen met dit alles en het niet zover laten komen? Het 
merendeel wilt dit niet!  
- Slot: We zijn niet dom. Veel Kaulillenaren zijn het kotsbeu. Mijn respect en dat van velen zijn jullie kwijt. GELD 
GELD GELD en de miserie is voor de hardwerkende belastingbetaler, stemmers. Loze beloftes, weinig specifieke 
cijfers en niets maar dan ook niets van nut.  
 

106 05/06/2020 

1. In jullie blaadje komt meermaals het woordje afdwingbaar voor. Zijn jullie beloftes even afdwingbaar als de belofte 
dat de grond van de PRB terreinen gesaneerd gingen worden toen deze opgekocht werden? 
2. Er wordt allang gevraagd achter een ovonde en de heraanleg van de Fabrieksstraat, zijn dit geen gewestwegen 
en daardoor bevoegdheden voor het gewest en niet voor de gemeente? 
3. Jullie gaan hier de bossen kappen, hoeveel co2 komt hierdoor in de loop der jaren in de lucht die het bos anders 
gezuiverd had? En hoeveel co2 wordt er nog gefilterd achter 40 jaar wanneer jullie een "meer waardevol" stuk natuur 
hebben geplant en dat na tientallen jaren uitgegroeid is tot wat het hoort te zijn? 
4.Hoe veilig gaat Kaulille nog zijn met het toenemend vrachtverkeer? 
5.Jullie zeggen dat het financieel een goed idee is en dat zal ook wel, maar hoeveel van dit geld komt er naar Kaulille 
zelf, en hoeveel geld wordt er in de nieuwe natuur gestoken? Ik kan me wel voorstellen dat Bocholt weer leuke 
plannen heeft en als het zover is het geld opgemaakt. 
6. Worden de mensen van Kaulille vergoed als blijkt dat we ongezonder leven door al het (fijn)stof, co2 en dergelijke 
door het ontginnen van de zand, het extra verkeer, de vliegtuigen, de mindere natuur die dan minder kan filteren? 
7. Worden de mensen vergoed als blijkt dat hun vastgoedwaarde niet meer is wat hij nu is? 
8.Hoe zien de werkuren van het project eruit? Word er alleen van 8 tot 17:00 uur gewerkt of word er de klok rond 
gewerkt en enkel door de week of ook in het weekend? 
9. Mocht er 's nachts gewerkt worden krijgen de mensen dan gratis oordoppen die in de huizen rondom wonen voor 
het gedender van de vrachtwagens over de straat? 
10.Welke politieker kan iets beloven terwijl hij of zij achter 30jaar niks meer te zeggen heeft? 
11.Waar wordt de natuur gecompenseerd? Als er 3bomen gekapt worden en in Kaulille wordt een halve boom 
geplant en ergens anders 2.5 wat schieten wij er dan mee op? 
12.Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit NIET doorgaat? 
13.Jullie beloven een meer waardevollere natuur achter zoveel tijd, als ik zie wat er nu nog rond de putten ligt hoe 
moeten we dit dan geloven? 
14.Met wat gaan de putten opgevuld worden? 
15.Hoe gaan jullie recreatiegebied maken? Nu mag je er niet in zwemmen omdat dit gevaarlijk is ivm onderstroming 
en verschuivingen van zand in het water. Hoe gaat dat dan anders zijn? 
16.Hoe kunnen jullie van iedereen reactie krijgen als niet alle inwoners een infoblaadje gehad hebben en wat met de 
mensen die geen internet hebben en hierdoor helemaal geen informatie gehad hebben of is dit een strategische 
"vergetelheid"? 
17.Hoe weten we of jullie onze opmerkingen en vragen serieus nemen, er is niemand die kan controleren hoeveel of 
welke vragen er gesteld zijn. 
18.Jullie zeggen dat er een heel deel via het kanaal vervoerd zal worden, hierdoor gaat het leven in het kanaal 
ernstig verstoord worden, stoort jullie dit? Is hier al onderzoek naar gedaan? En wat met het fietsroutenetwerk? 
19.Jullie geven 60.000 euro uit aan een studie die alleen de "noden" van de zandheren bestudeerd, aan de noden 



van de bevolking is naar goede gewoonte weer niks bestudeerd, of is dat te duur? 
20.Jullie willen voor een waardevoller natuur gaan, is het dan nodig om nu al het bos uit te dunnen midden in het 
broedseizoen en dan al het afval hout te laten liggen op de bospaden? Is dat de manier om meer waardevol bos te 
creëren ook in de toekomst?  
 

107 05/06/2020 

Allereerst wil ik zeggen dat ik begrijp dat er ergens zandwinning moet zijn om aan onze zandbehoeften te voldoen. 
Dat dit in Kaulille op zo een grootschalige manier moet gebeuren, dat is een andere verhaal. 
Aangezien er eens website opgezet is, met de mogelijkheid om vragen te stellen, wil ik er ook gebruik van maken. 
Achteraf gezien zit ik eigenlijk met zeer veel vragen en opmerkingen. En ik ben helaas niet de enige als ik dat zo 
rondom me hoor. 
 
- Brochure: Niet alle Kaulillenaren en Bocholtenaren hebben een brochure gehad, waaronder mezelf. Voor een 
project dat méér dan 30 jaar gaat duren en dat een hele impact voor het dorp hier gaat hebben vind ik dat absoluut 
niet kunnen. Hierdoor bereik je niet iedereen. Tijdens de aanloop van de verkiezingen werden de brochures ons als 
het ware in de strot geramd. Ze zaten in de brievenbus, achter de voordeur (dit is Not Done) en zelfs email adressen 
die voor andere doeleinden in handen waren bij een politicus werden gebruikt om verkiezingsreclame te versturen 
(dit is absoluut Not Done), maar nu er zo iets te gebeuren staat, met zoveel impact, krijgt niet iedereen de juiste info. 
Dat schept bij mij al zeer veel wantrouwen. 
- Vragen stellen: Ik begrijp dat nu geen algemene infovergaderingen kunnen gehouden worden door de Corona, 
maar op deze manier van vragenstellen is er geen controle welke vragen er allemaal gesteld zijn, laat staan of ze 
aangekomen zijn. Voor iets wat méér dan 30 jaar gaat duren, zal enkele maanden extra toch niets uitmaken. Ofwel? 
Ik hoor zelfs dat je geen bevestiging via mail als je een vraag stelt. Ik zal het dadelijk weten. ;) Dus jullie kunnen in 
theorie mooi zeggen dat jullie een bepaalde (vervelende) vraag nooit ontvangen hebben.  
- Compenseren van het bos: Jullie schrijven dat jullie de afgezaagde bomen gaan compenseren? Waar ergens? Ver 
van hier heeft minder nut voor ons dorp. Dichterbij dan weer wel. Op gemeente grond? Of gaan jullie daar grond voor 
van andere mensen afpakken? Indien er voor het planten van deze bomen andere groene zones opgeofferd dienen 
te worden, zie ik dit niet als een compensatie. Een nieuwe boom heeft vele jaren nodig voordat hij dezelfde capaciteit 
heeft om lucht te zuiveren als de bomen die afgedaan worden.  
- Luchtkwaliteit: De luchtkwaliteit is in Vlaanderen al niet echt geweldig. Dus die enkele honderden hectare bos doen 
er wel toe! 
- Opvullen: Jullie hebben het over opvullen van de gaten? Is het al gekend waarmee? Wordt dat gecontroleerd op 
vuil/giftige stoffen? Ik neem aan dat dat via vrachtwagens aangevoerd gaat worden, wat extra verkeershinder met 
zich mee brengt. 
- Sanering: Gaan de vervuilde gronden van de PRB nu gesaneerd worden? 
- Grondwater: Wat gaat er met het grondwaterpeil gebeuren? Het is nu al enkele jaren veel te droog en door de 
zandwinning gaat het grondwaterpeil nog zakken. De natuur heeft nu al veel te lijden van de droogte. 
- Geluidsoverlast: De machines om zand te winnen, maken die veel lawaai? Wordt er alleen maar overdag zand 
ontgind, of is dat bv in 2 posten? 
- Groene buffer: In hoeverre gaat de groene buffer de nabije buurtbewoners besparen van de overlast? Een groene 
buffer heeft ook jaren nodig om zich te vormen. 
- Verkeersveiligheid: er zullen dus heel veel vrachtwagens met zand over onze wegen gaan komen. Het lijkt allemaal 



mooi voorgesteld, maar door de huidige situatie met het kruispunt gaat er zeer veel sluikverkeer door de 
binnenwegen. Als er zoveel vrachtwagens over onze hoofdwegen rijden, vrees ik dat het verkeer op de binnenwegen 
alleen maar gaat toenemen. En er wordt door die mensen hard gereden op onze binnenwegen, veel te hard. (Was er 
niet ergens in een ver verleden voor de verkiezingen, tijdens een dialoogavond, gezegd dat er aan een nieuw 
mobiliteit plan gewerkt werd. Is dat al klaar?) Of een ovonde hier een grote oplossing gaat kunnen bieden, daar heb 
ik zelf mijn twijfels over. In Oudsbergen (Opglabbeek, Weg naar Zwartberg) hebben ze één rotonde al terug weg 
gehaald omdat het niet goed werkte.  
- Hoe lang gaat het duren alvorens die vrachtwagens met zand ook de binnenwegen ontdekt hebben met alle 
onveilig situaties vandien? 
- De Fabriekstraat is nu al gevaarlijk om te fietsen. Veel vrachtwagens en tractoren rijden er soms al met één wiel 
over het fietspad. Ik zie dit met toenemend vrachtverkeer er niet beter op worden. 
- Ontsluiting Kettingbrugweg-Fabriekstraat: Ik lees dat hier een nieuwe weg tussen komt? Waar komt die weg juist te 
liggen? Moeten hier ook bomen voor verdwijnen? Op welke gronden? Moet er grond voor worden onteigend 
(=afpakken) 
- Kanaal: Vervoer over het kanaal is een goed idee, maar aan de kant van de PRB terreinen ligt een druk fietspad 
naast het kanaal. Kunnen deze dan nog door? Wat is hier voor uitgewerkt? Dat mis ik ergens. In hoeverre zijn er 
garanties dat het nu voorgestelde percentage zand via daar afgevoerd gaat worden? Is het kanaal diep genoeg? 
- Jobs: Hoeveel jobs gaan er gecreëerd worden? Kunnen die door mensen van groot Bocholt ingevuld worden, of 
van buitenuit? 
- Dieren: Wat met de dieren die nu in de bossen leven. Waar moeten die naar toe? Gaan jullie de poorten 
openzetten bij de terreinen van de PRB als daar de bomen omgezaagd beginnen te worden, zodat ze weg kunnen? 
Er zouden zelfs zeldzamere diersoorten leven. Waar moeten die dieren eigenlijk allemaal naar toe die daar nu 
leven? 
- Inkomsten: Iets wat ik al van meerdere politici gehoord heb toen ik mijn bedenkingen uitte ivm de zandwinning was: 
Weet je wel dat dit opbrengt voor onze gemeente. Betekent dit dat we veel geld in het laadje gaan krijgen? Ik ga niet 
hopen op belastingsvermindering, maar krijgen we dan eindelijk eens nieuwe stoep op het Nevenplein zodat mensen 
niet meer fout parkeren op de deels zichtbare oude parkeerlijnen? Waarvoor gaan de inkomsten dienen? Jullie 
weten in principe hoeveel zand ze gaan ontginnen en dus ook hoeveel dat gaat opbrengen. Hoeveel voor 
natuurcompensatie? Alhoewel, moet de gemeente die betalen? Moeten de firma’s die de zand ontginnen die 
compensatie niet betalen? 
- Afdwingen: Jullie zeggen dat de herbestemming afgedwongen gaat worden? Aan wie? Wat als de firma zich dan 
failliet laat verklaren als ze dat niet willen doen? 
 
Ik vrees dat dit project te bombastisch is en teveel vrachtverkeer en heel veel overlast voor onze deelgemeente met 
zich mee zal brengen en dat dit onze omgeving en leefsfeer allesbehalve ten goede komt. 
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- Over hoeveel netto(!) inkomsten voor de gemeentekas spreken we eigenlijk? Graag een gefundeerde kosten-
batenanalyse. 
- Boscompensatie: een nieuw aangeplante boom heeft lang niet dezelfde waarde als een jarenoude bestaande 
boom, zelfs niet als dit een naaldboom is. Bos- en natuurbeheer, en zelfs saneren, is helemaal iets anders dan alle 
leven over een grote oppervlakte vernietigen en dan elders enkele bossen aanplanten. Graag een wetenschappelijke 



analyse om mij van het tegendeel te overtuigen. 
- Nabestemming: hoe garanderen jullie de nabestemmingen natuurgebied en recreatie? Waarom natuurgebied 
vernietigen om er daarna opnieuw natuurgebied van te willen maken?? Hoe verklaren jullie dit in 30 jaar te zullen 
realiseren als je weet dat bomen jarenlange groei nodig hebben om tot een volwaardig bos uit te groeien? Graag een 
gedetailleerde planning. Wat zien jullie als recreatie? Toerisme Limburg; mensen die komen voor de Limburgse rust 
onder de aanvliegroute van F16's of hun opvolgers?? Of ziet de herbestemming er eerder uit als nu thv de huidige 
site Winters? Mooi voorbeeld van herbestemming. 
- Transport: 80% via het kanaal. Graag inzage in documenten van de dienst Scheepvaart waaruit blijkt dat dit 
mogelijk is en zal gerealiseerd worden. Misschien worden de aan- en afvarende schepen en de laad- en 
losinfrastructuur dan wel een toeristische trekpleister voor de fietsende toeristen, die naar het recreatiegebied 
komen? 
- Kaulindus e.a.: wat is het overleg of de deal met de heren Coorevits en Deconinck? Hebben jullie de door hén te 
saneren terreinen cadeau gekregen om er een zandbakje van te maken?  
- ad7; met welke opmerkingen van buurtbewoners hebben jullie dan specifiek rekening gehouden? 
Graag gefundeerde antwoorden en het nodige bewijsmateriaal!  
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WIJ ZIJN FALIEKANT TEGEN ZANDWINNING ACHTERSTE HOSTIE!!!! 
- Hoe worden de aan de Lillerbaan wonende mensen beschermd tegen geluidsoverlast??? 
- Krijgen de burgers inzicht in de kosten-baten analyse ? 
- Hoeveel jobs gaan er gecreëerd worden? 
- Hoe zien jullie het vervoer? Nu is het kruispunt al een groot pijnpunt, dit gaat een ovonde niet veranderen. 80 
procent over het water, is nog steeds 20 over de weg. En welke nieuwe weg zou er dan waar gelegd worden? 
- Er is nu al een grote droogte, een grote waterplas gaat ervoor zorgen dat het (nu nog grond-)water nog vlugger 
verdampt, wat dan weer minder water tot gevolg gaat hebben? 
- Met wat wordt de put opgevuld? Welke zand gaat er dan gebruikt worden? Komt er dan geen nieuw REMO stort in 
Kaulille 
- Waar gaan de nieuwe bomen geplant worden? Of is dit een "we halen schone lucht uit Rusland"-verhaal? 
- Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat we klimaatneutraal worden in 2050 als jullie nu zo'n groot gedeelte bos gaan 
kappen? 
- Wie wil er recreatie onder een hoogspanningslijn met drie pilonen in het water en onder de aanvliegroute van de 
militaire basis en wie staat garant voor financiële kosten van de herinrichting? 
- Die 200 ha bos zijn meer dan 100 jaar oud en dé groene long van Bocholt: ze zorgen voor zuurstof, filtering van fijn 
stof ,demping van het vliegtuiglawaai ,CO2 opslag en verkoeling. Hoe gaan jullie dat in 30 jaar kunnen 
compenseren?  
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Mijn bemerkingen, vragen over de zandwinning te Kaulille: 
1) De zandwinning brengt extra inkomsten voor de gemeente met zich mee. Wat gaan jullie met die inkomsten 
doen? 
2) Krijgen wij juiste info en inzicht in het kostenplaatje - opbrengst? 
3) Er is nu al een serieus tekort aan grondwater. Burgers moeten besparen op grondwater. Wat doen jullie? Grote 
putten graven waardoor het grondwaterpeil zeker niet zal stijgen! Hoe gaan jullie dat oplossen? 
4) Honderden hectare bos kappen en ons paaien door een paar nieuwe boompjes te planten, bloembakken en meer 
groen voorzien in het centrum? Dit weegt niet op wat het bos met zijn fauna, flora en dierlijke bewoners nu allemaal 
voor onze gezondheid en klimaat allemaal doet. Om hetzelfde effect te krijgen zijn we decennia verder. Denken jullie 
zo klimaatneutraal te worden? 
In deze tijden van corona dacht ik dat men wakker was geschud door te beseffen welke waardes echt belangrijk zijn 
in het leven. Jullie hebben het dus nog steeds niet begrepen ook al heeft het klimaat eventjes opgelucht geademd 
toen iedereen in zijn kot bleef. Veel mensen hebben lichaam en geest kunnen opladen door te wandelen, fietsen...in 
deze bossen Wij Kaulillenaren en omgeving gaan naar zuivere lucht moeten snakken als jullie jullie 
zandwinningplannen gewoon doorvoeren. Hoe gaan jullie voor die nieuwe groene long zorgen op korte termijn? 
5) Jullie praten over recreatie na de zandwinning. Hoe zien jullie dat? Wie gaat dat betalen? Wie wil of kan onder de 
vliegroute van een militaire basis ontspannen? 
6) Wat gaat er gebeuren met de vervuilde grond van de PRB? 
7) Een ovonde gaat dat zwaar en extra verkeer oplossen? Ik sta hier nu al dagelijks aan te schuiven.  
8) Nieuwe jobs? Welke jobs en hoeveel? 
9) Ik dacht dat er naar de burgers geluisterd werd? Hoeveel inwoners en onderzoekers hebben al aangegeven welke 
impact dit gaat hebben op de gezondheid, leefbaarheid, algemeen welzijn van onze gemeenschap. Moet een 
gemeente niet voor zijn burgers zorgen zoals ouders dat voor hun kinderen doen? Jullie noemen zich : Bocholt 
kruispunt tussen mens en natuur? 
 
Ik hoop dat alle burgers duidelijke antwoorden krijgen en dat het gezond verstand gebruikt gaat worden in de 
definitieve beslissingen. 
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Om niet in herhaling te vallen ten opzichte van andere opmerkingen en vragen die we al konden lezen op Facebook, 
zal ik proberen om aanvullende vragen en opmerkingen te formuleren. 
Dat ik de punten van medebewoners niet herhaal, mag absoluut niet gezien worden als een feit dat ik hun mening of 
bekommernis niet zou delen! 
1. Het exacte aantal tonnen en aantal vrachtwagens per tijdseenheid (dag, week, maand,...) zal een punt van 
discussie blijven. Een en ander heeft te maken met afrondingen, aantal gewerkte dagen, productiviteit enz. Dat de 
politiek hier fors naar beneden zal afronden, staat buiten elke twijfel. Echter: wanneer er tegelijkertijd zand vervoerd 
moet worden EN wegenwerken plaatsvinden op de belangrijkste afvoerroute, waar gaat dat transport dan zijn weg 
vinden? Je gaat OFWEL vervoeren, OFWEL wegenwerken uitvoeren. Aangezien de politiek kiest voor graven, moet 
men ook kiezen voor vervoeren (de zand moet ook weg geraken). De wegenwerken (aanleg ovonde en onderhoud 
Fabriekstraat) zullen dus pas over 40 jaar (NA de ontginning) kunnen plaatsvinden. Graag concrete en correcte 
uitleg hierover.  
2. Het is een publiek geheim dat bij de ontginning van het huidige 'zandkoot Winters' behoorlijk wat overtredingen 
zijn begaan: toegestane diepte overschreden, te dicht bij hoogspanningsmasten gegraven enz. Wat gaat men doen 
om zoiets dit keer te voorkomen?  
3. Hoe gaat de gemeente Bocholt controleren of elke kubieke meter zand die wordt uitgegraven ook wordt 
afgerekend aan de gemeente? Om dit even uit te leggen, mocht de politiek niet begrijpen wat ik bedoel: als je dieper 
graaft dan toegestaan (zie punt 2), krijg je meer zand. Gewoon een som geld krijgen voor theoretische kubieke 
meters is jezelf en dus ook de bevolking van Bocholt 'in zijn zakken zitten'. Graag duidelijke uitleg hierover. 
4. Er wordt gesproken over waterrecreatie na de ontginning. De gigantische waterput die er nu al ligt, werd 
ontgonnen toen ik een klein manneke was. Nu word ik deze zomer 43 en voor zover ik begrijp mag je nu nog steeds 
niet in dat water omdat het te onveilig is wegens instortingen die een kolk kunnen veroorzaken, waardoor zwemmers 
onder water gezogen kunnen worden en verdrinken. Wat houdt die beloofde waterrecreatie dan precies in EN 
wanneer zal die kunnen plaatsvinden. Rond een gat met water wandelen vind ik geen waterrecreatie! 
5. Wanneer die gigantische gaten vollopen met grondwater zal het niveau van het grondwater in gans de gemeente 
(en misschien zelfs aangrenzende gemeentes) dalen. Hoe gaat de gemeente er voor zorgen dat iedereen die 
grondwater nodig heeft daar ook over kan beschikken ZONDER dat die personen daar (extra) voor moeten betalen. 
De gebruiker van het grondwater is niet de veroorzaker van het tekort. Graag een duidelijk plan hierover. 
6. Verdergaand op punt 5: tijdens het laatste verkiezingsdebat over de landbouw in Bocholt werd er gezegd dat 
sommige landbouwers zouden kunnen rekenen op hulp door de gemeente in de vorm van watervoorziening voor het 
sproeien van hun velden. Waarom sommigen wel en anderen niet? Wat zijn de criteria om wel of niet geselecteerd te 
worden? En wat met degenen die uit de boot vallen dan? 
7. Er wordt ook steeds gesproken over extra tewerkstelling. We mogen er toch van uitgaan dat de ondernemingen 
die de ontginning zullen uitvoeren momenteel ook al elders actief zijn. De nieuwe putten hier in Bocholt komen er 
omdat andere putten (Lommel?) uitgeput zijn (pijnlijke woordspeling!). Met andere woorden komt er dus enkel een 
verschuiving van bestaande tewerkstelling. Graag concrete uitleg met concrete en correcte cijfers. 
8. In het pijnlijk slecht geacteerde promofilmpje wordt gesproken over ongewenste boomsoorten. Die kappen en 
inruilen voor water zou niet zo erg zijn. Kunnen jullie me a.u.b. uitleggen waarom een groot gat met water beter is 
dan veel bomen? Kap die ongewenste bomen en zet er gewenste in de plaats zou ik dan denken. Ook in het gras 
dat jullie daar nu liever niet zien! Of is dit gewoon zand in de ogen van de bevolking strooien met loze argumenten 
om je zaak goed te praten? 



Ik begrijp heus dat je moet investeren om later vruchten te plukken. Maar met dit project vrees ik echter dat de lokale 
politiek enkel naar geldgewin op korte termijn kijkt en de problemen die uit dit project voortkomen minimaliseert en 
zwaar onderschat. Alle informatie die tot nu toe gegeven werd, is onvolledig, te laat, niet correct.  
Mag ik afsluiten met het verzoek om de bevolking van Bocholt nu eindelijk eens serieus te nemen? Het zijn tenslotte 
wij die jullie op jullie postjes geholpen hebben. Dan verdienen we toch ook wel een beetje respect in plaats van 
voorgelogen te worden alsof we onnozele kinderen waren. Een beetje respect, volledige en correcte informatie en 
oprecht luisteren naar onze zorgen over dit project. Mogen we daarop rekenen a.u.b.?  
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wat met zandstof in de lucht? 
wat met grond water in een straal van 500m tot 2km? 
wat met de niet-gesaneerde huidige grond? 
wordt dit opvulgrond? 
van waar komt de andere opvulgrond? 
wordt de gemeente belasting dan ook gedecimeerd?  
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1. Gelieve een referendum te organiseren zodat de inwoners van Kaulille hun mening kunnen geven. 
2. Ik heb geen brochure ontvangen zoals zovelen. Uit de reacties op Facebook blijkt dat men vragen kan stellen. 
Blijkbaar worden de vragen gesteld via Facebook groepen. Het is voor velen niet duidelijk dat het via deze weg moet. 
Gelieve ook te antwoorden op de vragen op Facebook. Jullie hebben ze ongetwijfeld ook gelezen.  
 

 


