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Woord vooraf 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan, afgekort RUP, legt een bestemming vast. De stedenbouwkundige voorschriften 

van het RUP bepalen welke activiteiten in deze bestemming vergunbaar zijn en onder welke voorwaarden. 

Deze voorwaarden kunnen enkel ruimtelijk zijn van aard. Voorwaarden in verband met werkuren bijvoorbeeld 

kan het RUP niet vastleggen en ook financiële aspecten horen daar niet in thuis.  

Tussen vragen tot verduidelijking komen heel wat vragen terug die pas in een latere fase, de projectfase, in 

detail beantwoord kunnen worden. Dit is het geval als in uw vraag het woord “project” voorkomt. Daarom 

blijven verschillende antwoorden voorlopig op de vlakte, waaronder vragen over: 

• de boscompensatie; 

• de tewerkstelling; 

• de werkuren; 

• definitieve herinrichtingsplannen van de groeves (het RUP schept enkel het kader waarbinnen de 

afwerking moet gebeuren); 

• de herkomst van de opvulgrond. 

Als antwoord wordt een beschrijving gegeven van de geldende regelgeving zodat u weet hoe dat op 

projectniveau verder gedetailleerd moet worden. Waar mogelijk geven we een indicatief voorbeeld. 

Pas na de inwerkingtreding van het RUP kunnen initiatiefnemers vergunningen aanvragen voor ontginning. In 

het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning zal nog een effectenonderzoek op projectniveau 

toegevoegd moeten worden. Mogelijk vindt tijdens dat onderzoek een participatiemoment plaats waarop u 

input kan geven voor het dan op te maken project-MER. Pas dan kunnen bepaalde vragen tot in detail worden 

beantwoord.  

Ook tijdens de latere vergunningsprocedure komen nog inspraakmogelijkheden. 
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Leeswijzer 

Verschillende vragen vertonen veel raakvlakken, waardoor ze thematisch beantwoord werden. Het is daarom 

mogelijk dat het antwoord breder is dan de vraag die u heeft gesteld. Daarnaast zijn de vragen ingedeeld in 7 

categorieën (hoofdstukken): 

1. Vragen omtrent de verantwoording; 

2. Vragen die betrekking hebben op de ruimtelijke aspecten; 

3. Vragen die betrekking hebben op de mogelijke milieueffecten; 

4. Vragen die pas op projectniveau gedetailleerd beantwoord kunnen worden; 

5. Vragen aan het lokaal bestuur; 

6. Vragen die betrekking hebben op de communicatie; 

7. Overige vragen. 
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1. Vragen omtrent de verantwoording 

1.1 Verantwoording 

1.1.1 Verantwoording van het plan 

Een goede verantwoording van het plan is opgenomen in deel 2 van het plan-MER, p. 11-25. Het plan-MER is 

publiek raadpleegbaar (zie hoofdstuk 3.2). We nemen deze hier niet over maar geven de belangrijkste 

elementen van de verantwoording.  

De aanwezige zanden zijn grove types bouwzand. Deze worden gebruikt voor het maken van vloeibeton, prefab 

bouwelementen en chape in de particuliere, openbare en industriële bouwindustrie. Vlaanderen hecht belang 

aan een hoge graad van zelfvoorziening in grondstoffen, waaronder dit type bouwzanden. Op 4 april 2014 nam 

de Vlaamse regering daarom een startbeslissing om 30 miljoen m³ bouwzand als bijkomende reserve op te 

bouwen via bijkomende ontginningsgebieden. De motivatie van de Vlaamse regering om die beslissing te 

nemen vindt u op p. 13 van deel 2 van het plan-MER. 

Locatiekeuze Achterste Hostie 

Dit is een uitbreiding van een bestaande groeve. In het verleden is al een planinitiatief genomen om deze 

uitbreiding mogelijk te maken, namelijk het BPA “In den Hove”, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 10 juli 

2007. Omdat dit BPA onvoldoende perspectief bood, werd nog geen projectinitiatief genomen. Ten opzichte 

van andere groeves die het bedrijf uitbaat, scoort Achterste Hostie beter op vlak van het zandtype (fijnere 

zanden in Lommel, storende kleilenzen in Grote Brogel) en ontsluiting (Grote Brogel ligt op grotere afstanden 

van gewestwegen en zeer grote afstand tot een waterweg). 

Locatiekeuze Groote heide en Raekerheide 

De locatie ligt langs het Kempisch kanaal tussen het kleinstedelijk gebied Bree en de concentratie van 

bedrijventerreinen van Lommel, Hamont-Achel en Pelt. Het gewestplan duidt het gebied aan als zone voor 

ambachtelijke bedrijven en KMO’s en de PRB-site als industriegebied. Deze bestemming wordt door het beleid 

in vraag gesteld. Delen van dit industriegebied zijn in diverse structuurplannen opgenomen als te schrappen 

industriegebied. De ontginning van de voormalige PRB-terreinen biedt ruime perspectieven voor het realiseren 

van een gewenste structurele ontwikkeling van Bocholt. Deze worden opgebouwd omheen de troeven van de 

gemeente. Het betreft zowel landschap en natuur, toerisme en recreatie. Door ruimte te voorzien voor 

uitbreiding en herlokalisering van bedrijven, worden bovendien garanties gecreëerd voor werkgelegenheid en 

het behoud van sterke bedrijven in de gemeente. 

Vooral de nabestemmingen zullen ook een meerwaarde hebben voor de lokale economie aangezien de 

aantrekkelijkheid van het gebied voor toerisme en recreatie nog zal vergroten ten opzichte van vandaag. Daar 

zal de lokale handel en horeca ongetwijfeld van mee profiteren. 

1.1.2 Een plusverhaal voor gemeente Bocholt? 

Zowel op korte, middellange als lange termijn biedt dit dossier vele voordelen voor de gemeente. Op korte 

termijn kan er met de extra middelen ingezet worden op de verdere ontwikkeling van onze gemeente, niet 

alleen op vlak van milieu en natuur, maar ook op vlak van mobiliteit, onderhoud wegen en fietspaden, 

digitalisering, enz… Op middellange termijn creëren we naast bijkomende tewerkstelling, vooral een bijzonder 

groot aaneengesloten natuurgebied met een zeer divers aanbod van fauna en flora. Op lange termijn kan de 

hele zone zowel lokaal als regionaal een groene toplocatie worden. 
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Pluspunten: 

• Geen zware industrie in Kaulille toekomstgericht. Nu is dit volgens het gewestplan mogelijk op de 

voormalige PRB-terreinen, met eventueel ook alle geluids-, mobiliteits- en andere hinder; 

• Een groot gedeelte is jong bos (+/- 25 jaar) dat ontstaan is na beëindiging van de werkzaamheden 

ter plaatse (jaren ’90). We moeten kijken op middellange en lange termijn in termen van bos en 

milieu. Bosbeheersplannen worden bekeken over 20 en over 80 jaar; 

• Een gedeelte van de zand-inkomsten kunnen gebruikt worden om sneller onze doelstellingen te 

bereiken om CO2-neutraal te worden, ons klimaatactiedoelstellingen te behalen,… (groen 

wagenpark, verledding van onze openbare verlichting, onderhoud houtkanten en aankoop 

gronden voor aanplant houtkanten, bosgebied waar mogelijk, inrichten van kleine 

landschapselementen en ecologisch onderhoud van waterwegen en beekvalleien,…); 

• Bossen die niet in het gebied zelf kunnen gecompenseerd worden, zullen al van bij aanvang van 

de desbetreffende fase elders gecompenseerd moeten worden; 

• Bodemonderzoek over de volledige terreinen van PRB en waar nodig wordt gesaneerd. Het gaat 

vooral over de bodem want de gebouwen zijn al voor een groot stuk opgeruimd; 

• Grondstoffen uit eigen regio zijn beter voor het milieu dan zand uit het buitenland invoeren (o.a. 

transporten minimaliseren); 

• De ligging langs het kanaal maakt afvoer van zand en aanvoer van opvulgrond via het kanaal 

mogelijk. Het kanaal moet hiervoor NIET uitgediept worden. De Vlaamse Waterweg is vragende 

partij voor meer vervoer over de waterwegen. 

• Raekerheide wordt volledig terug aangevuld en met hoogwaardig loofbos aangeplant. Het 

eindresultaat zal zijn dat er meer waardevolle natuur is dan momenteel; 

• Delen van het gebied worden toegankelijk voor inwoners van onze gemeente, passanten en 

recreanten. Nu mag je nergens komen in het ontginningsgebied. Dit is dus een vooruitgang voor 

zachte recreatie en toerisme en er kunnen dan ook interessante linken gecreëerd worden tussen 

de verschillende gebieden en naar de omgeving. We kunnen mensen actief in contact brengen 

met de natuur en er rond sensibiliseren. Dit zorgt voor een betere groenbeleving en het 

veelvuldiger doorgeven van natuurwaarden aan de komende generaties; 

• Ter hoogte van de industriezone Kettingbrug komen er ca. 30 ha bedrijventerrein bij, bedoeld 

voor de uitbreiding en herlocalisatie van bestaande bedrijven in het aanpalend industriegebied 

én lokale bedrijvigheid. Dat is goed voor de tewerkstelling én de lokale middenstand; 

• Ontsluiting van het bestaand en toekomstig bedrijventerrein via een nieuw aan te leggen weg 

tussen het uitgebreid bedrijventerrein en de Fabrieksstraat;  

• De randen van de plassen kunnen omgevormd worden tot moeraszones: vooral Achterste Hostie 

biedt mogelijkheden. Moeras capteert 2,5 keer meer CO² dan bos! 

• In de nieuw ontstane natuurzones kan specifieke fauna en flora ontwikkelen; 

• Na afsluiten ontginning (inderdaad nog +/- 30 jaar) zal het gehele groengebied een positief effect 

hebben op de waarde van het vastgoed in de omgeving; 
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1.2 Vraag naar maatschappelijke gedragenheid 

De gemeente begrijpt dat er vragen zijn bij het dossier en dat er ook mensen bezorgd zijn. De gemeente 

besloot daarom open te communiceren en wenst op dit elan verder te werken aan dit dossier en de 

communicatie te verbreden en aan te scherpen om op die manier voldoende draagvlak te kunnen vinden voor 

het dossier. Het dossier is immers een plusverhaal voor de gemeente. Daarvoor verwijzen we graag naar de 

vraag rond de verantwoording van het dossier (hoofdstuk 1.1). 

1.3 Kosten-baten 

Deze vraag kan worden beantwoord op planniveau en op projectniveau. Op projectniveau moet de afweging 

gebeuren door de ontginners. Zij dragen alle kosten en ontvangen alle baten die uit de ontginning van zand 

voortspruiten, waaronder de herinrichting na einde ontginning. 

Op planniveau speelden volgende afwegingen mee. 

De ontginningsactiviteiten hebben een bovenlokaal belang en hebben als doel om de zandbevoorrading in 

Vlaanderen op middellange termijn te kunnen verzekeren. Zand is immers een belangrijke grondstof voor de 

bouwsector. Op niveau van Vlaanderen is onderzoek gebeurd welke locaties voor de winning van zand in 

aanmerking komen. Deze locatie in Kaulille werd weerhouden als geschikte locatie door de aanwezigheid van 

hoogkwalitatief zand dat dicht tegen de oppervlakte en nabij het kanaal gelegen is (gunstig voor transport). Het 

is vanuit die optiek dat Vlaanderen destijds besliste om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor dit 

gebied om aan zandwinning te kunnen doen.  

De gemeente werkt dit dossier nu verder af en draagt daarbij de kosten voor de opmaak van het RUP. Daar 

tegenover staan volgende baten voor onze gemeente die weliswaar pas op lange termijn volledig tot uiting 

zullen komen: 

1) De lokale winning van een grondstof voor de woningbouw, wegenbouw en andere 

bouwtoepassingen in de regio Noord-Limburg; 

2) Het ontstaan van een recreatieve plas waar de huidige en de volgende generaties van onze 

gemeente, passanten en recreanten op een veilige manier aan waterrecreatie kunnen doen. 

3) Een bijkomende oppervlakte natuurgebied van ca. 86 ha groot op een locatie die nu 

ontoegankelijk is en dan wel aan de randen op de paden toegankelijk zal zijn voor wandelaars 

en/of fietsers. 

4) In Achterste Hostie zal na afwerking de monotone dennenbosstructuur zijn doorbroken door 

jonge, gebiedseigen loofbossen en kan een meer diverse waterplas overblijven waardoor de 

belevingswaarde van de aanwezige wandelrecreatie kan toenemen. 

Voorts kan de gemeente een retributie per gewonnen ton zand vragen waarmee onder andere de kosten voor 

de opmaak van het RUP vergoed worden. 
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2. Vragen die betrekking hebben op het plan en zijn 

ruimtelijke aspecten 

2.1 Het plan in cijfers 

 

 Achterste Hostie Groote Heide Raekerheide 

diepte Max. 15 m in zone I, 20 m in 
zone II en 25 m in zone III en 
8m in zone IV 

Max. 15 m in zone I en max. 30 m in zones II en 
III. 

oppervlakte plangebied 68,5 ha 168,5 ha 

te ontginnen oppervlakte 59,9 ha 80,5 ha 

oppervlakte opvulling 19,8 ha 49,6 ha 

plasoppervlakte 41,2 ha 30,9 ha 0 ha 

Voor Achterste Hostie betreft het de uitbreidingszone; oppervlakte huidige plas is ongeveer 17,2 ha groot. 

2.2 Waarom een waterplas in plaats van veel bomen? 

Dat is een kwestie van perceptie en hangt af van persoon tot persoon. Voor een watersporter is een waterplas 

beter, voor een bosbouwer zijn veel bomen beter. Dit zijn de twee uitersten. Tijdens de opmaak van het plan-

MER voelde men aan dat het behoud van een voldoende oppervlakte bos belangrijk is. Daarom werd een 
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“ingeperkt alternatief” voorgesteld waarbij minder plas en meer bos aanwezig zal zijn in de nabestemming, 

vergeleken met het eerder gecommuniceerde plan met een maximale ontginning. Ook in Achterste Hostie leidt 

dit alternatief tot het ontstaan van meer bos in de nabestemming. De technische samenvatting van het MER, 

deel 3, spreekt van 19,8 ha nieuw bos. 

In het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt bepaald welke gebieden ten minste terug opgevuld moeten worden. 

Daarbij is onderzocht wat haalbaar en realistisch is om terug op te vullen zonder dat er toename optreedt van 

verkeer over de weg. 

De resterende plassen zijn bovendien nodig om volgende redenen: 

• In Groote heide voor realisatie van de gewenste nabestemming voor waterrecreatie; dit 

beoordeelt het MER als zeer positief voor de effecten op mens, ruimtelijke aspecten; 

• In Achterste Hostie omdat de Vlaamse waterweg een strategische opvulreserve nodig heeft om 

infrastructuurspecie die zou vrijkomen bij de verdieping van het kanaal te kunnen bergen. 

Hoogdynamische recreatie met watersport gaat moeilijk samen met natuurontwikkeling. De overblijvende plas 

in Achterste Hostie krijgt een nabestemming als natuurgebied. Bij de omgevingsvergunningsaanvraag zal de 

ontginner een nabestemmingsplan moeten toevoegen dat toont hoe de inrichting in functie van natuur zal 

gebeuren. We danken iedereen die daarvoor suggesties opgaf. 

2.3 Wat zijn de nabestemmingen? 

Het gebied Achterste Hostie krijgt een nabestemming als natuurgebied. Hier wordt een beperkt deel terug 

opgevuld om er terug bos aan te kunnen planten en de rest blijft als waterplas behouden. De waterplas krijgt 

na ontginning en herinrichting een natuurfunctie en zal dus niet gebruikt mogen worden voor recreatieve 

doeleinden. Wandelen en fietsen in de randzones behoort daar wel nog tot de mogelijkheden. 

In het gebied Groote Heide wordt het noordelijk deel terug opgevuld voor de realisatie van een 

bedrijventerrein in aansluiting op het bestaand industriegebied langs de Kettingbrugweg. Het zuidelijk deel 

blijft als waterplas behouden en krijgt een bestemming als recreatiegebied. Daar zullen onder andere water- en 

verblijfsrecreatie mogelijk zijn. 

Het gebied Raekerheide krijgt een nabestemming als natuurgebied. Dat gebied moet volledig opgevuld worden 

om daar, conform de milderende maatregelen van het plan-MER, terug bos aan te kunnen planten. 

2.4 Wat houdt de nabestemming recreatie in? Is er pas toerisme over 30 jaar, na de ontginning? 

Enkel het gebied Groote Heide krijgt na ontginning een nabestemming als recreatiegebied. In de deelgebieden 

Achterste Hostie en Raekerheide komt de nadruk te liggen op natuurontwikkeling en kan alleen zachte 

recreatie (wandelen (en fietsen)). Er komt dus geen waterrecreatie in de plas met pylonen van een 

hoogspanningsleiding. 

De ontginning van het gebied Groote Heide is in de 2e fase voorzien. Wanneer de 2e fase wordt aangevat en de 

duur van de ontginning in die 2e fase is nog niet gekend. Dat zal uitgeklaard moeten worden bij de latere 

vergunningsaanvraag. Het recreatiegebied kan alleszins gefaseerd gerealiseerd worden voor zover dit niet 

hinderlijk is voor de ontginningsactiviteiten. Het recreatiegebied zal volledig gerealiseerd kunnen worden nadat 

de ontginning in die fase is afgerond. 

Op dit moment kunnen nog geen uitspraken gedaan worden over wie het recreatiegebied zal ontwikkelen en 

welke activiteiten er zullen plaatsvinden. Het is onmogelijk om nu al de toekomstige behoeftes op vlak van 

recreatie in te kunnen schatten. De ontginners zullen het terrein klaar moeten maken voor de nabestemming. 

Vervolgens zal daar zowel dag- als verblijfsrecreatie mogelijk zijn (geen permanente bewoning) en in een latere 

fase zal daar een concrete invulling aan gegeven moeten worden. De overblijvende waterplas in dit gebied kan 

daarbij ingezet worden voor watergebonden recreatie. 
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Sommigen vragen zich af wat voor nut het heeft om recreatiegebied aan te leggen onder de aanvliegroute van 

een luchtmachtbasis. We zien daarin geen problemen om volgende redenen: 

• Er gebeuren geen vluchten in het weekend, uitgezonderd wanneer de basis stand-by is voor 

eventuele intercepties; 

• De vluchten gebeuren niet continu maar zijn geconcentreerd in de ochtend en avond (normale 

werkuren). Nachtvluchten zijn beperkt tot maandag en dinsdagavond; 

• Vliegtuigen stijgen en landen tegen de wind. Dit betekent dat ze ofwel ’s morgens ofwel ’s avonds 

relatief laag over de recreatieplassen zullen vliegen, uitgezonderd wanneer de wind tijdens de 

dag draait, wat niet vaak gebeurt. 

• Het leger houdt rekening met de bewoning in Kaulille en Wijchmaal waarvoor het vliegverkeer 

hinderlijker is dan voor watersporters. 

2.5 Welk type bedrijven komt op het nieuwe bedrijventerrein? 

Het gebied is bedoeld voor de uitbreiding of het herlocaliseren van bedrijven in het aangrenzend 

industriegebied én voor de vestiging van lokale bedrijven. Onder een lokaal bedrijf wordt een bedrijf begrepen 

met een lokaal verzorgend karakter dat qua schaal aansluit bij de omgeving en beperkt is in omvang. 

2.6 Zullen de activiteiten voldoende gebufferd worden? 

Er zijn zowel tijdelijke buffers rond de ontginningszones als vastgelegde bufferzones rond de nabestemming 

industrie. We verduidelijken beide. 

2.6.1 Buffers rond de ontginningen 

Rond een zone voor ontginning moet een verplichte beschermingsstrook aangehouden worden. De breedte 

daarvan wordt geregeld in rubriek 18 van de indelingslijst van de omgevingsvergunning. Voor natte 

ontginningen dieper dan 15 m heeft de beschermingsstrook een minimale breedte van 2 x de diepte van de 

afgraving, tenzij de vergunning minder toelaat op basis van een stabiliteitsstudie. Een smallere 

beschermingsstrook kan nooit smaller zijn dan de diepte van de uitgraving. Concreet betekent dit een 

beschermingsstrook van 60 m rond een uitgraving tot 30 m, deze kan worden beperkt tot minimaal 30 m. 

Bestaand groen in deze beschermingsstrook kan behouden blijven en een bufferende rol opnemen. In deze 

beschermingsstsrook kan verwerking en opslag van de gewonnen zanden gebeuren. Ook worden de 

oppervlakkige grondlagen in deze zone in depot gezet. 

Verder dienen de taluds van de afgewerkte groeve te voldoen aan volgende voorwaarden (tenzij anders 

vermeld in de vergunning): 

• Van 0-15 m diepte t.o.v. maaiveld: 1:1 boven water en 1:3 onder water; 

• Van 15-20 m diepte t.o.v. maaiveld: 1:4; 

• Van 20 - 30 m diepte onder maaiveld: 1:8; 

U vindt dit ook op p. 30 van deel 2 van het plan-MER. 

Het plan-MER hield rekening met standaard beschermingsstrook rond de ontginningszone van Achterste Hoste 

en met ruimere beschermingsstroken langs de ontginningen in Groote Heide en Raekerheide. Er blijkt dan, op 1 

woning na die op de grens van het ontginningsgebied ligt, voldaan te zijn aan Vlarem geluidsnormen. Binnen 

deze 30 m buffer is voldoende ruimte om eventuele grondbermen aan te leggen die zorgen voor een goede 

geluidsbuffering. 

In de vergunningsaanvraag zal verduidelijkt moeten worden op welke manier de activiteiten naar de omgeving 

worden gebufferd. Niettegenstaande worden in het RUP al enkele zones vastgelegd die verplicht als buffer 

behouden en/of aangeplant moeten worden: 

• Achterste Hostie: Aan de oostelijke rand (langs de Kettingbrugweg) moet een groenbuffer van 

minimaal 20m behouden blijven; 
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• Groote Heide-Raekerheide: Langs het kanaal Bocholt-Herentals moet een groenbuffer van 

minimaal 30m behouden blijven 

2.6.2 Buffers rond de nabestemming bedrijvigheid 

In het noordelijk deel van Groote Heide voorziet het plan een uitbreiding van het bedrijventerrein langs de 

Kettingbrugweg, bedoeld voor de uitbreiding en het herlocaliseren van bestaande bedrijven in het aanpalend 

industriegebied én lokale bedrijvigheid. Met uitzondering waar de uitbreiding grenst aan het bestaand 

industriegebied, zal een groenbuffer van minimaal 25m breed voorzien moeten worden, met uitzondering 

langs het kanaal waar de groenbuffer minimaal 30m breed zal moeten zijn. 

2.7 Groenbuffers hebben tijd nodig om te groeien 

Het klopt dat nieuw aan te planten groenbuffers tijd nodig hebben om te groeien. Er is echter al heel wat groen 

aanwezig aan de randen dat als buffer kan dienen. In eerste fase kunnen eventuele “gaten” aan de randen al 

opgevuld worden om toekomstige activiteiten te bufferen bij wijze van boscompensatie. Voor het overige kan 

met snelle groeiers zoals els en hazelaar en korte plantafstand al snel een dicht groenscherm bekomen worden 

(binnen 2 à 3 jaar).  

2.8 Ruimtebalans voor landbouw in eindbalans? 

In het gebied Achterste Hostie wordt ca. 14,8 ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het 

gewestplan ingenomen en in het gebied Raekerheide ca. 10,2 ha (grafisch gemeten op het Grafisch referentie 

bestand). Enkel deze laatste oppervlakte ligt in herbevestigd agrarisch gebied en moet redelijkerwijs 

gecompenseerd worden. Daarom wordt in deelplan 4 ca. 18,8ha definitief herbestemd van ontginningsgebied 

met nabestemming agrarisch gebied naar agrarisch gebied. Dat gebied is niet ontgonnen en een ontginning is 

daar ook niet meer gewenst. 

2.9 Kunnen de ontwikkelingsperspectieven niet beperkt worden? 

Er gebeurde een inperking in te ontginnen oppervlakte en bijkomend een inperking in de diepte van de 

ontginning in functie van de opvulling. Deze inperking is het resultaat van de eerdere communicatie, de 

consultatie van verschillende stakeholders en onafhankelijke deskundigen en verder onderzoek in het kader 

van het plan-MER. Het zijn deze “ingeperkte” plannen die nu gecommuniceerd zijn en verder uitgewerkt 

worden. 

2.10 Waar wordt opgevuld en met wat? 

De exacte herkomst van de opvulgrond kan op planniveau niet worden vastgelegd (en zelfs niet op 

projectniveau). De regelgeving met betrekking tot opvullen van groeves moet gevolgd worden. In Vlaanderen is 

dat het bodemdecreet en het uitvoeringsbesluit Vlarebo. Het naleven daarvan sluit het optreden van 

belangrijke negatieve effecten uit.  

Er zijn zowel regels met betrekking tot het transport van uitgegraven bodem als voor de opvulling van groeves. 

Ieder transport van uitgegraven bodem moet over documenten beschikken met de herkomst van de grond, de 

bewerkingen die de grond onderging na uitgraving en waar deze naartoe wordt vervoerd.  

Het transport van uitgegraven bodem is maar mogelijk indien deze vrij is van verontreinigingen. Alleen niet 

verontreinigde uitgegraven bodem mag worden aangewend voor aanvullingen op andere plaatsen. Gronden 

voor opvulling zijn voorts ingedeeld in categorieën op basis van hun samenstelling. Op basis van een studie 

moet de ontvangende groeve op projectniveau worden onderzocht met welke klasse grond deze kan worden 

opgevuld. Die studie zal rekening houden met het type nabestemming, in dit geval bedrijvigheid (noordelijk 

deel van Groote Heide), recreatie (zuidelijk deel van Groote Heide) en natuurgebied (Achterste Hostie en 

Raekerheide). 
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Uiteraard zal de herkomst van de opvulgrond ruimtelijk beperkt zijn door de transportkost van de aangevoerde 

gronden tot aan de groeves. De mogelijkheid om via het kanaal aan te voeren, betekent dat een groter gebied 

bediend kan worden waardoor een groter volume opvulmateriaal in aanmerking kan komen voor opvulling in 

de groeves van dit plan. Het plan-MER hield daarmee rekening om te bepalen welke oppervlaktes opgevuld 

kunnen worden binnen redelijke termijn. Dit RUP legt die oppervlaktes ruimtelijk vast. Minstens worden 

volgende gebieden na ontginning terug opgevuld: 

• Achterste Hostie: gebieden I en IV 

• Groote Heide: gebied I 

• Raekerheide: volledig 

 

2.11 Waar komt natuur terug? 

De gebieden Achterste Hostie en Raekerheide krijgen een nabestemming als natuurgebied. Het gebied 

Raekerheide zal na ontginning volledig opgevuld worden en kan dan spontaan of na beplanting ontwikkelen tot 

een vochtig loofbos. Dit is een milderende maatregel van het plan-MER. We kunnen daarom geen 

mogelijkheden overlaten voor andere natuurtypen in Raekerheide. 

In het gebied Achterste Hostie zal een beperkt deel opgevuld worden en nadien beplant met (loof)bos. Een 

groot deel zal als waterplas blijven. 

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan legt de nabestemming vast maar niet de uiteindelijke natuurinrichting, 

uitgezonderd de oppervlakte met nabestemming bos zoals bepaald in het plan-MER. Zo wordt beantwoord aan 

de vraag om bos maximaal in Kaulille te compenseren. 
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2.12 Waar wordt een nieuwe weg aangelegd? 

Over het noordelijk deel van de voormalige PRB-site wordt een nieuwe blijvende weg voorzien die het 

bestaand bedrijventerrein en de nieuwe uitbreiding rechtstreeks naar de Fabriekstraat moet ontsluiten. Deze 

nieuwe ontsluiting zal gerealiseerd moeten zijn vooraleer de nabestemming van het noordelijk deel van het 

gebied Groote Heide gerealiseerd kan worden, zijnde een bedrijventerrein. 

De exacte locatie waar de weg aangelegd moet worden zal in het RUP niet expliciet vastgelegd worden, maar 

het zal alleszins over de voormalige PRB-site heen zijn. Waar het gebied grenst aan de woningen langs de Grote 

Heidestraat zal bovendien minstens 30 m afstand gehouden moeten worden. Dit wordt opgenomen in de 

voorschriften van het RUP. 

2.13 Hoe wordt de ontginning gecontroleerd en hoe wordt de realisatie van de nabestemmingen 

gegarandeerd? 

De bestemming ‘ontginning’ is tijdelijk van aard en de realisatie ervan zal gefaseerd gebeuren. Dit betekent dat 

de oppervlakte die gelijktijdig in ontginning is veel kleiner is dan de totale oppervlakte van het plangebied. Na 

iedere fase van de ontginning wordt die fase afgewerkt volgens een op te stellen nabestemmingsplan. Stap 

voor stap zal zo een nieuw landschap gerealiseerd worden. 

De voorziene nabestemmingen zijn verschillend per gebied: 

• Achterste Hostie: natuurgebied  

• Groote Heide: deels lokaal bedrijventerrein (noorden) en deels recreatiegebied (zuiden) 

• Raekerheide: natuurgebied 

Conform de huidige regelgeving zullen omgevingsvergunningsaanvragen behandeld moeten worden door de 

provincie als vergunningverlenende overheid. 

De uitvoering van de ontginning en realisatie van de nabestemming en de controle daarop is gereguleerd in de 

milieuwetgeving Vlarem II. Ontginners moeten jaarlijks een voortgangsrapport opstellen en overmaken aan de 

dienst Natuurlijke rijkdommen. Het voortgangsrapport is een rapport over de exploitatie. Het bevat een 

opmetingsplan van de groeve, opgesteld door een erkend landmeter. Op basis van dat plan kan de dienst 

controleren of de beschermingsstroken, hellingen, dieptes, e.a. conform de regelgeving en de afgeleverde 

vergunning is gebeurd. Ook kan zo het volume worden bepaald dat dat jaar werd ontgonnen en/of aangevuld. 

Ook als er niets werd ontgonnen moet dit rapport worden opgesteld; Meer informatie over het 

voortgangsrapport vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/voortgangsrapport-ontginning. 

Voor de start van de ontginning worden rond de groeve vaste merktekens geplaatst en nauwkeurig 

opgemeten. Deze merktekens worden gebruikt om de stabiliteit van de groeve tijdens ontginning op te volgen.  

2.14 Blijft het fietspad langs het kanaal toegankelijk en veilig? 

Het fietspad langs het kanaal is in wezen een dienstweg. Het gebruik als fietspad wordt gedoogd, en door 

middel van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt dat niet gewijzigd. Waar verlading op het schip zal gebeuren, 

zal op projectniveau een verkeersveilige kruising met dat pad voorzien moeten worden (voorwaarde uit het 

milieueffectenrapport). 

2.15 Wat is het verschil tussen het scenario met een volledige ontginning en het ingeperkt 

alternatief? 

We verwijzen hiervoor naar deel 3, technische samenvatting, van het plan-MER. De uitgangspunten voor het 

uitwerken van dit ingeperkt alternatief zijn: 

• Maximaal sparen van de meest waardevolle bossen, vnl. in Raekerheide en Groote heide; 

https://omgeving.vlaanderen.be/voortgangsrapport-ontginning
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• De ontginning binnen de PRB-terreinen maximaal focussen op de terreinen met een historisch 

industrieel gebruik en daarbinnen op de zones met de waardevolste zandpakketten. Dit 

resulteerde in een verkleining van de ontginningscontour in Raekerheide en in Groote Heide. 

Daarvoor kan verwezen worden naar figuur 2.3.1 op p. 29 van deel 2 het plan-MER (zie 

onderstaande figuur). Die figuur toont het percentage “industriezand” (mengsel van 75% 

betonzand en 25% metselzand) dat aanwezig is in de ontginningsgebieden Groote Heide en 

Raekerheide. De hoogste percentages vallen binnen het ingeperkt alternatief.  

• De paarse zones op de figuur zijn de zones waar de geologische pakketten het interessantst zijn 

en waar goede industriezanden tot een diepte van 25 à 30 m voorkomen.  

• Delen van de ontginning maximaal opvullen met externe grondoverschotten, binnen de marges 

van wat realistisch is binnen de grondverzetmarkt, zonder de projectduur sterk te verlengen en 

zonder extra wegverkeer. 

• Door aanplanting van bos na aanvulling een groter aandeel bos in de nabestemming realiseren, 

waardoor een landschap ontstaat dat beter aansluit bij het bestaande landschap. Raekerheide 

wordt volledig bebost, in Achterste Hostie neemt de bosoppervlakte in de nabestemming toe 

met 19,8 ha (t.o.v. het integraal plan). 

 

 

 

2.16 Wat met de herinrichting van de bestaande groeve Winters? 

Het volume van de bestaande groeve in het gebied Achterste Hostie is nodig als reserve voor de stockage van 

infrastructuurspecie die vrijkomt bij de eventuele verdieping van het Kanaal Bocholt-Herentals of de Zuid-



Pagina 18 

Willemsvaart. De Vlaamse Waterweg bevestigde meermaals aan de eigenaar dat dit reserve volume behouden 

moet blijven.  

De uitbreiding van deze groeve zal het bergingsvolume doen toenemen. Er ontstaan dan meer mogelijkheden 

voor de nabestemming van het volledige gebied Achterste Hostie (bestaande ontginning en toekomstige 

ontginning). Om een integrale afwerking van zowel de bestaande plas als de uitbreidingszone ruimtelijk vast te 

leggen, wordt de bestaande ontginningsplas mee opgenomen in het plangebied van dit RUP.  

Specifiek voor die integrale nabestemming stelt het plan-MER voor om de meest ondiepe zones, deze zijn in 

eerste instantie gelegen in de hoeken van de plas, op te vullen zodat daar terug bos of een ander natuurtype 

kan ontwikkelen en er een maximale oppervlakte ondiep water (< 4m diepte) kan ontstaan langs de randen van 

de plas. Deze ondiepe oeverzones kunnen ontwikkelen tot waardevolle natuur. 

Waar eventuele specifieke maatregelen genomen zullen worden (1 reactie vraagt de aanleg van een 

oeverzwaluwwand en voor plas-dras situaties voor weidevogels) zal pas op projectniveau worden bepaald. Bij 

de omgevingsvergunningsaanvraag moet de aanvrager een nabestemmingsplan toevoegen dat beantwoordt 

aan de bepalingen van het RUP. Suggesties tijdens deze communicatie kunnen mee richting geven aan het 

definitieve plan. 

Het RUP zal het kader scheppen waarbinnen de afwerking i.f.v. natuur kan gebeuren (oppervlaktes), rekening 

houdende met de milderende maatregelen van het plan-MER.  

2.17 Wat zijn de actuele bestemmingen volgens het gewestplan? 

De voormalige PRB-terreinen zijn voornamelijk bestemd als industriegebied volgens het gewestplan. Ten 

noorden van de Fabriekstraat ligt een beperkt deel in bosgebied en ten zuiden van de Fabriekstraat ligt een 

beperkt deel in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

Groeve Winters ligt deels in ontginningsgebied met nabestemming groengebied, deels in natuurgebied en 

deels in agrarisch gebied. Volgens het BPA ‘Zandwinning in den Hove’ is een mogelijkheid geboden om 

aansluitend ten noorden bijkomend te ontginnen (ten westen van de hoogspanningsleiding), maar daar werd 

nog niet ontgonnen. 

Wanneer het RUP niet goedgekeurd of later vernietigd zou worden, dan kunnen de gebieden in principe 

ontwikkeld of gebruikt worden conform hun bestemming volgens het gewestplan of van kracht zijnde BPA. 

2.18 Hoeveel hectare bomen staan er nu en hoeveel blijft over na volledige realisatie? 

Een definitief antwoord over hoeveel bos overblijft zal pas gegeven kunnen worden op projectniveau. We 

kunnen indicatief wel een antwoord geven op basis van de ruimtebalansen uit deel 3 – “technische 

samenvatting effecten ingeperkt alternatief” van het plan-MER (deel 3) en tabel 9.1.1 op p. 70 van het 

disciplinerapport biodiversiteit. Tijdens de opmaak van het MER, goedgekeurd in 2018, was 158,05 ha bos 

aanwezig. Na einde ontginning en realisatie nabestemming die het plan-MER aannam zal er 113,5 ha bos 

aanwezig zijn. Dat is een afname met 45,45 ha. 

Tabel: oppervlakte bos aanwezig in 2017 (laatste inventaris) en na realisatie nabestemming volgens de aannames van het 
plan-MER 

 
bestaande toestand toekomstige situatie 

Achterste Hostie 53 ha 27,3 ha 

Groote Heide 105,05 ha 0 ha 

Raekerheide 86,2 ha 

Totaal 158,05 ha 113,5 ha 
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2.19 Fasering? 

De ontginning en realisatie van de nabestemmingen zal gefaseerd gebeuren en gemonitord worden door de 

dienst Natuurlijke rijkdommen van het departement Omgeving (zie ook antwoord op vraag 2.13). Wanneer een 

fase afgerond is, wordt meteen gestart met de realisatie van de nabestemming. 

Vooraleer een fase aan te snijden, moet de ontginner een werkplan opstellen van die fase. Tijdens de 

ontginning van een fase moet een jaarlijkse voortgangsrapportage gebeuren. 

2.20 Hoe vermijden dat het gebruik binnen 20 jaar wijzigt in zware industrie? 

Het RUP zal vastleggen welk type bedrijvigheid kan ontwikkelen in het plangebied, al dan niet na ontginning en 

aanvulling. De ontginningsactiviteiten zijn tijdelijk van aard. De nabestemming is in principe permanent. Als 

nabestemming is gekozen voor bestemmingen die (beter) passen in de omgeving: natuurgebied (Achterste 

Hostie-Raekerheide), bedrijventerrein (noordelijk deel Groote Heide) of recreatiegebied (zuidelijk deel Groote 

Heide).  

Het huidige bestuur kan echter niet in de toekomst kijken en zo ook niet uitsluiten dat in de verre toekomst (na 

40 jaar) terug een bestemmingswijziging wordt gedaan. Dan moet echter een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan 

worden opgesteld dat dezelfde procedures zal moeten doorlopen: opmaak RUP met geïntegreerde 

milieueffectbeoordeling, voorlopige vaststelling RUP met openbaar onderzoek, definitieve vaststelling RUP, 

aanvraag vergunningen.  

2.21 Waarom een deelgebied schrappen waar geen bos is? 

Het deelgebied dat geschrapt wordt als ontginningsgebied is een kleiner deelgebied. Door de beperkte 

afmetingen, en rekening houdende met wettelijke beschermingsstroken, kan hier geen optimale ontginning 

plaatsvinden. Dat gebied ligt bovendien op een grotere afstand van het kanaal en is dus minder goed ontsloten. 

Er blijken ook geen initiatieven tot ontginning van dit gebied te zijn. 

In het gebied Raekerheide ligt een oppervlakte agrarisch gebied die het plan omzet in natuurgebied als 

nabestemming. Door het gebied Riet Bosschelen Heide te schrappen als ontginningsgebied, wordt de 

oppervlakte agrarisch gebied in balans gebracht. 

2.22 Waarom 2 zandwinningen tegelijk? 

Het RUP duidt gebieden aan waar zand ontgonnen kan worden. Zoals in antwoord nummer 1.1 is vermeld, 

besliste de Vlaamse regering om reservegebieden aan te duiden voor de winning van 30 miljoen ton zand. Het 

RUP past in dat kader.  

2.23 Wat met het Napoleonkanaal? 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet in het behoud ervan en mogelijkheden om de informatieve betekenis 

ervan te ontsluiten, zowel voor onderzoek als voor het ontsluiten van de kennis ‘in situ’. 

2.24 Wat met het reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied volgens het gewestplan? 

Op het gewestplan is in overdruk een reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied aangeduid. De overdruk is 

verbonden met de bestemming industriegebied volgens het gewestplan en de activiteiten die er vroeger 

hebben plaatsgevonden en zal door de bestemmingswijzigingen die in dit RUP doorgevoerd worden haar 

functie verliezen. Daarom wordt de overdruk in dit RUP opgeheven. 
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2.25 Wat met het stuk industriegebied langs de Kanonweg dat niet mee opgenomen is in het 

plan? 

De westelijke uitloper van het industriegebied ten zuiden van de Fabriekstraat langs de Kanonweg is inderdaad 

niet mee opgenomen in het plan om te herbestemmen. Deze gronden zijn van een andere eigenaar die deze 

gronden nog in gebruik heeft voor zijn bedrijfsactiviteiten. Bijgevolg werd besloten om deze grond niet mee op 

te nemen. 
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3. Vragen die betrekking hebben op de mogelijke 

milieueffecten 

3.1 Impact op leefmilieu? 

De milieueffecten zijn grondig en uitvoerig onderzocht door erkende milieudeskundigen. Het plan-

milieueffectenrapport (afgekort plan-MER) werd opgesteld door een team van erkende onafhankelijke 

deskundigen. Het team MER van de Vlaamse overheid waakte over de kwaliteit van het MER door  

1) na consultatie van administraties, richtlijnen op te stellen voor het MER op basis van het 

ingediende kennisgevingsdossier; 

2) het ontwerp-MER voor te leggen aan dezelfde adviesinstanties. 

Het onderzoek leidde tot het voorstellen van het ingeperkt alternatief als meest wenselijk alternatief van de 

ontginning. De effecten van dit ingeperkt alternatief zijn kleiner dan die van het integraal plan. Deze effecten 

worden verder beperkt door het naleven van milderende maatregelen van het MER.  

Voor meer informatie over de aanvaardbaarheid van een effect verwijzen we naar het plan-MER. Iedere 

discipline bevat een beschrijving van de methodiek. De aanvaardbaarheid van een effect hangt af van de 

actuele situatie, de wijziging die wordt veroorzaakt en het al of niet overschrijden van een norm. 

Het milieueffectenrapport (MER) werd goedgekeurd door de dienst Milieueffectenrapportage op 30 mei 2018. 

3.2 Is het Plan-MER publiek raadpleegbaar? 

Het plan-MER kan geconsulteerd worden op de databank van dienst MER: 

“https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank”, bij dossiernummer moet u PL0225 invullen en rechts 

daarvan screening plan-mer uitvinken. 

3.3 Geluid? 

Om het geluidseffect van de ontginning te bepalen, gebeurde een uitgebreid onderzoek in het plan-MER, deel 8 

discipline geluid. Hij voerde berekeningen uit op verschillende fases in de ontginning EN bij verschillende 

situaties: 

• voorbereiding met grondverzet op maaiveld; 

• ontginning na tien jaar met als geluidsbronnen de verwerkingsinstallaties (2 of 3) en de 

zandzuigers (2 of 3) op verschillende posities t.o.v. bestaande woningen; 

• ontginning na twintig jaar, opvulling op een andere locatie en industrie aanwezig in 

nabestemming; 

• het geluid dat het verkeer veroorzaakt; 

• het geluid van hoogdynamische waterrecreatie met motorboten, waterski. 

Uit de modelberekeningen blijkt dat de ontginning en de industriële nabestemming geen overschrijding van 

geluidsnormen zal veroorzaken tijdens de dagperiode (7u – 19u, deze periode is in Vlarem vastgelegd als 

dagperiode voor geluid) indien: 

a) een grondberm wordt aangelegd indien het grondverzet tijdens de voorbereiding op minder dan 

100 m van woningen gebeurt, een overschrijding van geluidsnormen ter hoogte van 

Raekerheideweg 4 is immers niet uitgesloten zonder een dergelijke berm; 

b) het brongeluidsniveau van de zandzuiger beperkt wordt tot 95 dB(A); 

https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank
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c) het geluidsniveau van de bedrijven in de zone met nabestemming bedrijventerrein (Groote Heide) 

beperkt wordt tot 55 dB(A)/m², wat overeenkomt met lichte industrie.  

Als een zandzuiger met een hoger geluidsniveau wordt ingezet, moeten gronddammen (bermen grond van 4 

m) worden voorzien op de perceelsgrens van de ontginning om aan de normen te voldoen. De hoogte van die 

gronddam kan pas op projectniveau worden bepaald. Groenbuffers zorgen niet voor een afdoende demping 

van het geluid. Een gronddam kan uiteraard groen worden ingekleed (visueel aspect). 

Bedrijven van het type “gemiddelde industrie” hebben een hoger geluidsniveau: dit kan indien aangetoond 

wordt dat voldaan wordt aan de emissiegrens. 

Een beoordeling voor de periode tussen 19u en 7u gebeurde niet. Het plan-MER nam aan dat binnen die 

periode er geen ontginningsactiviteit zal zijn. Op projectniveau zal bepaald moeten worden wat het effect is ten 

opzichte van de normen in de avond- en nachtperiode zodat de vergunningverlener op projectniveau een 

goede afweging kan maken. Voor de vastlegging van het plan is dat niet vereist. 

Vanuit deze beoordeling kiest het RUP voor een nabestemming met “lichte en gemiddelde industrie” 

(uitbreiding en herlokalisering van bestaande bedrijven in het aangrenzend bedrijventerrein én lokale 

bedrijvigheid). Bij latere vergunningsaanvragen voor een bedrijf zal dat op projectniveau moeten aantonen dat 

het geen overschrijdingen van geluidsnormen in de omgeving zal veroorzaken. 

 
Figuur: gemodelleerde geluidscontouren van industrie en ontginning op T10 bij worst-case aannames voor natuur en wonen 
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Figuur: Gemodelleerde geluidscontouren van het verkeer bij aannames van het plan-MER op T10 

We ontvingen 2 locatie-specifieke vragen over hinder: 

• Geluid langs Lillerbaan: De 40 dB(A) contour van de ontginning in Achterste Hostie reikt, in de 

onderzochte worst-case situaties, niet tot de Lillerbaan. Van het verkeer zal het geluidsniveau op 

15 m van de weg toenemen met 0,5 dB(A) (63,5 naar 64 dB(A) volgens de aannames van het 

plan-MER. Die toename is nauwelijks waarneembaar voor het menselijk oor (tabel 8.3.2 op p. 61 

van discipline geluid). 

• Pietekeswijk: de 40 dB(A) contour reikt niet tot de Dorperheidestraat, er is geen belangrijke 

hinder in die wijk. 

De geluidsnorm in woongebied in de dagperiode bedraagt 45 dB(A), de norm voor woongebieden op minder 

dan 500 m van een ontginningsgebieden, tijdens de ontginning, bedraagt 50 dB(A). 

3.4 Stof? – deel 11, discipline mens, p. 51 

Zand is een stuifgevoelige stof. De ontginners moeten conform de regelgeving Vlarem vermijden dat hinder 

ontstaat door het opstuiven van zand. Ook slijk kan in de winter hinderlijk zijn. De hinder van stof en slijk kan 

op volgende plaatsen optreden: 

• in de omgeving van de zandopslag: de hinder wordt hier zoveel vermeden door de ligging van de 

depots, centraal in Achterste Hostie en langs het kanaal in Groote Heide en Raekerheide. Voorts 

wordt gebruikt gemaakt van sprinklerinstallaties om bij uitdrogende wind de zanden voldoende 

vochtig te houden. 

• tijdens het transport wordt verwaaiing vermeden door het afdekken van de vrachtwagens met 

een zeil. 

• op de wegen: via de wielen van vrachtwagens kan grond vanuit de groeve op de openbare weg 

terecht komen. Dit wordt zoveel mogelijk vermeden door de interne weg vanaf de depots tot de 

openbare weg te verharden en deze weg regelmatig te reinigen. Indien toch incidenteel zand op 
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de openbare weg terecht komt, dan is het de verantwoordelijkheid van de exploitant om deze te 

reinigen. 

Terreinvoorbereidingswerken vinden plaats in vochtige bodem. Daarbij is er weinig kans op stofhinder. De 

ontginning zelf gebeurt nat en veroorzaakt evenmin zandverstuiving. 

3.5 Grondwater? 

De belangrijkste effecten van de winning op het milieucompartiment water blijkt de wijziging in de 

grondwaterstand te zijn. Stroomopwaarts een ontginning – het grondwater heeft ook een stromingsrichting – 

kan een daling worden verwacht, stroomafwaarts een stijging. In het plan-MER stelde een deskundige een 

grondwatermodel op waarmee ze de wijzigingen in de grondwaterstand berekende. Berekeningen gebeurden 

volgens de fasering. Een beschrijving van het model vindt u in deel 7 van het plan-MER (+ bijlage). Het model 

houdt rekening met landgebruik, waaronder verschil in verdamping tussen een bos en open water. 

Hieronder geven we korte samenvatting van de resultaten beschreven en geïllustreerd op p. 44 – 62 van het 

disciplinerapport water. 

Op T10, 10 jaar na aanvang volgens de gehanteerde fasering, zal in de zuidwesthoek van Achterste Hostie een 

stijging optreden van 5 tot 10 cm (Figuur). Het grondwater blijft dieper dan 1,6 m onder maaiveld. Ten 

noordoosten van de ontginningen zal het grondwater stijgen. De grootste stijging bedraagt 65 cm op de rand 

van het ontginningsgebied Groote heide. Een daling van het grondwater is aanwezig ten zuidwesten van 

Groote Heide. De berekende contour van 10 cm daling reikt tot de Dorperheidestraat. 

Op T20, als de ontginning in Raekerheide begint, wijzigt de grootte van de zone waar de stijging en daling 

optreedt (Figuur). Een grondwaterstanddaling met 10 cm of meer wordt gemodelleerd in Kaulille dorp, tot 

tegen Kettingbrugweg en Lillerbaan. 

 
Figuur: berekende wijzigingen in het grondwaterpeil op 20 jaar na aanvang ontginningen (naar Cammaer, 2018) 
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Figuur: berekende wijzigingen in het grondwaterpeil op 20 jaar na aanvang ontginningen (naar Cammaer, 2018) 

De berekeningen op T30 en T40 van het integraal plan alternatief wijken sterk af van het ingeperkt alternatief 

en worden niet in deze bespreking opgenomen. 

In de eindsituatie van het ingeperkte alternatief (Figuur) zal, doordat Raekerheide volgens de aannames zal zijn 

opgevuld met zonevreemde grondoverschotten, het grondwater beperkt stijgen aan de zijde van Kaulille. Een 

grondwaterstandsdaling wordt gemodelleerd op 2 locaties: 

• op de rand van Raekerheide, langs het kanaal (in de beschermingsstrook van de ontginning); 

• in het gebied Groote Heide, tussen Kaulille en de recreatieve plas. 

De deskundige biodiversiteit beoordeelde de vernatting in Lozerheide als gunstig. Hier komen geen 

vernattingsgevoelige vegetaties voor. 

Tijdens de ontginning zal een opvolging van het waterpeil gebeuren met peilbuizen. 
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Figuur: berekende wijzigingen in het grondwaterpeil na ontginning en afwerking, voor het ingeperkte alternatief (naar 
Cammaer, 2018) 

3.6 Bodemkwaliteit en sanering? 

3.6.1 Beschrijving 

De sanering van gronden wordt geregeld door het bodemdecreet en uitvoeringsbesluiten daarvan. Relevant 

voor dit plan is (p. 7 deel 6 – discipline bodem van hen plan-MER): “voorafgaandelijk aan ontginning is het 

nodig minstens een zicht te hebben op de kwaliteit van bodem (en grondwater) ten gevolge van de historische 

activiteiten op Groote Heide / Raekerheide (ex-PRB). Voor de drie ontginningszones is preventie van nieuwe 

bodemverontreiniging ten gevolge van de ontginning relevant.” 

De ontmanteling en opruimwerken van de voormalige installaties van PRB gebeurde met de nodige 

veiligheidsvoorwaarden. Er werden toen stalen onderzocht op de eventuele aanwezigheid van milieuvreemde 

stoffen ter hoogte van vroegere lozingspunten. Daar bleek geen verontreiniging aanwezig. Op 17 juni 1991 

verklaart de persoon belast met de ontmanteling dat het gebied vrij is van springstoffen en dat de gevaarlijke 

lokalen en installaties ontmanteld en gedecontamineerd zijn. Een zeer duidelijke beschrijving hiervan vindt u 

op p. 36 en 37 van deel 4 – discipline Bodem van het plan-MER.  

Het plan-MER bracht de aanwezige bodemkwaliteit (ondiep) in kaart op basis van een sleuvenonderzoek. De 

samenvatting daarvan vindt u op p. 51-52 van deel 6 disciplinebodem van het plan-MER. Over het algemeen 

zijn de concentraties milieuvreemde stoffen, zware metalen, zouten, minerale olie en PAK, zeer laag. In meer 

dan 70% liggen de concentraties onder de streefwaarde en meestal ook onder de detectielimiet (dit betekent 

dat het laboratorium de stof niet detecteerde). Waar de streefwaarde wel wordt overschreden blijft het 

grootste deel (>90%) onder de richtwaarde, wat betekent dat er nog steeds geen effect is van de 

verontreiniging. Slechts enkele parameters in een paar stalen bereiken de bodemsaneringsnorm type I 

(bestemmingstype natuur). In 1 staal op 161 stalen wordt onder zinkassen (in het verleden werden die voor de 

fundering van wegen gebruikt) de bodemsaneringsnorm type V (bestemmingstype industrie) overschreden 
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voor zink. In 5 stalen op 62 wordt deze norm overschreden voor minerale olie. Het betreft stalen waar bij de 

bemonstering zintuiglijk de aanwezigheid van brandstofresten zijn (dit kan mogelijk zijn op de plaats waar 

vroeger een stookolietank zat). 

Op de terreinen van Fabriek Noord zijn een aantal plekken aangetroffen met aanwijzingen van sluikstorten. De 

wijze van storten en de locaties lijken erop te wijzen dat dit de resten zijn van activiteiten van na de sluiting van 

de fabriek en na de ontmanteling. Het betreft een waaier van bouwafval (steenpuin, plastic, hout). Op een paar 

locaties liggen er golfplaten. 

Voorafgaand aan ontginning dienen de nog aanwezige bodemvreemde materialen (zinkassen, het afval van de 

sluikstorten) best afzonderlijk verwijderd te worden en afgevoerd naar een centrum voor reiniging of recyclage. 

• Een deel van de inerte materialen kan wellicht ter plaatse gebruikt worden, bv. voor de fundering 

van de nieuwe weg. 

• Voor een beperkt aantal plaatsen moet gekeken worden of er nog een of andere vorm van 

sanering nodig zou zijn, (bv. verontreiniging met minerale olie en onder de zinkassen). Dit dient in 

de projectfase nagekeken te worden met de bevoegde overheid (OVAM) en volgens de dan 

geldende regelgeving. 

De deskundige bodem doet een aantal aanbevelingen die nuttig zijn op projectniveau (en dus niet ruimtelijk 

vastgelegd kunnen worden maar wel volgen uit de regelgeving): “verdere evaluatie van de situatie van de 

bodem (Groote Heide / Raekerheide) met het oog op (1) afperken van spots die eventueel gesaneerd worden, 

(2) scheiden van grond en materialen voor later gebruik ter plaatse (als bouwkundige bouwstof, als gronden 

voor aanvulling, als bodem voor herstel van de toplaag, enz.). Een goed inzicht hierin betekent een optimale en 

gekoppelde aanpak van sanering en zandwinning en realisatie van nabestemming”. 

Op zones waar geen ontginning zal gebeuren bij het ingeperkte alternatief, doet het plan-MER volgende 

aannames: Indien deze sanering behoeven (dit is het geval indien de bodemsaneringsnorm wordt 

overschreden) zullen zones in het plangebied die tussen de ontginningszones vallen gesaneerd worden. 

Kosten voor de sanering zullen gedragen moeten worden door de huidige (of eventueel toekomstige) 

eigenaar/initiatiefnemer. 

3.6.2 Ruimtelijke vertaling 

Dit RUP zal niets wijzigen aan de eventuele noodzaak van een sanering, behalve voor het gebied Raekerheide. 

Dat krijgt een nabestemming bosgebied waarvoor de saneringsnormen van het bodemdecreet strenger zijn dan 

deze van industriegebied, de huidige bestemming van het terrein. 
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3.7 Verkeer? 

De vraagstellers uiten bezorgheden over: 

• de verkeersdoorstroming; 

• de verkeersveiligheid; 

• de verkeersleefbaarheid. 

3.7.1 Effecten op de verkeersdoorstroming 

AWV plant de aanleg van een ovonde in het centrum van Kaulille op het kruispunt van Fabrieksstraat, 

Kaullilerdorp, Bosschelweg, Steenweg op Kleine Brogel, Lillerbaan en Kettingbrugweg. Lillerbaan sluit niet 

rechtstreeks aan op deze ovonde omdat dat ruimtelijk onmogelijk is. De aansluiting van deze weg op Steenweg 

naar Kleine Brogel wordt aangepast zodat ook hier een betere verkeersafwikkeling kan gebeuren. De ovonde 

wordt voorzien van fietspaden conform het vademecum fietsvoorzieningen. 

Een inrichtingsschets van de ovonde vindt u hieronder. Volgens tellingen uit 2014 is de avondspits (16-18u) 

maatgevend. Microsimulaties van AWV tonen aan dat de ontworpen ovonde voldoende capaciteit heeft om de 

intensiteiten te verwerken. De I/C-verhouding, de verhouding tussen de Intensiteit van het verkeer en de 

Capaciteit van de ovonde, bedraagt 57%. 

 

Figuur: inrichtingsschets ovonde zoals opgenomen in het plan-MER (p. 26 disciplinerapport mobiliteit) 

Het voorgenomen plan zal extra verkeer genereren (deel 5 plan-MER): 

• voor Kaulindus betreft het 60 vrachtwagenbewegingen, 20 personenwagenbewegingen en 6 

schepen, type Kempenaar, per dag. De laadkaai komt in het noorden van Groote Heide; 

• voor Winters betreft het 90 vrachtwagenbewegingen1 en 10 autobewegingen per dag. 

• door uitbreiding van de oppervlakte bedrijventerrein (nabestemming): 516 

vrachtwagenbewegingen en 816 autobewegingen per dag voor T10, T20 enT30 en 650 

 

1 Winters beschikt over veel lokale klanten: bouwbedrijven uit Bocholt, Peer, Pelt, Hamont en Bree komen met de 
vrachtwagen het zand afhalen, hiervoor is het schip geen alternatief 
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vrachtwagenbewegingen en 1.040 vrachtwagenbewegingen per dag op T40. Hierdoor is rekening 

gehouden met de eventuele uitbreiding van Martens langs de Kettingbrugweg. 

• door een recreatieplas 383 autoverplaatsingen per dag (en verwaarloosbaar aantal 

vrachtwagenbewegingen per dag). 

Niet beschouwd op planniveau is de hoeveelheid verkeer die de afvoer van het hout genereert. Effecten van de 

aanlegfase zijn nodig voor de beoordeling op projectniveau, niet op planniveau. De afvoer van hout zal in fases 

gebeuren en steeds voorafgaand de ontginning van de fase gebeuren. Er is zo nooit cumulatie tussen 

houtafvoer en ontginning van eenzelfde fase. We kunnen een ruwe raming maken. Bij een houtvolume van 250 

m³ per ha en een fase van 20 ha bos, moet 5.000 m³ hout worden afgevoerd. Dit zijn ongeveer 200 

vrachtwagens. De afvoer verloopt zeer verspreid doordat het hout tijdelijk kan opgeslagen worden aan de 

randen.  

De gehanteerde cijfers voor de ontginners zijn gebaseerd op worst-case aanname van ontginning. Voor 

bedrijven en recreatie berekende de mobiliteitsdeskundige in het plan-MER het gegenereerd verkeer op basis 

van kencijfers van CROW. Bij berekeningen met die cijfers gebeurt veelal een overschatting van het verkeer en 

geen onderschatting. Dit bijkomende verkeer wordt volgens aannames verdeeld over de spitsuren en wegen. 

Voor de methodiek wordt verwezen naar het plan-MER.  

Vanuit Achterste Hostie zal 60% van het vrachtverkeer tot de ovonde rijden. Dit zijn 54 

vrachtwagenbewegingen per dag, gemiddeld 5,5 vrachtwagenbewegingen per uur. 10% rijdt richting Hamont, 

30% volgt de nieuwe aan te leggen weg door het industrieterrein naar de Fabrieksstraat en dan richting Lozen 

en Bree. 

Vanuit Groote heide en Raekerheide zal 30% richting de ovonde rijden, dit zijn 18 vrachtwagenbewegingen per 

dag en gemiddeld 2 per uur.  

De totale belasting van de ontginning op de ovonde bedraagt 7,5 vrachtwagenbewegingen per uur tijdens 

ontginning. 

Het MER onderzocht de impact van het verkeer van het plan, zowel ontginning als nabestemming, op de 

ovonde. 

• op T10 is de I/C verhouding gestegen tot 64%, de capaciteit van de ovonde kan de verwachte 

verkeersintensiteit nog steeds afwikkelen; 

• op T20-T30 is de I/C-verhouding gestegen tot 65%, dit betekent dat het afwikkelingsniveau vlot 

blijft. De impact op de ovonde wordt als verwaarloosbaar beoordeeld; 

• Op T40 bedraagt de I/C-verhouding 66%, er zijn geen doorstromingsproblemen. 

Impact op de wegen: 

• T10: er is een belangrijke toename van het vrachtverkeer op de Kettingbrugweg richting Kaulille, 

een gevolg van de uitbreiding van het bedrijventerrein. De capaciteit van de weg wordt nog lang 

niet overschreden. Er ontstaat nog geen druk verkeer op deze weg. 

• T20-T30: op de Kettingbrugweg is het verkeer nog iets toegenomen t.o.v. T10; de intensiteit stijgt 

tot 60% van de capaciteit. Doorstromingsproblemen worden niet verwacht. 

• T40: verdere toename Kettingbrugweg tot 64% van de capaciteit door laatste uitbreiding 

bedrijventerrein (7 ha die daarvoor gebruikt werd voor zandverwerkingsinstallatie). Er is geen 

effect op de doorstroming. 

Het kruispunt aan de “Stop van Lozen” is in het plan-MER niet onderzocht. Op projectniveau is het wenselijk 

dat mee te onderzoeken. De ontginning genereert circa 69 vrachtwagenbewegingen per werkdag, gemiddeld 7 

per uur, aan dit kruispunt. 

Het effect op kleine wegen wordt ook niet onderzocht. Het vrachtverkeer volgt de belangrijkste wegen 

waarvan de effecten in kaart zijn gebracht. Voor het autoverkeer kan het gebruik van binnenwegen niet 

worden uitgesloten. Het meeste autoverkeer wordt gegenereerd door het bedrijventerrein en de recreatie in 
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de nabestemming. Tot aan de ovonde zijn er dan geen relevante binnenwegen omdat die dan omwegen 

worden bij een vlotte afwikkeling op de ovonde. 

3.7.2 Verkeersveiligheid 

De fietspaden langs Fabrieksstraat en Kettingbrugweg zijn niet conform het vademecum fietsvoorzieningen. De 

smalle aanliggende fietspaden geven een onveiligheidsgevoel, vooral langs de Fabrieksstraat. De realisatie van 

conforme fietspaden langs deze beide wegen is reeds wenselijk in de bestaande toestand. Dat is ook 

opgenomen in het actieplan van het mobiliteitsplan voor de gemeente Bocholt: “De toename van het 

vrachtverkeer versterkt de huidige onveilige situatie en draagt bij tot de noodzaak tot aanleg van fietspaden, 

samen met de huidige verkeerssituatie.” Hierover kunnen in dit plan echter geen nadere uitspraken gedaan 

worden. 

3.7.3 Verkeersleefbaarheid 

Op basis van de actuele verkeersintensiteiten deelt de deskundige mobiliteit wegen in 

leefbaarheidscategorieën in. Steenweg op Kleine Brogel en Kaulillerdorp hebben actueel “druk” verkeer en 

Bosschelweg heeft rustig verkeer. De overige wegen die op de ovonde aansluiten hebben “normaal” verkeer. 

Ondanks de belangrijke toename (t.o.v. de referentie) op Kettingbrugweg, blijft het verkeer op die weg 

“normaal” op T10, T20, T30 en T40. Dit wil zeggen dat de verkeersintensiteit op die weg voldoende laag is ten 

opzichte van de capaciteit. 

3.7.4 Bereikbaarheid passantenhaven in Bocholt 

De impact op van de scheepvaart op de passantenhaven in Bocholt is in het plan-MER niet onderzocht. Dit kan 

op projectniveau meer in detail bekeken worden. De ontginning zal tot 6 schepen per dag genereren. Deels 

zullen die de passantenhaven in Bocholt passeren. Doordat de recreatie in de passantenhaven vooral in het 

weekend geconcentreerd zal zijn en deze van de ontginning op weekdagen, zal de interactie tussen beide 

beperkt zijn.  

3.8 Natuur? 

De effecten van het plan op de natuur zijn uitgebreid onderzocht. We verwijzen hiervoor naar deel 9 – 

discipline biodiversiteit, deel 12 – passende beoordeling en deel 14 – verdiepend ecohydrologisch onderzoek, 

van het plan-MER. Voor het ingeperkt alternatief gebeurde tevens een actualisatie van de bossen in Groote 

heide en Raekerheide. De aanwezige natuurwaarden zijn hierdoor zeer goed gekend. Om de effecten op de 

natuurwaarden, in het bijzonder deze van de (oude) loofbossen, te beperken, is het ingeperkte alternatief 

opgesteld. Het RUP maakt de ontginning en nabestemming volgens dat ingeperkt alternatief mogelijk.  

3.8.1 Natuurwaarde oud bos versus nieuw bos 

De natuurwaarde van een nieuw bos en deze van een oud bos is verschillend. In een nieuw bos vinden 

pioniersoorten een geschikt leefgebied. In een oud bos zijn deze gelimiteerd tot grote open plekken in het bos, 

bv. waar een grote boom is omgewaaid. De totale biomassa van een jong bos is beduidend kleiner dan dat van 

een oud bos. Een oud bos heeft in regel ook een meer diverse structuur. Daardoor is de biodiversiteit in een 

oud bos hoger dan in een jong bos.  

Ook in oude bossen zijn er verschillen in de natuurwaarde. Een monotoon dennenbos of bos van Amerikaanse 

eik van 80 jaar heeft ook een lage structuurkwaliteit. In een jong bos waar diverse boomsoorten worden 

aangeplant, zal sneller terug biodiversiteitswinst optreden.  

Daarom schrijft het plan-MER op p. 21 van deel 13 dat buiten de ontginningscontour de meest waardevolle 

bossen (oudere bossen) behouden blijven en dat deze zone deels (in Raekerheide tijdelijk) ontbost kan worden 

(de jongere spontaan opgeschoten bossen en de open plekken in het bos) voor verdere sanering van het 

gebied. 
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3.8.2 De dieren in het gebied 

Tijdens de ontginning zullen de aanwezige (bos)dieren het gebied verlaten. Andere dieren kunnen dan tijdelijk 

geschikt leefgebied vinden. Een voorbeeld hiervan is de kleine plevier die op kaal zand broedt en de 

oeverzwaluw die zijn nesten bouwt in steile wanden langs het water. Doordat de ontginning gefaseerd 

verloopt, zal op eenzelfde tijdstip nooit een totaal verlies zijn van een leefgebied. Dieren zullen altijd kunnen 

uitwijken naar de nabije omgeving. 

Als er beschermde soorten voorkomen, moet het soortenbesluit worden nageleefd. Dat bepaalt dat het 

verboden is om bepaalde soorten te doden, te verstoren of hun voortplantingsplaatsen te vernietigen. Er kan 

een ontheffing worden gekregen indien de aanvrager aantoont dat de lokale populatie van de soort duurzaam 

behouden kan blijven. Wanneer de beschermde soort weinig mobiel is, kan deze verplaatst worden naar 

geschikt leefgebied in de omgeving. Een voorbeeld hiervan is de hazelworm die volgens 1 reactie af en toe in 

Raekerheide waargenomen wordt. Die kan bv. actief verplaatst worden naar vochtige bossen in de omgeving 

indien aanwezig in een te ontginnen zone. Doordat in de randen van Raekerheide vochtige bossen aanwezig 

zijn, kunnen ze daarheen verplaatst worden. Na de opvulling en bebossing vindt deze soort terug geschikt 

leefgebied in Raekerheide. 

Zoogdieren en vogels zijn mobiele soorten waarvoor geen actieve verplaatsing nodig zal zijn. Wel is het 

aangeraden om te vermijden dat bezette nesten van roofvogels of overwinterende vleermuizen in boomholtes 

worden verstoord in de voorbereidende werken van een ontginningsfase;  

3.8.3 De natuur in de nabestemming 

Het RUP geeft aan Raekerheide de bestemming natuurgebied – bos. In de bossen in de beschermingsstrook en 

de uitgesloten zones, zal het aanwezige leven aanwezig blijven maar mogelijk verstoord worden. Op het einde, 

na volledige opvulling, zullen bosdieren en bosplanten terug in het volledige gebied floreren. 

Achterste Hostie krijgt ook nabestemming natuur. Hier zal een groot deel plas blijven. Het ingeperkte 

alternatief stelde voor om een zo groot mogelijke oppervlakte af te werken als ondiepe plas – max. 4 m diep, 

omdat dieper water weinig biodiversiteitswaarden heeft. Daarin leven maar een beperkt aantal vissen en zullen 

hoogstens aan de randen rietvogels voorkomen. De inrichting van de ondiepe plassen zal worden bepaald in 

een nabestemmingsplan dat gevoegd moet worden bij de omgevingsvergunningsaanvraag. 

3.8.4 Het leven in het kanaal  

Het kanaal is een kunstmatige waterloop die werd gegraven in functie van het transport te water. Het wordt in 

de referentie bevaren. Het waterleven in het kanaal, zoals vissen en watervogels, zijn de verstoring van de 

scheepvaart gewend. Om verstoring te beperken, zijn langs het kanaal in de bocht tussen Sint-Huibrechts-Lille 

en Kaulille vooroevers aangelegd. Achter die vooroevers is er minder golfslag zodat waterplanten er kunnen 

groeien en vissen er rustiger water vinden. Grote groepen vogels gaan rusten op plassen of locaties met weinig 

scheepvaart. In de omgeving van het plangebied vinden ze die in de kom van Lozen en het deel van de Zuid-

Willemsvaart richting Nederland. In de toekomst vinden overwinterende watervogels die mogelijk in de plassen 

van Groote Heide of Achterste Hostie. Op het kanaal Bocholt-Herentals zijn kleine aantallen watervogels 

aanwezig. 

In de toekomst kan het plan resulteren in extra transport over het water, ongeveer 6 schepen per dag voor 

afvoer van zand. De hinder daarvan op het waterleven kan toenemen. We verwachten niet dat als gevolg 

daarvan een belangrijke verschuiving in het waterleven zal optreden. Achter de vooroevers zal het effect van 

golfslag nauwelijks toenemen. 

3.8.5 Verstoringseffecten 

Wijziging ecologie oppervlaktewater is in het ingeperkt planalternatief nauwelijks van belang omdat de 2 

waterlopen die doorheen Raekerheide stromen, niet door het te ontginnen deel stromen. Bij het integraal plan 

zouden die omgelegd worden.  
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Rustverstoring als gevolg van de ontginning en het transport wordt beoordeeld als een negatief effect In het 

plan-MER. Dit is vooral op de soorten die in de zones aanwezig zijn die niet ontgonnen zullen worden. Ten 

opzichte van die zones moet immers geen beschermingsstrook gehanteerd worden waardoor geluidseffecten 

daar groter zijn. Voor het integraal plan werd de effectgroep rustverstoring tijdens ontginning beoordeeld als 

beperkt negatief.  

3.9 Lucht? 

Effecten op de luchtkwaliteit zijn in het plan-MER onderzocht langs de wegen in de omgeving van de 

ontginningsgebieden (Steenweg op Kleine Brogel, Bosschelweg, Kaulillerdorp, Fabriekstraat, Kettingbrugweg en 

Lillerbaan). In Vlaanderen gebeurt dat met het model “CAR-Vlaanderen” voor het verkeer en het model 

“IMPACT” voor overige emissiepunten naar de lucht (zandzuiger, verwerkingsinstallatie)2. De berekeningen 

gebeurden op basis van de discipline mobiliteit. 

• Er is een negatief effect van de toename aan concentratie NO2 gedurende alle beschouwde 

tijdsituaties op de Kettingbrugweg en een beperkt negatief effect langs de Fabriekstraat 

(eveneens alle tijdssituaties). Langs de Lillerbaan wordt op planniveaus alleen een beperkt 

negatief effect verwacht op T40, dit is in het eindbeeld met recreatieve plas; 

• Voor zeer fijn zwevend stof (PM2,5) worden beperkt negatieve effecten verwacht in de 

Kettingbrugweg tijdens de ontginning; 

• Voor fijn zwevend stof (PM10) worden geen effecten langs de beschouwde wegvakken verwacht; 

• De aanleg van een verbinding tussen Kettingbrugweg en Fabriekstraat ter hoogte van het 

plangebied zal resulteren in een verlaging van het effect op de luchtkwaliteit langs de 

Kettingbrugweg, sectie ovonde-nieuwe verbindingsweg. Deze milderende maatregel van de 

discipline mobiliteit blijkt ook gunstig om effecten op luchtkwaliteit langs bewoonde wegen te 

verbeteren. 

Meer informatie vindt u op p. 51 – 53 + 55 van deel 11, discipline mens. 

3.10 Klimaat? 

Het plan-MER bevat geen klimaattoets. Eventuele project-MERs dienen dat wel te bevatten. We geven enkele 

algemeenheden omtrent de impact op het klimaat. We ontvingen vooral vragen over het effect van de 

ontbossing. 

De ontbossing betekent afvoer van hout. Als dat hout wordt gebruikt voor bouwmateriaal blijft de koolstof in 

het hout gevangen en is er geen emissie van CO2. Het dennenhout van onze bossen wordt vooral gebruikt voor 

de productie van OSB platen waardoor de koolstof blijft opgeslagen. Alleen het eventuele afvalhout zal, bij 

verbranding, koolstof vrijstellen in de atmosfeer. 

De strooisellaag en de bodem van het bos bevatten ook organisch materiaal waarin koolstof vast zit. Onder 

natuurlijke omstandigheden komt daarvan continu een beetje vrij, zowel onder bos als wanneer deze gronden 

in depot zijn gezet.  

De vastlegging van koolstof door het bos valt weg. In jonge bossen is die veel groter dan in oude bossen. In 

oerbossen is de vastlegging in balans met de vrijstelling door ontbinding van dood hout en bladeren. Omdat in 

de ontginningsgebieden jonge tot matig oude bossen voorkomen, valt een netto opname van koolstof weg. De 

vrijstelling van de koolstof opgeslagen in de bodemlagen die in depot worden gezet, blijft aanwezig ten 

opzichte van de bestaande toestand. Eventuele plantengroei op de gronden in depot zal terug zorgen voor 

vastleggen van koolstof, maar minder dan het bos omwille van kleinere oppervlakte. 

Er zal een toename zijn van de hoeveelheid koolstof in de beginfase van het project. We kunnen geen 

uitspraken doen over de omvang. 

 

2 In Nederland gebeurt deze berekening met Aerius 
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Door de gelijktijdige boscompensatie in natura (uitgezonderd op Raekerheide waar die pas na de ontginning en 

opvulling kan gebeuren), ontstaat een grote toename in de oppervlakte jong bos. Jonge bossen hebben als 

kenmerk dat ze relatief veel koolstof vastleggen. De toename aan biomassa is veel groter dan het verlies aan 

biomassa door vertering van dood hout, bladeren e.a. Vanaf 20 jaar wordt dit belangrijk.  

Door de boscompensatie zal op korte termijn beperkte bijkomende vaststelling zijn van koolstof, over 40 jaar, 

dit is de verwachte duur van de ontginningen en realisatie van de nabestemming, zal die vastlegging sterk 

toenemen. We kunnen geen uitspraak doen over de omvang en wanneer hierdoor terug eenzelfde hoeveelheid 

koolstof is vastgelegd als de hoeveelheid opgeslagen in de bestaande bossen. 
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4. Vragen die pas op projectniveau gedetailleerd 

beantwoord kunnen worden 

4.1 Boscompensatie? 

4.1.1 Waar en wanneer? 

De boscompensatie is verplicht. De oppervlakte van de boscompensatie is afhankelijk van de oppervlakte en 

het type bos dat zal verdwijnen. De definitieve oppervlakte ontbossing zal pas duidelijk worden bij de opmaak 

van de vergunningsaanvraag. Om een idee te vormen geven we een inschatting op basis van het plan-MER, 

tabellen 9.7.1 en 9.7.2 op p. 176 en 178 van het disciplinerapport biodiversiteit. Voor waardevolle loofbossen 

met inheems loofhout is de oppervlakte boscompensatie groter dan de oppervlakte ontbossing. Dat wordt 

geregeld door de compensatiefactor.  

 

Schuin lettertype: totalen, daarom niet meegerekend in laatste kolommen 

 

Belangrijke opmerking: bij deze berekening is geen rekening gehouden met  

• de oppervlakte spontane bebossing jonger dan 22 jaar. Daarvoor moet geen compensatie gesteld 

worden; 

• het aandeel van uitheemse boomsoorten in de boomlaag van de eikenberkenbossen en zure 

beukenbossen. Als dat meer is dan 20% naar grondvlak, is de compensatiefactor niet 2 maar 1,5. 

Als het aandeel uitheemse boomsoorten meer dan 80% is wordt de compensatiefactor 1; 

• Deze tabel is indicatief om de vraagstellers duidelijk te maken dat wanneer effectief ontginning 

zal gebeuren en bos moet verdwijnen, een beduidend grotere oppervlakte bos op andere locaties 

zal ontstaan. 

Vanaf het moment dat de te ontbossen oppervlakte van een project groter is dan 3 ha, moet de compensatie in 

natura gebeuren. Dit betekent door heraanplant. Bij de vergunningsaanvragen die gepaard gaan met 

ontbossing, zal de aanvraag moeten meedelen waar de boscompensatie zal gebeuren en hoe dit zal gebeuren. 

Het boscompensatieformulier vraagt naar de ligging, perceelsnummers, de boomsoorten en het 

beplantingsplan. 

Het bosdecreet laat toe om binnen geheel Vlaanderen te zoeken naar geschikte locaties. De gemeente zal 

niettegenstaande een heraanplant binnen de gemeente en bij voorkeur binnen Kaulille in de mate van het 

mogelijke stimuleren  

Achterste Hostie Groote Heide en Raekerheide totaal compensatiefactor compensatie

naaldbos 38,08 21,65 59,73 1 59,73

populier 0 3,31 3,31 1 3,31

eikenberkenbos 3,78 55,52 59,3

habitatwaardig 0 21,4 21,4 3 64,2

niet habitatwaardig 3,78 34,12 37,9 2 75,8

elzenbroekbos 0 1,95 1,95

habitatwaardig 0 0,7 0,7 3 2,1

niet habitatwaardig 0 1,25 1,25 2 2,5

zuur beukenbos 0 0,13 0,13 2 0,26

vochtig wilgenstruweel 0 2,31 2,31 2 4,62

Totaal 41,86 84,87 126,73 212,52
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In het gebied Raekerheide zal de compensatie conform milderende maatregelen van het plan-MER ter plaatse 

gebeuren. De volledig te ontginnen oppervlakte die 40,2 ha bedraagt zal na opvulling bebost worden. Dit 

betekent dat ca. 18,91% van de hoger indicatief berekende oppervlakte boscompensatie zeker in Kaulille zal 

gebeuren. 

Het voorstel van boscompensatie wordt tijdens de vergunningsprocedure ter goedkeuring voorgelegd aan het 

Agentschap voor Natuur en Bos. Een vergunning zal niet afgeleverd kunnen worden zonder goedgekeurd 

boscompensatiedossier. 

De aanvrager van de vergunning moet, conform de huidige regelgeving, de heraanplant uitvoeren binnen de 2 

jaar nadat de omgevingsvergunning voor de stedenbouwkundige handelingen (ontginning) is afgeleverd. Delen 

die binnen het gebied zelf gecompenseerd zullen worden moeten ten laatste binnen de 2 jaar na de ontginning 

en heropvulling gerealiseerd zijn. De compenserende bebossing moet minstens 25 jaar in stand gehouden 

worden. 

Goedgekeurde boscompensatie die niet wordt uitgevoerd binnen de voorziene termijnen is een schending van 

de voorwaarden waaronder de vergunning werd afgeleverd (stedenbouwkundig misdrijf) die zal worden 

bestraft. 

4.1.2 Boscompensatie: Meer bomen of meer oppervlakte? 

Des te waardevoller het te kappen bos, des te groter de oppervlakte die gecompenseerd moet worden. Zie de 

tabel onder 4.1.1. 

4.1.3 Waarom bos kappen; Bocholt is al geen groene gemeente 

Bocholt is in wezen een landbouwgemeente (groot aandeel agrarisch gebied), hetgeen sterk bepalend is voor 

het landschapsbeeld ter plaatse. Er zou wel sterker ingezet kunnen worden op het verrijken van de open 

ruimte met kleine landschapselementen. Hierover kunnen in dit plan echter geen uitspraken gedaan worden. 

4.2 Waarom niet meer transport over water? 

Er is een grondige afweging gemaakt van wat realistisch is om via het kanaal af te voeren. De groeve van 

Achterste Hostie zal voornamelijk de lokale markten bedienen die niet bereikbaar zijn over water. Bijvoorbeeld 

bouwbedrijven gelegen in Linde Peer, Houthalen en Overpelt. Bijgevolg wordt voor deze groeve rekening 

gehouden met een groter aandeel verkeer over de weg (90% van het totale volume). 

4.3 Werken tijdens broedseizoen? 

Zoals in het “woord vooraf” vermeld kan een RUP niet vastleggen wanneer de werken mogen gebeuren en 

wanneer niet. De omgevingsvergunning op projectniveau kan wel beperkingen opleggen. 

Omdat we vermoeden dat deze vraag gesteld wordt o.w.v. de ontbossing – 1 specifieke vraag ging over 

kapwerken buiten het plangebied – geven we het voorbeeld van ontbossing. In sommige bossen mag tijdens 

het broedseizoen een dunningskap gebeuren omwille van de tewerkstelling in de houtsector. Deze zijn 

vrijgesteld van de zogenaamde schoontijd waarin niet gekapt mag worden. Bossen waar de schoontijd niet 

geldt zijn minder waardevolle bossen in de omgeving van industrie- of woongebied of zonevreemde bossen in 

industrie of woongebied. In de Kempen zijn dit meestal naaldbossen nabij dorpen of industriegebieden. Een 

kaalkap gebeurt bij voorkeur in de periode dat deze het minste schade veroorzaakt. Dat is op natte gronden in 

het najaar, op droge gronden is dat buiten het broedseizoen. Het RUP kan evenwel niet vastleggen dat de 

ontbossingen die voorafgaan aan het aansnijden van een ontginningsfase verplicht buiten het broedseizoen 

moeten gebeuren. De vergunning kan wel beperkingen opleggen. 
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4.4 Tewerkstelling? 

De zanden aanwezig in het gebied zijn zeer geschikt als grondstof voor allerlei bouwtoepassingen zoals beton 

en chape voor de woningbouw. De ontginningsactiviteit op zich creëert weinig banen. Maar de afgeleide sector 

van de productie van stortklare of prefab bouwgrondstoffen, welke prominent aanwezig is in het noorden en 

oosten van Limburg, creëert tewerkstelling. Een deel van deze zanden die de Limburgse bouwbedrijven 

gebruiken en verkopen wordt momenteel aangevoerd uit het buitenland. Het aansnijden van nieuwe 

ontginningszones in Vlaanderen, betekent dat een verschuiving optreedt van werkplaatsen in het buitenland 

naar het binnenland. Overige afgeleide tewerkstelling situeert zich in het transport over het water en over de 

weg. 

4.5 Werkuren? 

Welke werkuren gehanteerd zullen worden, zal op projectniveau worden bepaald. De omgevingsvergunning zal 

vastleggen welke uren gehanteerd moeten worden. Die kunnen worden gebaseerd op basis van bv. het geluid 

dat de ontginning veroorzaakt. In de avond- en nachtperiode gelden bv. strengere geluidsnormen dan in de 

dagperiode (7 – 19u). Op basis van aannames berekende de deskundige geluid en trillingen dat bijna steeds 

voldaan kan worden aan de normen tijdens de dagperiode. 

Indicatief geven we de werkuren uit 2 bestaand groeves in de omgeving: 

• In groeve 1 wordt gewerkt op weekdagen van 7 tot 17u. De groeve ligt stil in het weekend, 

tijdens het bouwverlof en tussen de eindejaarsfeesten; 

• In groeve 2 wordt gewerkt van 7u tot 16u30. Ook deze ligt stil in het bouwverlof. 
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5. Vragen aan het lokaal bestuur 

5.1 Zullen de bedrijven gemeentetaks betalen in Bocholt? 

De bedrijven zullen een belasting betalen die in verhouding staat tot de hoeveelheid zand die gewonnen wordt. 

5.2 Wordt de gemeentebelasting dan ook gedecimeerd?  

De inkomsten die de “zandbelasting” oplevert, worden geïnvesteerd in de gemeente. Dit betekent dat er ofwel 

meer investeringen kunnen gedaan worden in onze gemeente ofwel dat de gemeentebelasting kan verlaagd 

worden.  

5.3 Vraag naar referendum 

Een referendum is niet gebruikelijk bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. De procedure voor de 

opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voorziet wel inspraakmogelijkheden voor de bevolking. Het 

openbaar onderzoek dat na de voorlopige vaststelling georganiseerd zal worden is daar één van. De 

communicatieronde die nu loopt is in wezen niet verplicht, maar is evenzeer bedoeld om polshoogte te nemen 

over wat er leeft rond dit dossier bij de bevolking. Op die manier kan er meer gericht gecommuniceerd worden 

en kunnen al enkele bezorgdheden weggewerkt worden.  

5.4 Wat met wegenwerken tijdens ontginning (interferentie)? 

Wegenwerken zijn sowieso drastische ingrepen op het vlak van mobiliteit. De herinrichting van het kruispunt 

naar een ovonde en de aanpassing van de Fabriekstraat met aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg vanuit de 

Kettingbrugweg zijn werken die niet op enkele maanden uitgevoerd kunnen worden omdat er buiten de 

wegeniswerken ook gescheiden riolering moet voorzien worden. Er zal sowieso hinder zijn tijdens de 

uitvoeringsfase van de werken. Eveneens moet er rekening gehouden worden met werken aan de 

luchtmachtbasis Kleine-Brogel, voorzien in de periode 2020-2027, waar de nieuwe en enige toegangspoort aan 

de Steenweg op Kleine-Brogel komt te liggen. De 1.600 medewerkers moeten dan via deze hub naar hun 

dagelijkse job. Eveneens zal er heel wat vrachtverkeer naar de basis moeten kunnen voor de bouwwerven, 

gelinkt aan de infrastructuurwerken voor de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen. Hierin kadert ook de aanleg van 

gescheiden fietspaden tussen Kleine-Brogel en Kaulille centrum. Deze overlast is niettegenstaande tijdelijk van 

aard en de nodige maatregelen zullen genomen worden om de verkeersafwikkeling op de vlotst mogelijke 

manier te laten verlopen tijdens de werken. 

5.5 Hoe controleren dat elke m³ zand wordt afgerekend aan de gemeente? 

Ontginners moeten jaarlijks een voortgangsrapport opstellen en overmaken aan de dienst Natuurlijke 

rijkdommen. Het voortgangsrapport is een rapport over de exploitatie. Het bevat een opmetingsplan van de 

groeve, opgesteld door een erkend landmeter. Op basis van dat plan kan de dienst controleren of de 

beschermingsstroken, hellingen, dieptes, e.a. conform de regelgeving en de afgeleverde vergunning zijn 

gebeurd. Ook kan zo het volume worden bepaald dat dat jaar werd ontgonnen en/of aangevuld. Ook als er 

niets werd ontgonnen moet dit rapport worden opgesteld. Dat voortgangsrapport kan de gemeente evenzeer 

gebruiken om te controleren hoeveel m³ zand daadwerkelijk ontgonnen is. 

5.6 Hoeveel gaat dit de gemeente opleveren? 

De schattingen liggen ergens tussen 450.000 en 700.000 euro.  
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5.7 Wat gaat de gemeente met de inkomsten doen? 

Deze inkomsten kunnen geheel of ten dele gebruikt worden om het Bocholter klimaatactieplan mee te helpen 

financieren. In theorie kunnen alle gemeentelijke belastinginkomsten gebruikt worden voor een hele reeks 

budget gerelateerde acties van de gemeente.  

5.8 Heeft de gemeente kosten aan dit project (vb. wanneer straten kapot gereden worden?) 

De zwaarste schade aan het wegdek wordt veroorzaakt door overbeladen vrachtwagens. De controle hierop 

wordt uitgevoerd door de Vlaamse wegeninspecteurs en de wegpolitie. Zij kunnen het gewicht van 

voorbijrijdende vrachtwagens ambulant schatten en bij overtreding een fysieke weging opleggen. De boetes 

hiervoor zijn zeer hoog. 

Dit type probleem is veel acuter op secundaire wegen en sluiproutes. Op dat vlak is de ligging van het 

projectgebied vrij gunstig, met ontsluiting via grotere wegen. 

5.9 Hoe klimaatneutraal worden tegen 2050 na kap van zo een oppervlakte bos? 

Elke Vlaamse gemeente zal naar eigen vermogen een bijdrage moeten leveren aan het streefdoel van Europa 

om klimaatneutraal te worden tegen 2050. Hiertoe maakte de gemeente al een klimaatactieplan op en met het 

heffen van belastingen op de ontginning kan onder meer geïnvesteerd worden in de realisatie daarvan.  

Er zal een oppervlakte bos verdwijnen in het gebied, maar na de ontginning zullen er ter plaatse delen 

opgevuld worden en terug als bos aangeplant worden. Als niet alles in het gebied zelf gecompenseerd kan 

worden, zal al kort na het verlenen van de omgevingsvergunning voor de ontginning elders ook bos aangeplant 

worden ter compensatie. Met de compensatieregel “3 ha waardevol bos voor 1 ha waardevol bos die gekapt 

wordt” is het bijna zeker niet mogelijk de totale compensatie in de gemeente Bocholt te verwezenlijken. Dit 

zou namelijk nadelig kunnen zijn voor de landbouwsectoren, zodat ook gebieden elders in Limburg of 

Vlaanderen ingeschakeld zullen moeten worden. Uiteindelijk zal er minstens evenveel en hoogst waarschijnlijk 

veel meer bos zijn in Vlaanderen wat gunstig is om klimaatneutraal te worden tegen 2050. 

5.10 Hoe afdwingbaar zijn de maatregelen en beloftes die door de gemeente worden gemaakt? 

Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften uit het in opmaak zijnde RUP zijn, na 

inwerkingtreding ervan, verordenend en dus afdwingbaar. Daarnaast zullen ook nog omgevingsvergunningen 

aangevraagd moeten worden die door de vergunningverlenende overheid getoetst zullen worden aan de 

voorschriften van het RUP en waaraan lasten en voorwaarden opgelegd kunnen worden die evenzeer 

afdwingbaar zijn. De gemeente zal de vergunningverlenende overheid adviseren en zal specifiek waken over de 

belangen van de gemeente. De gemeente kan dit doen in onderling overleg met andere betrokken partijen 

zoals natuur- en landbouwverenigingen, buurtcomités, etc. 

Aspecten die niet in het ruimtelijk uitvoeringsplan doorvertaald kunnen worden of als voorwaarde of last aan 

de vergunning gekoppeld kunnen worden, zijn in principe niet afdwingbaar. De gemeente handelt 

niettegenstaande steeds op basis van de beginselen van behoorlijk bestuur. 

5.11 Hoeveel wordt door gemeente daadwerkelijk in natuur geïnvesteerd en hoe kan dit 

gegarandeerd worden? 

Het gemeentebestuur bestudeert nu al de opties om lokaal te investeren in meer natuur. De hiervoor te geven 

garanties zijn de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur, en dit zowel voor de huidige én de volgende 

legislaturen.  
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5.12 Is er een vergoeding voor Kaulillenaren en hoe kan dit gegarandeerd worden? 

Dit kan bekeken worden op niveau van de Zandcluster stuurgroep, waarin alle politieke geledingen 

vertegenwoordigd zijn, en eventueel later op gemeenteraadsniveau. Beloftes hieromtrent kunnen op dit 

moment nog niet gemaakt worden. 

5.13 Wat is het voordeel voor de lokale economie? 

Deze voordelen situeren zich op twee niveaus. Enerzijds is er de creatie van een aantal jobs nodig voor de 

uitbating van de zandgroeven en de activiteiten errond. Anderzijds zijn er in latere fases meer 

tewerkstellingsmogelijkheden: op de te creëren KMO-zone (ca. 29,5 ha aan de noordkant van Grote Heide) 

kunnen bestaande bedrijven uit het aanpalend industriegebied uitbreiden en andere lokale bedrijven zich 

komen vestigen. Dit kan op termijn vele honderden jobs creëren. In latere fases komen er ook bijkomende job 

opportuniteiten in het te ontwikkelen water-, natuur- en verblijfstoerisme. 

Al het voorgaande heeft logischerwijs ook indirecte positieve repercussies voor de lokale middenstand en 

horeca. 

5.14 Is er een financiële tegemoetkoming van de gemeente aan het ontzandingsproject? 

De gemeente voorziet geen enkele directe financiële tegemoetkoming voor de ontginning an sich. Natuurlijk 

zijn er voor de gemeente kosten verbonden aan het te realiseren traject om tot aan de uitvoeringsfase te 

komen: opstellen van het RUP, investeringen in communicatie, et cetera. Deze investeringen worden gemaakt 

vanuit het algemeen belang; met name het verzekeren van de zandbevoorrading op middellange termijn in 

Vlaanderen (zie ook hoofdstuk 1.1). 

5.15 Welke garanties bestaan er dat het financieel voordeel terugvloeit naar Bocholt-Kaulille bij 

een eventuele fusie? 

Daar het nog heel wat jaren vergt om tot de eerste ontginning te komen, is het best mogelijk dat de meest 

rendabele periode zich situeert in een post-fusie scenario. Dit zal zeker een item worden bij eventuele 

fusiegesprekken en te voeren onderhandelingen daaromtrent. 

5.16 Waarom is de omleiding rond Kaulille geschrapt? 

Gezien de ontwikkelingen op lokaal niveau werd het nut van deze omleidingsweg in twijfel getrokken en werd 

uiteindelijk door de Vlaamse Regering beslist om de reservatiestrook op het gewestplan te schrappen. 

5.17 Bewoner stelt niet te zijn uitgenodigd voor inspraak in dit dossier (hoe uitgenodigd in 2016?) 

De infomarkt werd destijds aangekondigd in een huis-aan-huisfolder, op de website van de gemeente en in het 

infoblad van Bocholt. 

5.18 Kan er trajectcontrole gebeuren op wegen die last hebben van druk verkeer 

Dit is een optie waar het gemeentebestuur nu al rekening mee houdt. 

5.19 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. 

Ex ante is het onmogelijk om de kosten en eventuele toelagen in te schatten en dit is ook niet relevant. De 

investeringen worden immers gemaakt vanuit het algemeen belang; met name het verzekeren van de 

zandbevoorrading op middellange termijn in Vlaanderen. 
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5.20 Welk is de financiële input van initiatiefnemers of worden ze onteigend? 

De gemeente schept het kader waarbinnen ontwikkelingen in het gebied kunnen plaatsvinden in de vorm van 

een ruimtelijk uitvoeringsplan. In de uiteindelijke exploitaties en realisaties zal de gemeente niet participeren. 

De eigenaars of eventuele andere initiatiefnemers kunnen daarna vergunningen bekomen om het RUP ten 

uitvoer te brengen. Wie over zal gaan tot exploitatie/realisatie is in wezen niet van belang. Een onteigening is 

evenmin aan de orde. 
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6. Vragen die betrekking hebben op de 

communicatie 

6.1 Geen folder ontvangen 

Bij de woningen waar op de brievenbus een sticker ‘geen reclame’ kleefde, werd geen folder ingestoken. Dit 

was natuurlijk niet de bedoeling en daarvoor willen wij onze oprechte excuses aanbieden. 

6.2 Nooit bevraging geweest bij de buurt 

Het initiatief werd in 2016 al een eerste keer voorgesteld aan de bevolking tijdens een infomarkt in De Kroon. 

In het kader van die infomarkt is ook een informatiebrochure aan huis bedeeld. 

6.3 Waarom zijn enkel buurtbewoners betrokken en niet alle inwoners van Bocholt? 

Deze communicatie is bedoeld voor alle inwoners van Bocholt en niet enkel voor buurtbewoners. De 

buurtbewoners zijn wel al voorafgaand aan de verspreiding van de folder geïnformeerd via een online 

toelichting omdat het gaat over veranderingen in hun directe leefomgeving. 

6.4 Waarom op deze manier communiceren? 

Ten gevolge van de Corona-maatregelen kon er geen infomarkt meer georganiseerd worden, wat initieel wel 

de bedoeling was. Om de vordering in het dossier niet te sterk af te remmen, werd besloten om al een eerste 

communicatie te doen via een folder en een website. Er komt sowieso nog een vervolgcommunicatie en als het 

ons toelaat zal er ook nog een infomarkt georganiseerd worden tijdens het openbaar onderzoek. 

6.5 Graag ook vragen beantwoorden op facebook 

Op dit moment is er geen zicht op de vragen die via facebook gesteld zijn en kunnen enkel de vragen 

beantwoord worden die via de website zijn gesteld.  

In de volgende procedurestap volgt nog een officieel openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek zal 

het volledige dossier ter inzage gelegd worden voor de bevolking en kunnen nog eventuele opmerkingen en 

bezwaren ingediend worden. 

6.6 Naar welke opmerkingen van de buurtbewoners is geluisterd? 

In 2016 werd het dossier een eerste keer gecommuniceerd naar de bevolking. Op basis van de opmerkingen en 

verder onderzoek naar de milieueffecten ontstond het ‘ingeperkt alternatief’, een scenario waarin minder 

ontgonnen wordt, meer waardevol bos behouden blijft, meer wordt opgevuld en de klemtoon in de 

nabestemmingen verlegd is naar natuurontwikkeling. 

6.7 Niet iedereen heeft internet 

We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen beschikt over een internetverbinding. Het was ook initieel de 

bedoeling om een infomarkt te organiseren, maar dat lukte niet wegens de Corona-maatregelen. Daarom werd 

geopteerd voor een folder in combinatie met een website.  

Tijdens het openbaar onderzoek (voorzien in de periode september-oktober) zal het volledige dossier 

niettegenstaande volledig ter inzage gelegd worden voor de bevolking en kunnen nog eventuele opmerkingen 

of bezwaarschriften ingediend worden. Tijdens het openbaar onderzoek zal, indien het ons toelaat, nog een 
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infomarkt georganiseerd worden zodat zoveel mogelijk informatie verschaft kan worden, waaronder ook aan 

mensen die de website niet kunnen consulteren. 

6.8 Wordt rekening gehouden met de inspraakreacties? 

Deze communicatieronde is bedoeld om de bevolking te informeren. Na de voorlopige vaststelling volgt een 

openbaar onderzoek en krijgt de bevolking de mogelijkheid om eventuele inhoudelijke opmerkingen en 

bezwaarschriften in te dienen. Met argumenten die ruimtelijk zijn van aard zal rekening gehouden worden in 

de besluitvorming. 

6.9 Vraag naar meer en bredere communicatie 

Zoals vermeld in het woord vooraf, komen er nog verschillende communicatierondes 

1) Publicatie vragen en antwoorden in voortraject RUP; 

2) Openbaar onderzoek van het RUP na voorlopige vaststelling; 

3) Eventuele communicatie en inspraakmogelijkheden tijdens latere vergunningsprocedures. 

6.10 Waar slaat het percentage bos zoals vermeld in de folder op? 

Het percentage vermeld in de folder is de oppervlakte die effectief een bestemming als bosgebied heeft 

volgens het gewestplan. 

6.11 Welke foto werd gebruikt op pagina 5 in de folder? 

Het betreft een foto uit Mol waar na zandontginning de nabestemming is gerealiseerd 

6.12 Vraag naar inzicht in vragen die gesteld zijn 

Alle vragen die via de website zijn gesteld, zijn thematisch behandeld en worden niet enkel aan de vraagstellers 

bezorgd maar ook op de website geplaatst. Wij hopen daarmee de communicatie te verbreden en aan te 

scherpen en zo eventueel ook de mensen die niet (tijdig) een folder gekregen hebben en bijgevolg niet de kans 

kregen om vragen te stellen via de website toch een antwoord te geven op hun vragen.  

6.13 Is er overleg geweest met Hamont-Achel en Pelt? 

In het kader van de boscompensatie is op initiatief van de MER-deskundige biodiversiteit overleg gebeurd met 

de omliggend gemeentes Hamont-Achel, Pelt, Peer, Meeuwen-Gruitrode (intussen gefusioneerd tot 

Oudsbergen) en Bree. Dit toont aan dat er actieve prospectie is om zoveel mogelijk bos te compenseren in 

Noord-Limburg, de afzetmarkt van een groot deel van de bouwzanden. 

 



Pagina 43 

7. Overige vragen 

7.1 Komt zand uit Zuid-Amerika? 

Het doel van de ontginning is om de zandbevoorrading in Vlaanderen op middellange termijn te verzekeren om 

te vermijden dat het vanuit het buitenland moet aangevoerd worden. Dit is de boodschap die met de 

communicatie wordt gegeven. 

7.2 Verder verloop dossier? 

Gelet op de hoeveelheid vragen die gesteld zijn, besloot het gemeentebestuur om het openbaar onderzoek uit 

te stellen om zo de nodige tijd te kunnen nemen om op de vragen te antwoorden. 

7.3 Waarom geen vertegenwoordiging van belangengroepen in stuurgroep? 

Belangengroepen zijn betrokken tijdens de opmaak van het plan-MER en in de communicatie. Deze 

betrokkenheid staat los van de stuurgroep die het dossier voorbereidt voor de gemeenteraad die op haar beurt 

de uiteindelijke beslissingen neemt. 

7.4 Blijft de omgeving toegankelijk om te wandelen, fietsen, .. ? 

Voor bestaande fietsroutes die deel uitmaken van het fietsroutenetwerk en ten gevolge van de ontginning 

plaatselijk niet meer toegankelijk zouden zijn, wordt een alternatieve verbinding voorzien. Dit wordt ook hard 

vastgelegd in de voorschriften van het RUP. 

De moutainbikeroute ten zuiden van groeve Winters valt buiten het plangebied. Daar doet het plan bijgevolg 

geen uitspraken over.  

De (wandel)paden in en rond groeve Winters die binnen het plan betrokken zijn, zijn overwegend 

olifantenpaden die spontaan ontstaan zijn zonder enig (openbaar) statuut. Daar kan geen rekening mee 

gehouden worden. Voor de gebieden Achterste Hostie en Raekerheide voorziet het plan niettegenstaande dat 

aan de randen nog gewandeld en gefietst kan worden. In het gebied Groote Heide zullen de mogelijkheden iets 

ruimer zijn in relatie tot de mogelijke nabestemmingen (Lokaal bedrijventerrein – recreatiegebied). Het is 

niettegenstaande denkbaar dat (delen van) het gebied gedurende de ontginning afgeschermd zullen moeten 

worden om veiligheidsredenen. Dit gaat dan enkel over delen die binnen het plan betrokken zijn. Over de 

directe omgeving worden geen uitspraken gedaan. 

7.5 Wordt het bos tussen de Meesstraat en de Kettingbrugweg gekapt? 

Dat bos is niet betrokken in dit dossier, zodat daar geen uitspraken over gedaan kunnen worden.  

7.6 Is het kanaal bruikbaar voor transport? 

De Zuid-Willemsvaart en het kanaal Bocholt-Herentals tot aan de Blauwe kei (grens Mol-Lommel) zijn volgens 

de Vlaamse waterweg (website geraadpleegd op 2 juli 2020) kanalen van Klasse IV. Dit betekent dat ze 

bevaarbaar zijn voor binnenschepen van 1.000 – 1.500 ton (zie figuur op volgende bladzijde). Dit komt overeen 

met ca. 30-50 vrachtwagens.  

Tot Herentals kunnen momenteel maar schepen varen tot 600 ton. De Vlaamse Waterweg plant een nieuwe 

sluis aan het sluizencomplex Blauwe kei die deze beperking zal opheffen. Er kunnen dan schepen tot 1.350 ton 

vanuit Bocholt varen tot in Herentals. De maximale vaarsnelheid bedraagt 7 km/u (p 35 deel 5 – discipline 

mobiliteit in het plan-MER). 
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Een geschikte laad- en loszone voor het overladen van zand naar schepen en opvulgronden van schepen moet 

aan het kanaal worden aangelegd. Kanalen zijn ook voorzien van jaagpaden. De Vlaamse Waterweg beschrijft 

op haar website https://www.vlaamsewaterweg.be/jaagpaden dat een jaagpad in de eerste plaats een 

dienstweg is: 

• gerelateerd aan de transportfunctie van de waterweg (overslag en aan- en afvoer van goederen 

van bedrijven); 

• ten behoeve van toezicht, inspectie, onderhoud van waterweginfrastructuur en de toegang tot 

vaartuigen; 

• ten behoeve van de waterbeheersing (toezicht, inspectie, onderhoud van kunstwerken, oevers, 

enz.; 

• ten behoeve van het uitvoeren van infrastructuurprojecten. 

 

 

 

https://www.vlaamsewaterweg.be/jaagpaden
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Daarnaast hebben jaagpaden ook een functie als ontsluitingsweg voor bepaalde percelen. Specifiek in de 

omgeving van Groote Heide en Raekerheide is dat bv. een woning ten noorden van Groote heide en aan de 

overzijde het landgoed de L’Escaille. 

Sinds enkele decennia is het recreatief medegebruik van de jaagpaden sterk geëvolueerd. De 

waterwegbeheerder vindt het daarom noodzakelijk om bij te dragen aan het comfort en de veiligheid van 

recreanten op het jaagpad, voor zover geen conflict optreedt met de primaire functie van de waterweg. Waar 

het verladen van zanden naar en opvulgronden van het schip, af van andere goederen van de bedrijven in de 

industriezone langs de Kettingbrugweg, in conflict kan komen met dit recreatief medegebruik dat ter hoogte 

van Groote Heide en Raekerheide aanwezig is, zal een verkeersveilige oplossing uitgewerkt moeten worden. 

7.7 Heraanleg Fabriekstraat en aanleg ovonde? 

Voor de heraanleg van de Fabriekstraat en de aanleg van een ovonde aan het kruispunt met de Kettingbrugweg 

is Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd. De gemeente stelt alles in het werk om de uitvoering van deze 

werken te bespoedigen. Een timing is er momenteel nog niet. 

De werken worden niet gekoppeld aan dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Ze zijn immers vandaag al nodig. Vandaar 

dat de gemeente de uitvoering van de werken wenst te bespoedigen. 

7.8 Wat is de overeenkomst met de initiatiefnemers? 

De gemeente heeft geen enkel engagement met de initiatiefnemers. De gemeente engageerde zich om het 

werk dat de Vlaamse overheid opstartte verder te zetten omdat het niet enkel een bovenlokaal belang heeft, 

maar ook een plusverhaal is voor de gemeente (zie ook hoofdstuk 1.1). 

7.9 Wat met de vermindering van de vastgoedwaarde? 

Over eventuele waardeverminderingen kunnen vandaag nog geen uitspraken gedaan worden. 

Niettegenstaande bestaat er geen regeling rond het vergoeden van eventuele waardevermindering. 

7.10 Wat als de initiatiefnemers hun grond verkopen voor opwaardering van de grondprijs? 

Het dossier wordt opgemaakt om de zandbevoorrading op middellange termijn in Vlaanderen te kunnen 

verzekeren. Wie de uiteindelijke ontginningsactiviteiten zal uitvoeren wordt niet bepaald en is ook niet van 

belang. 

Het grootste deel van de kadastrale percelen binnen de zones “Groote heide en Raekerheide” zijn in het 

Grondinformatieregister (GIR) opgenomen als risicogronden. Bij de overdracht van deze gronden geldt een 

onderzoeksplicht van de aanwezige bodemkwaliteit. Bij aantoonbare historische verontreiniging (de risico-

activiteiten zijn stopgezet vóór 1995) zullen deze gronden gesaneerd moeten worden vóór overdracht mogelijk 

is. 
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7.11 Is er recht op schadevergoeding, vb. ten gevolge van vrachtverkeer? 

Schade door de slechte staat van een weg of wegenwerken kunnen onder voorwaarden verhaald worden op de 

wegbeheerder. Daarvoor moet de schade aantoonbaar zijn en de omstandigheden die de schade veroorzaakt 

hebben moeten bewezen kunnen worden. 

7.12 Moeten de wegen heraangelegd worden voor meer vrachtverkeer? 

De gemeente voert momenteel gesprekken met AWV voor de heraanleg van de Fabriekstraat en de aanleg van 

een ovonde ter hoogte van het kruispunt met de Kettingbrugweg.  

Er zijn momenteel nog geen initiatieven voor de heraanleg van de Kettingbrugweg. Het plan zal hier ook geen 

specifieke uitspraken over doen. 

7.13 Zijn de 2 dossiers gekoppeld? 

De gemeente maakt 1 ruimtelijk uitvoeringsplan op met verschillende deelplannen. 

 


