
Beste

Graag reageren wij als Burgemeester en Schepenen op jullie open brief.  Jullie bekommernis voor 
een groene leefomgeving in Kaulille delen wij samen met jullie.  Met dat doel herbestemmen we, in 
samenwerking met de natuurverenigingen, het te ontginnen gebied. Aan het einde van de ontginning
zijn de gerooide bomen tot 3 maal gecompenseerd en is er zowel op het vlak van tewerkstelling 
(uitbreiding bestaande industriezone aan de Kettingbrugweg), zachte recreatie en natuurbeleving 
een grote plus. Voor de natuurliefhebber zal dit een droomgebied zijn, met de nodige aandacht voor 
bijkomende natuur, waterplassen en stilte- en wandelgebieden. 

Uit uw motivatie blijkt dat u niet overtuigd bent van de verleende inspraak aan alle stakeholders, lees
ook en misschien vooral de mensen van Kaulille en meer specifiek de omwonenden. Dat willen we 
toch nuanceren. Er is de voorbije jaren in dit dossier op tal van manieren inspraak gegeven aan de 
bevolking. Infobeurs, folders, hoorzitting, teamsvergadering met de verschillende buurten en 
actiegroepen (owv Corona), … Bovendien worden er nog infomomenten georganiseerd en is er straks
in het openbaar onderzoek ook nog de mogelijkheid om te reageren.

Het VOLTALLIG gemeentebestuur wil dit zanddossier graag gerealiseerd zien omdat de ontginning 
belangrijke opportuniteiten biedt die een meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van het betreffende 
gebied en heel de gemeente ! Deze voordelen kunnen jullie verder in deze brief lezen.

Uiteraard zullen er tijdens de ontginningsperiode hinderlijke neveneffecten zijn. Je kan geen omelet 
bakken zonder eieren te breken. Als gemeentebestuur proberen wij de overlast zoveel mogelijk te 
beperken door aanpassingen van de wegen, het kruispunt en de mobiliteit van het vrachtvervoer.  
Ook mogelijke hinder van stof en lawaai zal zoveel mogelijk beperkt en onder controle gehouden 
worden.  De huidige ontginningsprojecten bewijzen dat de hinder voor omwonenden zeer gering is.

Natuurlijk is iedere Bocholtenaar te vinden voor een groene leefomgeving met veel natuurbeleving. 
Helaas kunnen wij daar momenteel in het betreffende gebied niet echt van genieten.  Zowel de 
groeve van Winters als de PRB-terreinen zijn privé terrein.  Bovendien staat PRB nog steeds 
ingekleurd als INDUSTRIEGEBIED, gelegen aan het kanaal.  Interessante industrieruimte waar  onze 
hogere overheid momenteel dringend naar op zoek is!  Beschouw het dan ook als een kans om dit 
ontoegankelijk gebied te ontsluiten als een  extra groene zone waar beleving centraal staat.

Bovendien zijn de inkomsten die we als gemeente met de ontginning kunnen bekomen niet gering. 
Hiermee kunnen we onze algemene gemeentewerking optimaliseren. Bijkomende middelen kunnen 
ingezet worden in het vergroenen van onze gemeente, helpen om onze klimaatdoelstellingen te 
behalen, veilige fietspaden en goed onderhouden wegen aan te leggen, enz… 

Met respect voor jullie mening zijn wij er als bestuur van overtuigd dat deze zandontginning de 
Bocholter gemeenschap ten goede zal komen.  De voorbeelden van de prachtige nabestemmingen 
van de zand-en grindontginningen in de omgeving (Kinrooi, Weert, Mol, Lommel..) zijn hiervan een 
duidelijk bewijs. 
Hopelijk krijgen we de kans om deze dialoog samen te voeren aan de hand juiste informatie en 
duidelijke waarborgen. 

Positieve punten :
- Geen zware industrie in Kaulille toekomstgericht (= nu gewestplanmatig perfect mogelijk, 

met eventueel ook alle geluids- mobiliteits en andere hinder);



- Het gebied wordt gesaneerd (vooral de bodem – gebouwen zijn al voor een groot stuk 
opgeruimd);

- Geleidelijk aan tijdens het ontginnen al compenseren;
- Een groot gedeelte is jong bos (+/- 25 jaar); sinds einde werkzaamheden is dit nieuw 

ontstaan; kijken op middellange en lange termijn in termen van bos en milieu 
(bosbeheersplan wordt bekeken over 20 en over 80 jaar!);

- Raekerheide wordt terug aangevuld en volledig met waardevolle planten/bomen opgeplant; 
het eindresultaat zal zijn dat er meer waardevolle natuur is dan momenteel;

- Het gebied wordt toegankelijk voor inwoners van onze gemeente; is goed voor zachte 
recreatie en toerisme/ mogelijk kan een voetgangersbrug het gebied Lozerheide met het 
gebied aan het fabrieksterrein verbinden, waardoor het een uitgestrekt, aaneengesloten 
groengebied wordt; mensen actief in contact brengen met de natuur en er rond 
sensibiliseren, zorgt voor een betere groenbeleving en het veelvuldiger doorgeven van 
natuurwaarden aan de komende generaties;

- Ter hoogte van de industriezone Kettingbrug komen er 30 ha (KMO-?) bij; is goed voor de 
tewerkstelling;

- Een gedeelte van onze zand-inkomsten kan gebruikt worden om sneller onze doelstellingen 
te bereiken om CO2-neutraal te worden, ons klimaatactiedoelstellingen te behalen,… (groen 
wagenpark, verledding van onze openbare verlichting, aankoop gronden voor opplant 
houtkanten, bosgebied waar mogelijk, inrichten van kleine landschapselementen en 
ecologisch onderhoud van waterwegen en beekvalleien);

Aandachtspunten :
- Alle mogelijke vormen van hinder proberen te ondervangen : o.a. en vooral 

mobiliteitsproblemen op en buiten het terrein, geluidshinder, stofhinder,…;
- Een goed communicatieplan uitwerken (studiebureau) en de mensen op regelmatige basis 

op de hoogte brengen;
- Een plan opstellen dat gedragen wordt door alle belanghebbenden; Is ook regelmatig overleg

met alle steakholders.
- Waarborgen inbouwen die de afgesproken nabestemming garanderen.


