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1. Inleiding

1.1. AANLEIDING TOT OPMAAK VAN DE STUDIE

De aanleiding tot opmaak van deze studie is tweeledig. Enerzijds is er de vraag naar ontwikkelingsmogelijkheden voor de huidige pastorij met omliggende tuin

en parochiezaal. Anderzijds is er de concrete bouwaanvraag voor het bouwen van appartementen aan Kaulillerdorp.

Door de herinrichting van de doortocht zijn er andere noden voor de ruimtes die hieraan gekoppeld zijn. Het scheppen van een kader voor het gehele bouwblok

Bosschelweg, Jasperslaan en Kaulillerdorp en aanpalend woongebied, tot aan het Donkelstraatje, dringt zich op. Een kader waarbinnen de mogelijke

bouwaanvragen op een samenhangende, ruimtelijk verantwoorde manier kunnen behandeld worden.

1.2. DOEL VAN DE OPDRACHT

Het doel van deze studie is om een stedenbouwkundige visie uit te werken voor het gebied tussen de Bosschelweg, het Donkelstraatje en Kaulillerdorp. De

visie op de toekomstige gewenste structuur van Kaulille-centrum wordt vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan fase voorontwerp overgenomen zodat

het plangebied in een ruimere context gekaderd wordt en past in de visie van het GRS Bocholt. Bij het ontwikkelingsvoorstel wordt deze planologische context

vanuit het GRS nader beschreven, zullen de knelpunten en potenties van het plangebied aangegeven worden en zal een ruimtelijke afweging gebeuren van de

bestaande ruimtelijke structuur i.f.v. toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.

Binnen het plangebeid moeten een aantal centrumversterkende functies blijven bestaan en worden versterkt. Door de aanwezigheid van de kerk, de

parochiezaal, enkele handelszaken en zijn ligging ten opzichte van het Cultureel Centrum De Kroon gaat het gegeven mobiliteit hierbij een grote rol spelen.

Om de totaalontwikkeling van het bouwblok en de relatie met de omgeving op termijn niet te hypothekeren en om de ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst

op elkaar af te stemmen wordt de opmaak van een ontwikkelingsvoorstel voor de hele zone wenselijk geacht. Een geëigende woontypologie moet het mogelijk

maken om het studiegebied als overgangszone tussen de kern en het open agrarisch landschap te laten fungeren. Hierbij is het bepalend hoe de wanden van

dit bouwblok worden benaderd, waar de open ruimtes worden ingelast en hoe de verweving met de omgeving gebeurt.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Technum nv Hasselt in opdracht van de gemeente Bocholt.
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2. Situering

2.1. SITUERING VAN BOCHOLT IN DE REGIO

Bocholt ligt in het noorden van de provincie Limburg en behoort tot twee traditionele

landschappen: het Kempisch Plateau en de vlakte van Bocholt. Het bestaat uit twee

hoofddorpen, Bocholt en Kaulille, en twee kleinere kerkdorpen, Lozen en Reppel.

Bij de aanleg van het kanaal, op het einde van de 19de eeuw, kreeg Bocholt een sterke

ontwikkeling naar het westen tegenover een eerder landelijke lintontwikkeling aan het

oosten van het kanaal.

Van oorsprong was Bocholt sterk naar de Maasstreek gericht (kanton Bree), terwijl Kaulille

eerder verbonden was met de noordwestelijke gebieden (kanton Neerpelt). Dit wordt

duidelijk zichtbaar uit de historische evolutie van de verbindingswegen. We zien deze

tweedeling ook terug op de historische kaarten van 1902, waarop de Kaulillerweg nog niet

aanwezig is. De verbinding tussen Bocholt en Kaulille werd pas aangelegd rond 1912.1

Kaulille ligt aan een knooppunt van wegen die een verbinding maken met Peer, Neerpelt en

Hamont-Achel in het noorden van de Provincie

1 GRS Bocholt informatief augustus 2005
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2.2. SITUERING VAN HET PLANGEBIED

Het plangebied situeert zich in de deelkern Kaulille en omvat het gebied rond Kaulillerdorp.

Het wordt ingesloten door de Bosschelweg, het Donkelstraatje en Kaulillerdorp. Dit

bouwblok kan als overgangsgebied beschouwd worden tussen de zone rond De Kroon en

de open bouwkavels rond de Steenakkerstraat en Molenstraat. Het eigenlijke centrum van

Kaulille wordt op die manier gelinkt met het open agrarisch gebied ten westen van de

Bosschelweg.

Binnen deze zone moet een aantal centrumversterkende functies blijven bestaan en

worden versterkt. Door de aanwezigheid van de kerk, de parochiezaal, enkele

handelszaken en de ligging ten opzichte van het Cultureel Centrum De Kroon gaat het

gegeven mobiliteit hierbij een grote rol spelen.

Bosschelweg Donkelstraatje

Kaulillerdorp

De Kroon

Steenakkerstraat

Molenstraat
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3. Randvoorwaarden vanuit de planningscontext

3.1. BOVENGEMEENTELIJKE CONTEXT

3.1.1. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN (RSV)2

In het RSV wordt Bocholt gesitueerd in het buitengebied. Het buitengebied is hier het Kempisch Plateau en de Vlakte van Bocholt. In het buitengebied is het

beleid gericht op het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het verweven van de belangrijke structurerende elementen zoals landbouw en natuur. Dit kan

alleen vanuit een integrale, samenhangende ruimtelijke visie op de ruimte en op het buitengebied in het bijzonder. Sectorale ontwikkelingen worden hierin

gekaderd.

Dit betekent niet dat het buitengebied wordt ‘bevroren’. De bestaande ruimtelijke structuur en het fysisch systeem bieden het raamwerk waarbinnen

dynamische activiteiten en functies met steeds wijzigende omgevingsvereisten op flexibele manier moeten kunnen functioneren.

Met betrekking tot het buitengebied doet het RSV volgende uitspraken die relevant zijn voor Bocholt:

Wonen: in het buitengebied wordt gestreefd naar een dichtheid van 15 woningen per hectare. Bovendien moet de woonbehoefte opgevangen worden in de

daartoe best uitgeruste kernen.

Natuur: De vallei van de Abeek en de natuurgebieden van Bocholt wordt genoemd als structuurbepalend op Vlaams niveau. De Abeek is rijk aan

natuurwaarden: hooilanden, Broekbossen, moerassen, netwerken van kleine landschapselementen. De natuurgebieden van Bocholt zijn moerassen,

laagveenvegetaties, weidevogelgebieden, vloeiweiden en oude agrarische landschappen met dichte netwerken van houtkanten- en wallen. Als oude

landbouwsystemen hebben ze een grote natuurbehoudswaarde door de invloed van het mineraal/kalkrijke water op de vegetaties.

Landschap: Bocholt is gelegen in de Vlakte van Bocholt. Het is een vlak gebied ten noorden van de noordrand van het Kempisch plateau. Het is een

overwegend open landbouwlandschap met wijdse gezichten, weinig verspreide bewoning en enkele natuurgebieden.

2 GRS Bocholt informatief augustus 2005
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3.1.2. PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN LIMBURG (PRSL)3

Deelruimten: Bocholt behoort tot twee regio’s, het Maasland en de Kempen

Binnen de regio Maasland behoort de gemeente tot de deelregio Vlakte van Bocholt. De lijninfrastructuren zijn de aanhechtingspunten voor de bebouwing, de

kernen en de bedrijventerreinen. De brede tussenruimte tussen de N78 (Maaseik-Tongeren) en de N76 (Neeroeteren - Bree - Bocholt) is nagenoeg

onbebouwd. De bebouwde lijninfrastructuren moeten doorsneden worden door openruimtecorridors, verdere lintbebouwing moet absoluut ontmoedigd worden.

Binnen de regio Kempen behoort het noordwestelijke en zuidwestelijke deel van Bocholt tot de deelregio Centrale Kempen. De Centrale Kempen is een

belangrijk agrarisch en open gebied.

Deelstructuren

Wonen: De provincie selecteert de kleinstedelijke gebieden, de hoofddorpen en de woonkernen. Bocholt en Kaulille worden geselecteerd als hoofddorp. De

kernen Reppel, Lozen, De Hees en NeerKreyel zijn aangeduid als woonkern. De hoofddorpen en woonkernen staan in voor het opvangen van de plaatselijke

behoeften aan ruimte voor bijkomende woongelegenheid en de lokale voorzieningen.

Naast de selectie van kleinstedelijke gebieden, hoofddorpen en woonkernen werd per gemeente ook een taakstelling wonen naar voor geschoven.

Landbouw: De landbouw is de economische functie binnen deze deelregio. Bocholt valt volledig binnen het gebied waar de nadruk in de toekomst voornamelijk

zal liggen op gemengde grondgebonden en grondloze veehouderij. Dreigende versnippering van grote aaneengesloten landbouwgebieden – bijvoorbeeld door

verlinting en ruimtebeslag – vanuit industrie of verstedelijking wordt tegengegaan. Voornamelijk in de Vlakte van Bocholt ligt een grote oppervlakte historische

landbouwgronden in natuurrijke gebieden. Het betreft vaak groengebieden volgens het gewestplan.

Natuur: Bocholt behoort tot het natuurlijk systeem van het Kempens Maasbekken. Dit beken- en bossengebied is voornamelijk een verwevingslandschap,

waarin landbouw meestal de hoofdfunctie is. Ruimte voor herstel van het natuurlijk karakter van de beekvalleien, voor buffering en waterbeheer, en behoud en

herstel van het fijnmazig netwerk van bossen en lineaire landschapselementen zijn belangrijk. Het gebied wordt omzoomd door grote aaneengesloten

natuurgebieden en heeft een belangrijke verbindende functie.

Verkeer: De N76 gaande van de N73 te Hamont tot de aansluiting op de primaire weg type II te Bree en de N747 gaande van de N76 tot de Nederlandse grens

zijn geselecteerd als secundaire weg type I.

3 GRS Bocholt informatief augustus 2005
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De Breeërweg - Kaulillerweg gaande van de N76 tot de Jasperslaan te Kaulille is geselecteerd als secundaire weg type II. De N747 ten westen van de N76

wordt beschouwd als een lokale weg. Bocholt is gelegen op een C-lijn tussen Bree, Hamont en Kaulille op een C-lijn tussen Peer en Hamont. De C-lijn Bree -

Peer loopt door het zuidelijkste puntje van de gemeente. Een C-lijn is een verbindende regionale lijn. Op deze buslijnen kan De Lijn haar concurrentiepositie

versterken omwille van de complementariteit met het schaars uitgebouwde spoorwegnet in het gebied. Kaulille en Bocholt zijn niet verbonden via een OV-lijn.

3.1.3. GEWESTPLAN

Kaulille - Bocholt ligt in het gewestplan Neerpelt-Bree dat op 22.03.1978 bij K.B. werd

bekrachtigd en werd gewijzigd in 1995.

Een groot gedeelte van het grondgebied van Bocholt heeft als bestemming landbouw. De

woonfuncties worden geconcentreerd in de hoofdkernen en in de kerkdorpen, met

aansluitende woonuitbreidingsgebieden.

Het grootste gedeelte van het plangebied ligt in het woongebied van de deelgemeente

Kaulille. Het zuidelijke gedeelte wordt aangegeven als landelijk woongebied. Het gebied

rond CC De kroon en het OCMW is aangegeven als zone voor openbaar nut.

Snede gewestplan
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3.1.4. WATERTOETS

Voor het plangebied zijn de afbakeningen van de grondwaterstromingsgevoelige gebieden, de erosiegevoelige gebieden en de winterbedkaart niet van

toepassing.

Het gebied ligt volledig in infiltratiegevoelig gebied.

Volgens de afbakening van de overstromingsgevoelige gebieden zijn er twee zones die zijn ingekleurd als effectief overstromingsgevoelig gebied, nl de zone

aan de voorzijde van de Kroon en het gebiedje rond de nachtwinkel.

Volgens de hellingkaart bedraagt het hellingspercentage minder dan 05% tot 5%.

Overstromingsgevoelig gebied

nachtwinkel

Overstromingsgevoelige gebieden Hellingkaart
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3.2. GEMEENTELIJKE CONTEXT

3.2.1. GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN (GRS)4

Bocholt en Kaulille worden ontwikkeld tot twee evenwaardige dynamische kernen. Dit betekent dat nieuwe woonprojecten in deze kernen komen. Nieuwe

woongebieden moeten zich voegen in het dorpse karakter. De woningbouw is gericht op het voorzieningenniveau van de dorpen en zal hiervoor een

versterking betekenen. Beide kernen kunnen een “tweelingdorp” vormen door enerzijds hun gelijkenissen naar grootte en bevolkingsaantal, het voorkomen van

gelijke functies (wonen, bedrijven) in beide kernen en anderzijds de complementariteit wat betreft handelsstructuur, sportuitrusting, culturele infrastructuur en

administratie. Kaulille en Bocholt vormen twee, vrij duidelijk afgebakende kernen in het landschap met op enkele plaatsen een vertrekkend lint langs een

steenweg. Door een aangepast ruimtelijk beleid zal de begrenzing van de twee kernen duidelijk gemaakt worden. Het beleid richt zich op het herkenbaar

maken van de grenzen en op het creëren van een leesbare ruimtelijke
structuur.

Naast een versterkte woon- en voorzieningenstructuur is het noodzakelijk ook de

kleinhandel in de beide hoofddorpen nieuwe kansen te geven.

Kaulille: een volwaardig hoofddorp met een voelbare band naar het buitengebied

De woonfunctie blijft hier een belangrijke rol spelen. De verweving met andere

functies (bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzieningen, recreatie, grootschalige

winkels, … ) dient zorgvuldig te gebeuren. Kaulille zal in de toekomst ook over een

handelsaanbod beschikken, dat evenwel beperkt en meer versnipperd is

(Nevenplein, Kaulillerdorp, … ). De aanwezigheid van het OCMW en het cultureel

centrum wijst duidelijk op de complementariteit tussen beide kernen.

Kernversterking kan gebeuren door de ontwikkeling van goed gelegen

binnengebieden. Op korte termijn wordt het B.P.A. Centrum gerealiseerd en op Deelruimte Kaulille Gewenste structuur

langere termijn – en indien de behoefte kan worden aangetoond – het woonuitbreidingsgebied tussen Bosschelweg en Erkstraat.

Daarenboven behoudt Kaulille een brede voelbare landschappelijke band met de open-ruimte gebieden ten noorden, ten westen en ten zuiden van de kern.

4 GRS Bocholt Richtinggevend deed Mei 2007 Iris Consulting A+D Engels
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Identiteitsversterking Nevenplein en kerk

In Kaulille staat de lokale kernversterking op het Nevenplein en naar de kerk toe centraal. Het Nevenplein wordt ingericht als een zone waar het aangenaam

vertoeven is en waar kleinhandelszaken nieuwe kansen krijgen. Dit karakter moet blijken uit de aanleg van het openbaar domein. De verblijfskwaliteit van het

centrum staat hierbij centraal.

Clusters van lokale erfgoedelementen

Dit zijn clusters waarbij de erfgoedwaarde voornamelijk bepaald wordt door historische gebouwen waardevolle gebouwen of (recente) karakteristieke

gebouwen.

Het beleid in deze clusters richt zich op het behoud van de historisch waardevolle gebouwen en op het versterken van de ruimtelijk - historische context die

deze gebouwen met elkaar verbindt. Bij het inpassen van nieuwe gebouwen wordt steeds rekening gehouden met deze historische context, de schaal van de

gebouwen, morfologie, ... Concreet kan dit betekenen: een aangepaste weginrichting, aangepaste verlichting in functie van de gebouwen, herwaarderen van

buurtwegen, renoveren van historische gebouwen, …

Worden geselecteerd als cluster van historisch

waardevolle gebouwen:

• Historische kern Bocholt

• Historische kern Kaulille
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Lokale verbindingswegen (lokale weg type 1)

De lokale verbindingswegen (lokale wegen type 1)

hebben als hoofdfunctie het verbinden op lokaal

niveau en als aanvullende functie het verzamelen op

bovenlokaal niveau. Deze wegen hebben geen

verbindingsfunctie op bovenlokaal niveau. De kwaliteit

van de doorstroming is ondergeschikt aan de

plaatselijke leefbaarheid. Omwille van de veiligheid

van op deze wegen moet het toegang geven buiten de

bebouwde kommen zoveel mogelijk beperkt worden.

Worden geselecteerd als lokale verbindingsweg:

- N747

- Kaulillerweg

- Bosschelweg

Gewenste verkeers- en vervoersstructuur
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3.2.2. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG

Het grootste gedeelte van het centrum van Kaulille, aan de oostzijde van

Kaulillerdorp, wordt gevat binnen het BPA Centrum Kaulille Herziening goedgekeurd

en gewijzigd bij KB 19/12/1968, 12/05/1980 en MB 06/07/1990 en MB van

3/10/2002.

Hierbij staat de zone grenzend aan Kaulillerdorp en aan het Nevenplein ingekleurd

als “zone voor wonen en handel: gesloten tot half open bebouwing”. Dit is een zone

voor wonen, handel en/of horeca. Vrije beroepen zijn ook toegestaan. Er kan in

deze zone ook alleen gewoond worden. De bestemming handel of horeca mag

enkel op het gelijkvloers voorkomen. Op verdieping is wonen de bestemming.

Ingeval van bebouwing met twee bouwlagen is het inrichten van volwaardige

woongelegenheden onder het dak niet toegelaten, enkel woonvertrekken horende

bij woongelegenheden in de onderliggende bouwlaag zijn toegelaten. Uitzondering

hierop kan enkel toegestaan worden voor het behoud van bestaande vergunde

constructies.

Het Nevenplein zelf staat aangegeven als “Zone voor openbaar nut en plein”. In

deze zone zijn momenteel het cultureel centrum en het OCMW–gebouw ingeplant.

Naast de aanleg van een openbaar plein, met het nodige straatmeubilair, is hier elke

infrastructuur verbonden aan een openbare nutsfunctie toegestaan. Het plein dient

op een zodanige wijze aangelegd te worden, dat het zijn functie als multifunctionele

openbare ruimte op een kwalitatief goede manier kan vervullen.
Bestemmingsplan B.P.A. Centrum Kaulille, MB 3/10/2002
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3.2.3. VERKAVELINGEN

Binnen het plangebied liggen verschillende verkavelingen.

Nr 455: Verkaveling 7016V78/1 met 4 kavels voor residentieel gebruik.

Nr 564: verkaveling 7016v86/13 van 22 december 1986. Deze verkaveling omvat 4 loten in open

bebouwing, met 2 bouwmogelijkheden aan de Bosschelweg en twee aan Kaulillerdorp. Het kadaster geeft

twee percelen weer die bebouwd zijn aan Kaulillerdorp, de tuinzone loopt tot tegen de Bosschelweg.

Nr 383 : De verkaveling 7080V61 ligt aan weerszijden van de Bosschelweg. Ze omvat 4 loten ten westen

van de Bosschelweg , 2 loten ten oosten en 6 loten aan Kaulillerdorp. Er werd een verkavelingswijziging

goedgekeurd waarbij de 6 loten werden samengevoegd tot 2 loten.

Nr 762: Goedgekeurde verkaveling met een combinatie van kavels voor open bebouwing en in het hart

van het gebied meergezinswoningen. Door de opbouw van de verkaveling (wegen) blijft het mogelijk om

het noordelijk gelegen ingesloten gebied te ontwikkeling.

Nr 91: Goedgekeurde verkaveling die aansluit bij nr 762

Nr 755: Goedgekeurde verkaveling die aansluit bij nr 762 en die de Bosschelweg afbakent in open

bebouwing.

Nr 717: verkaveling 7016VMI-0004V01 van 4 oktober 2000, omvat twee bouwkavels die nog niet bebouwd

zijn.

Nr 135: Verkaveling 80/V/40 omvat 4 kavels in open bebouwing langs de Bosschelweg. Sluit aan bij nr

717 en 762.
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3.2.4. BOUWAANVRAGEN

Binnen het plangebied zijn er een aantal bouwaanvragen in behandeling waarvoor een ruimere visie wordt vereist.

- Bouwaanvraag aan Kaulillerdorp op de percelen147t3 en 147s. Aanvraag voor meergezinswoningen aan de weg

met grondgebonden woningen aan een erf op achterliggend perceelsgedeelte.(zie afbeelding).

- Bouwaanvraag op de hoek van de Jasperslaan met Kaulillerdorp. De bestaande bebouwing zal plaats maken voor

meergezinswoningbouw.

- Bouwaanvraag voor de hoek van de Molenstraat met Kaulillerdorp. Ook hier gaat het over meergezinswoningen.
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3.2.5. BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN

Binnen de perimeter van het plangebied zijn volgende monumenten gelegen:

- HH Monulfus en Gondulfuskerk Kaulillerdorp 44 Monument 04/07/1996 (1)

- Pastorie Kaulillerdorp 42 Monument 29/03/2001 (2)

- Pastorietuin Kaulillerdorp 42 Dorpsgezicht 29/03/2001 (2)

- Molen Molenstraat (3)

- Molenstraat beschermd dorpsgezicht (3)

1 2 2 3
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3.2.6. ERFGOED

Zijn opgenomen in de Inventaris van het cultuurbezit in België, ‘Bouwen door de eeuwen

heen – deel 19n’.

- Bosschelweg nr 18, voormalige gemeente school (1)

- Kaulillerdorp nr 24, Keizershof (2)

- Kaulillerweg 51, voormalige gemeenteschool ( 3)

- Kaulillerdorp nr 38 dorpswoning De Bokkereyer (4,5)

- Molenstraat 2,4 twee dorpswoningen (6)

1 2

3 4

5 6
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4. Analyse bestaande toestand

4.1. MACRONIVEAU

Kaulille is een van de twee hoofddorpen van de gemeente Bocholt. Het ligt aan een

knooppunt van wegen, dat in het noorden ontsluiting geeft naar Neerpelt en Hamont-Achel

en in het zuiden naar Peer en het centrum van Bocholt. In oost – westelijke richting loopt de

N747 vanuit Nederland, door Kaulille , richting Hechtel-Eksel .

Het wonen in Kaulille situeert zich eveneens rond het knooppunt. Aan de noordzijde van de

N747 bevinden zich twee grote woonwijken, gevangen tussen boscomplexen en de open

ruimte van de Warmbeekvallei. Ten zuiden van de gewestweg situeren de woonwijken zich

rond het centrumgebied van Kaulillerdorp, de verbindingsweg met Bocholt centrum.
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4.2. MESONIVEAU

Het studiegebied bevindt zich in het centrum van Kaulille en omvat het gebied ten zuiden van de N747.

Het eigenlijke centrum van Kaulille situeert zich rond Kaulillerdorp en het Nevenplein. De handelsfuncties liggen hoofdzakelijk aan de Kauilllerdorp en rond het

Nevenplein, terwijl het cultureel centrum (1), de lagere en de kleuterschool (2), de kinderopvang (3) en de bejaarden woningen (4) aan de oostzijde

gecentraliseerd zijn.

Rond de Bosschelweg loopt het centrum over in een woongebied met uitsluitend open bebouwing. De open ruimte is hier al voelbaar dankzij de doorkijken

naar het weidegebied met verspreid staande bosjes en bomenrijen. Zo is ook de beschermde windmolen reeds van ver waarneembaar. Aan deze zijde van het

centrum liggen ook een aantal recreatieve voorzieningen zoals voetbalvelden, tennispleinen en het jeugdlokaal.

Wonen Handel Recreatie en erfgoed  Openbaar nut
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Samengevat

Het centrum gebied met zijn voorzieningen situeert zich ten oosten van het pas ingerichte

Kaulillerdorp.

Het open landschap met de open bebouwing ligt ten westen van de Bosschelweg.

Het gebied waar deze beide zones elkaar ontmoeten wordt gevangen tussen de

Bosschelweg en Kaulillerdorp. Dit gebied fungeert als overgangsgebied tussen de

bebouwingsconcentratie in het centrum en het open landschap aan de westzijde.

Na de herinrichting van Kaulillerdorp krijgt dit gebied een verwevingfunctie waar enerzijds

de invloeden van de dorpskern gelden maar waar ook de openruimte het gebied kan binnen

dringen. Op die manier kan het karakter van een landelijke gemeente bewaard blijven

zonder de huidige noden te beperken.
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4.3. PROJECTGEBIED

4.3.1. BEBOUWING - FUNCTIES

In het centrumgebied is wonen de hoofdbestemming. Handel en horeca situeren zich

hoofdzakelijk rond Kaulillerdorp en in beperkte mate aan de rand van het Nevenplein. De

school met de kinderopvang en de sporthal zijn gecentraliseerd aan de rand van het

centrum.

De sportinfrastructuur ligt ten westen van het centrum met voetbalvelden aan de

Molenstraat op de hoek met de Erkstraat en tennisvelden in het verlengde van de

Steenakkerstraat.

voetbal

tennis
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4.3.2. ONTSLUITING

Vanuit het wegenknooppunt lopen er twee wegen in zuidelijke richting. De Bosschelweg

verbindt Kaulille centrum via Grote-Brogel met Peer en Kaulillerdorp –Kaulillerweg is de

verbinding van Kaulille centrum met Bocholt centrum.

In oost westelijke richting lopen twee straten evenwijdig vanuit het Nevenplein over in de

Steenakkerstraat en de Molenstraat. Deze twee landelijke woonstraten verbinden het

centrum met het omliggende landschap aan de westzijde van de kern.

De doorwaadbaarheid van het gebied is vrij hoog. De fietser heeft naast de aanliggende

fietspaden aan de Kaulillerweg, vrijliggende fietspaden aan de Bosschelweg. Er zijn

doorsteken voorzien voor fietsers en voetgangers die het woongebied aan de

Steenakkerstraat en de Molenstraat verbinden met het centrum van Kaulille.

Het parkeergebeuren bevindt zich rond de Kroon op het Nevenplein, rond de kerk en rond

de parochiezaal. Er is langsparkeren voorzien aan de handelszaken aan Kaulillerdorp.

Langs de Kaulillerweg, aan de lagere school, bevindt zich beperkte parkeermogelijkheid.

Terwijl er wel een grote parking aan het kerkhof ligt die ook gebruikt wordt voor de school.
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4.3.3. GROENSTRUCTUREN

Alhoewel het projectgebied in het centrum ligt is het groen karakter toch sterk aanwezig. Dit

wordt hoofdzakelijk bepaald door de grote tuinen rond het Keizershof en de langs liggende

apotheek. De hoogstambomen in deze tuinen zijn zowel beeldbepalend van op het

Nevenplein als vanaf de Bosschelweg.

Aan de Bosschelweg vormen de afsluitingen van hagen en muren met overhangende

boomkruinen voor een stevige groene wand. Aansluitend met de aanplantingen aan de

Winterdijkweg wordt het groen karakter overheersend bij het inrijden vanaf het knooppunt.

De bebouwing gaat over in open kavels en het westelijk gelegen open landschap dringt zo

het gebied binnen.

De groene ruimte rond de parochiezaal en rond de pastorij is versnipperd en heeft geen

belangrijke solitairen, maar de ruimte geeft wel mogelijkheden en zorgt eveneens voor de

overgang tussen het open landschap en het centrumgebied.

Het bouwblok Bosschelweg – Jasperslaan - Kaulillerweg vormt een groene entree naar het

centrum. Komende vanuit het open landschap tussen Bocholt en Kaulille vormen de open

kavels met grote tuinen en bosjes voor een goede overgang naar het centrumgebied.
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5. Potenties en knelpunten

5.1. POTENTIES

5.1.1. BEBOUWING –FUNCTIES

- In het centrum zijn de voorzieningen gesitueerd rond Kaulillerdorp. Vlotte bereikbaarheid, voldoende parkeermogelijkheden.

- De bebouwing in het centrum: er is een variatie aan gesloten bebouwing, open kavels en halfopen bebouwing. De appartementen zijn geconcentreerd in de

omgeving van het Nevenplein.

- Bouwmogelijkheden in gebied rond de huidige pastorij.

- Aan de westzijde van het centrum geven de open kavels zicht op het omliggende landschap. Ook de bebouwing langs de Kaulillerweg geeft door zijn grote

tuinen en groene voortuinen een goede overgang tussen open landschap en het centrumgebied van Kaulille.

- Handel is geconcentreerd rond Kaulillerdorp

- Verlaten drankenhal kan in aanmerking komen voor woningproject in relatie met gebied rond de pastorij, kerk en parochiezaal.

- Verkaveling Nr 762: Goedgekeurde verkaveling met een combinatie van kavels voor open bebouwing en in het hart van het gebied meergezinswoningen.

Deze verkaveling is zo opgebouwd dat verdere ontwikkeling van de ingesloten noordelijke percelen nog mogelijk blijft.
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5.1.2. ONTSLUITING

- Buurtwegen: Het gebied omvat een aantal buurtwegen en voetwegen. Bosschelweg buurtweg nr 4, Kaulillerdorp Buurtweg nr 1, voetpad tussen Keizershof en

apotheek buurtweg nr 14, Molenstraat tussen Bosschelweg en Kaulillerdorp voetweg nr 31, voetpad langs de pastorij voetweg nr 34, insteek aan Kaulillerdorp

ter hoogte van verkaveling 91 en 762 buurtweg nr 30 en tenslotte het Donkelstraatje buurtweg nr 8.

- Zowel de Bosschelweg als de Kaulillerdorp zijn in het mobiliteitsplan aangeduid als lokale weg I, ze hebben dus een verbindend karakter op lokaal vlak. In het

mobiliteitsplan, zijn een aantal randvoorwaarden aangegeven voor de herwaardering van Kaulille centrum, met name: bevestiging van het verbindend karakter,

goede doorstroming openbaar vervoer,  meer comfort en veiligheid voor fietsers en voetgangers,  ingrijpende verbetering van architecturale waarde (ruimtelijke

kwaliteit) van de omgeving, ordenen van parkeren en beveiligen schooluitgangen5

- Verkaveling Nr 762: In deze verkaveling wordt de mogelijkheid gegeven om te ontsluiten via de Bosschelweg, maar de link met Kaulillerdorp is voor

voetgangers en fietsers wel mogelijk door aan te sluiten op buurtweg nr30. Ook in het noordelijk gelegen gebied is doorwaden met paden mogelijk. De

Kaulillerweg-Kaulillerdorp is voorbehouden voor doorstroming, het creëren van bijkomende ontsluitingswegen is hier niet gewenst.

- Er is een goede doorwaadbaarheid van het gebied voor de fietser en de voetganger: Voetpad tussen de Keizershof en apotheek (1),  Molenstraat (2),

voetpad langs de pastorij (3) en  het gebied rond de kerk (4).

1 2 3 4

5 Fase 3 Beleidsplan, Mobiliteitsplan Bocholt augustus 2002
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- Parkeren: door zijn ligging is het gebied goed te bereiken. Er is voldoende ruimte om het parkeren van het centrumgebeuren op te vangen. Volgens het

Mobiliteitsplan is er zelfs op piekmomenten geen saturatie in de onmiddellijke omgeving van het centrum. Het parkeren voor het Cultureel Centrum van Kaulille

kan worden uitgedund en sterker gegroepeerd om een groter polyvalent plein over te houden, met inpassing van groen. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

op het Nevenplein en voor de uitbreiding van het OCMW zullen geen parkeerplaatsen bijkomen.

5.1.3. GROENE KARAKTER

- Grote tuinen langs de Kaulillerweg. Komende van het open landschap, tussen Bocholt en Kaulille, geeft dit een groene entree naar het centrum. (1)

In het centrum zijn nog enkele grote tuinen met hoogstambomen die een groen en toch besloten karakter geven: tuin rond apotheek en Keizershof.(2)

- Groene ruimtes rond de pastorij en het parochiehuis.(3)

- Bij het inrijden van de Bosschelweg, vanuit het wegenknooppunt, valt onmiddellijk het groene karakter op. Dit wordt enerzijds gevormd door de bomen aan de

Winterdijkweg en anderzijds door de hagen en bomenrijen die de achterkanten van de percelen begrenzen (diepe tuinen aan Kaulillerdorp).(4)

Zicht van op de Bosschelweg naar het open landschap. (5)

1 2 3 4 5
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5.2. KNELPUNTEN

5.2.1. BEBOUWING –FUNCTIES

1 2

3 4

- Bouwaanvraag voor appartementen aan Kaulillerdorp 60. Dit perceel ligt volgens het

gewestplan in volledig rood woongebied. Het perceel is omgeven door kavels met open en

halfopen bebouwing en ligt in het overgangsgebied tussen open landschap en de kern van

Kaulille. Inpasbaarheid in de omgeving in acht nemen, gevaar voor schaalbreuk.(1)

- Bouwaanvraag appartementen op de hoek van Kaulillerdorp en de Jasperslaan.

Zichtlocatie bij inkom van het centrum in omgeving van de kerk. Opletten met bezonning

en privacy van achterliggende percelen. (2)

- Bouwaanvraag appartementen Bokkerijder. Het pand is opgenomen in ‘Bouwen door de

Eeuwen heen’. Gelegen op de hoek van de smalle Molenstraat, met aan één zijde de

schuur van de Bokkerijder en aan de andere kant de dorpswoningen ook opgenomen in

Erfgoed van Vlaanderen. Vermijden dat er afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het

erfgoed en het karakter van dit straatje. Oppassen voor schaalbreuk. (3)

- Rond de pastorij ligt een vrij grote tuin die momenteel niet benut wordt. Hij is samen met

de pastorij geklasseerd als dorpsgezicht. De muur in de voortuin is recent verwijderd, het

gebied is niet meer gestructureerd. In de tuin staan geen noemswaardige

hoogstambomen, het karakter is verdwenen.(4)

- Herbestemming van de vroegere drankenhal aan de Bosschelweg. Deze hal ligt achter

een woning, omgeven door braakliggend bedrijfsterrein. In de huidige situatie kunnen de

woning en de loods niet van elkaar losgekoppeld worden. De relatie met het omliggend

gebied ontbreekt. (5) 5 6

- De parochiezaal en omgeving moeten herbeken worden naar bestemming. Het gebied heeft meer mogelijkheden. De gevel van de supermarkt, het vrijstaand

bijgebouw en de toegang naar de opslagplaats vormen geen representatieve wand. (6)
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- De bestaande verkavelingen.

Nr 564: verkaveling 7016v86/13 van 22 december 1986. Deze verkaveling omvat 4 loten in open bebouwing, met 2 bouwmogelijkheden aan de Bosschelweg

en twee aan Kaulillerdorp. Het kadaster geeft  twee percelen weer die bebouwd zijn aan Kaulillerdorp, de tuinzone loopt tot tegen de Bosschelweg. Daar er

meer mogelijkheden geboden worden aan Kaulillerdorp moet bekeken worden wat de draagkracht van de percelen is. Er moet een keuze gemaakt worden; of

er worden appartementen toegestaan aan Kaulillerdorp waarbij de achterliggende gronden bouwvrij blijven, of de verkaveling wordt volgens de vergunning

uitgevoerd met 4 kavels in open bouwvorm.

Nr 383: Volgens de verkavelingaanvraag  ligt de bouwstrook tegen de rooilijn, met een bouwdiepte van 10m. Op het terrein ligt het gebouw echter op 8m van

de rooilijn met een bouwdiepte van 20m (breedste punt). De loten zijn samengevoegd tot twee percelen ipv 4 kavels. Door de inplanting van het gebouw kan

de ruimtelijke kwaliteit niet meer gegarandeerd worden indien de loten aan de Bosschelweg ook nog bebouwd worden.

Nr 455: Verkaveling 7016V78/1 met 4 kavels voor residentieel gebruik. Door zijn ligging kan aan deze plek meer mogelijkheden geboden worden. De kavels

zijn echter in oppervlakte zeer klein en de bebouwing ligt aan de westzijde slechts op 3m van de perceelsgrens. De achterliggende woning, aan de

Bosschelweg, is gericht naar zijn voorgebied wat dan weer kansen biedt voor het behoud van zowel de woning als het (groene) voorgebied;

Nr 717: verkaveling 7016VMI-0004V01 van 4 oktober 2000, omvat twee bouwkavels die nog niet bebouwd zijn. Om verdere ontwikkeling van het binnengebied

mogelijk te maken zou een tweede ontsluiting aan de Bosschelweg gewenst zijn. Hierdoor zou één van de twee bouwkavels gereserveerd worden.
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5.2.2. GROENE RUIMTES

- De grote tuinen die uitkomen op de Bosschelweg zijn in feite allemaal nog bebouwbaar. Hierdoor kan het groene karakter van de straat verloren gaan(1) – zie

ook item verkavelingen.

- De groene wand aan de Bosschelweg is op verschillende plaatsen onderbroken of het zicht wordt verstoord door betonplaten.(2), (3)

- De ruimte rond de kerk, de pastorie en de parochiezaal is momenteel gefragmenteerd. Er is geen samenhang tussen de verschillende deelruimtes. De

wanden ontbreken.(4)

- De begeleiding van de wandelpaden is niet altijd ondersteund met groenstructuren. Betonplaten vormen geen aangename begeleiding en geven een

verwaarloosde indruk.(5)

1 2 3 4 5
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6. Doelstellingen en uitgangspunten

Het gebied kan opgedeeld worden in verschillende deelzones met hun eigen specifieke

uitgangspunten.

Zone A.

- In deze zone zijn de percelen gericht naar Kaulillerdorp.

- De kaveldiepte is te beperkt om ook langs de Bosschelweg woonzone toe te laten.

- Gemengde bestemming: wonen en handel

- De Bosschelweg, behoud en versterking van het groene karakter

- Zichtlocatie site Keizershof

Zone B

- Gemengde bestemming aan de zijde van Kaulillerdorp

- Bebouwing in halfopen of gesloten bouwvorm aan de zijde van Kaulillerdorp

- Bouwkavels langs de Bosschelweg in open bebouwing

- Hoofdzakelijk woonfunctie langs de Bosschelweg

- Aan de Molenstraat bouwhoogte beperken om karakter en schaal van de straat waarderen

Zone C

- Herbestemming mogelijk maken van pastorij, loods en parochiehuis

- Open ruimtes behouden

- Samenhang tussen de verschillende entiteiten

- Wanden creëren

- Doorwaadbaarheid behouden
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Zone D

- Overgangsgebied

- Open karakter behouden

- Ontwikkeling van ingesloten gebied in samenhang met goedgekeurde verkaveling

- Groene entree naar het centrum

- Link Bosschelweg – Kaulillerweg voor zwakke weggebruiker

- Geen auto-ontsluiting aan Kaulillerweg

Zone E

- Schakelpunt tussen centrum en open ruimte

- Behoud van waardevol gebouw

- Open karakter behouden

- Groene karakter opwaarderen

- Woonsite

Zone F

- Centrumgebied

- Wanden creëren

- Groene karakter opwaarderen

- Gemengde bestemmingen
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7. Visie en Ruimtelijke concepten

7.1. ZONE A

7.1.1. BEBOUWING EN FUNCTIES

Kaulillerdorp is de drager van het centrum. Gemengde bestemmingen: handel en wonen.

De bouwstrook aan Kaulillerdorp in halfopen tot gesloten vorm. Met een verspringende bouwlijn om

voorgebied te behouden. Naar knooppunt versmallend straatbeeld.

Appartementen in deze zone kunnen worden toegelaten omdat de locatie in het centrumgebied ligt.

Bouwhoogte beperken tot twee bouwlagen. Niet hoger gaan om het dorpskarakter te behouden en

om geen schaalbreuk te krijgen tov het Keizershof.

Keizershof als zichtlocatie een plaats geven. Het Keizershof is nog een restant van de eens

belangrijke teutentraditie die karakteristiek was voor deze streek. Vanuit het Nevenplein zicht op de

muur en hoogstambomen vrijwaren. Geen bijkomende bebouwing toestaan in de tuinzone.

Het groene karakter van de Bosschelweg behouden en versterken. In samenspraak met de

eigenaars bekijken welke piste gevolgd wordt om dit groene karakter te behouden. Twee

mogelijkheden:

- Het gebied aan de Bosschelweg bouwvrij houden

- Eventuele bebouwing aan de Bosschelweg naar achter plaatsen zodat er een groen voorgebied

gecreëerd kan worden

De diepte van de kavels is echter beperkt zodat de voorkeur uitgaat naar het vrijwaren van

bebouwing aan de Bosschelweg. De mogelijkheid tot verdichting wordt gecreëerd aan Kaulillerdorp

en dit in de vorm van appartementen, hiervoor dient de verkavelingsvergunning gewijzigd te worden.

Bouwhoogte maximaal 2 bouwlagen plus één dakverdieping.
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7.1.2. ONTSLUITING EN DOORWAADBAARHEID

De kavels zijn gericht naar Kaulillerdorp. De ontsluiting gebeurt via de Bosschelweg. Er wordt slechts één ontsluitingspunt per kavel aan de Bosschelweg

toegestaan hoofdzakelijk om het groen karakter te behouden.

Doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers is gegarandeerd door de bestaande buurtweg nr 14, voetgangersdoorsteek langs het Keizershof. Op deze

manier wordt er voor voetgangers en fietsers een vlotte verbinding gemaakt, vanuit de Steenakkerstraat met het gebied rond het Nevenplein. De herinrichting

van de Bosschelweg met een smaller wegprofiel komt de oversteekbaarheid ten goede.

Eén toegang per perceel Buurtweg 14 Herinrichting Bosschelweg Ontbreken van groene wand

7.1.3. GROEN

Het Keizershof intekenen als groene pool in het centrum. De muur vormt een wand samen met de hoogstambomen in

de tuin. In relatie met het groen rond de Kroon zorgt deze site voor de eigenheid van het centrum.

Behoud van het groene karakter van de Bosschelweg. De groene wand doortrekken en versterken. Vooral aan de

achterzijde van de bloemenzaak ontbreekt deze wandwerking. De parking kan afgeboord worden met een haag

eventueel begeleid met hoogstambomen. Omdat hier de groene wand prioritair is wordt er per perceel slechts één

ontsluiting voorzien. De bebouwing in de tuinzone mag niet op de perceelgrens worden ingeplant, met oog op behoud

van het groene uitzicht.

Keizershof
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7.2. ZONE B

7.2.1. BEBOUWING EN FUNCTIES

Kaulillerdorp is de drager van het centrum. Gemengde bestemmingen: handel en wonen.

Als begrenzing van de ruimte rond de Kroon mag er een wand gevormd worden. De bouwstrook

aan Kaulillerdorp kan dus in halfopen tot gesloten bouwvorm.

Appartementen aan de zijde van Kaulillerdorp kunnen worden toegelaten omdat de locatie in het

centrumgebied ligt, aansluitend bij het Nevenplein.

Om het open landschap te laten doordringen, in deze zone, worden percelen met open bebouwing

voorzien aan de Bosschelweg. Wonen is de hoofdbestemming.

De typologie aan de Molenstraat moet de eigenheid van de straat ondersteunen. Bouwhoogte

beperken gezien de smalle straat en de oriëntatie van de gebouwen. Rekening houden met de

aanduiding van Bouwen door de eeuwen heen i.f.v. volumes, materiaalgebruik,… . Appartementen

in waardevolle volumes vermijden (bruine volumes op tekening en zie foto’s “ontsluiting en

doorwaadbaarheid”.
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7.2.2. ONTSLUITING EN DOORWAADBAARHEID

Ontsluiting van de bouwstrook via Kaulillerdorp

De percelen met open bouwvorm ontsluiten via de Bosschelweg

De Molenstraat: ten westen van de Bosschelweg is een woonstraat met tweerichting

verkeer, ten oosten van de Bosschelweg enkel plaatselijk verkeer toestaan

(doodlopende straat). De doorsteek naar Kaulillerdorp enkel voor voetgangers en

fietsers. Op die manier wordt er voor voetgangers en fietsers een veilige relatie gelegd

van de Molenstraat met het Nevenplein, als onderdeel van het fijnmazig netwerk. Molenstraat Molenstraat

7.2.3. GROEN

Het open landschap laten binnendringen. Daarom kavels met open

bebouwing voorzien aan de Bosschelweg.

Aan de Molenstraat zicht op open landschap bewaren.

De tuinen aan de Bosschelweg geven het groene karakter aan de straat.

Hiermee rekening houden bij de inplanting van nieuwe bebouwing.
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7.3. ZONE C

7.3.1. BEBOUWING EN FUNCTIES

Deze zone wordt als verwevingszone gezien: wonen, handel, verblijven en parkeren.

De bestaande supermarkt vormt de noordelijke rand van het gebied. De blinde gevel

representatief maken door de gevel te openen. Het openbaar domein laten doorlopen

tot tegen het gebouw.

Nieuwe insteek voorzien – link met de Bosschelweg. Wonen op erf. Specifieke

woontypologie uitwerken rekening houdend met kleine kavels en privacy van

aanpalende woning in het noorden. Geen appartementen op dit erf.

De pastorij los maken van overige bebouwing en opwaarderen. Beperkte

uitbreidingsmogelijkheden voorzien. Meergezinswoningen toestaan onder de vorm

van kleine wooneenheden.

Aansluitend aan de woningen aan Kaulillerdorp, op de hoek met de Jasperslaan, een

nieuw volume voorzien. Bouwhoogte beperken tot max 2 bouwlagen en één

dakverdieping. Appartementen kunnen onder voorwaarde dat er rekening gehouden

wordt met lichten en zichten. Vermits het perceel vrij smal is moeten de

appartementen en de terrassen gericht worden naar de Jasperslaan. Op de hoek

mag het gebouw een accent krijgen om centrumgebied aan te kondigen. Dit accent

kan herhaald worden op de hoek van de Jasperslaan met de Bosschelweg.

De parochiezaal mogelijkheid geven tot behoud. Bestemmingswijziging naar wonen

niet uitsluiten. Uitbreidingsmogelijkheden ifv wonen.
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Het volume van de huidige parochiezaal kan op dezelfde plaats ingeplant blijven (westelijke vleugel). Uitbreiding van bestaande volume kan, rekening houdend

met zicht op open landschap door bouwblokken eveneens verder van de rooilijn in te planten. Appartementen met groen voorgebied. Bouwhoogte beperken

conform de schaal van omliggende bebouwing. Gemengde bestemming kan.

Garages in de tuinen van de woningen aan Kaulillerdorp niet op de rooilijn inplanten om groenscherm te creëren langs de doorgang naar de kerk.

Kavels in open bebouwing aan de Bosschelweg om landschap te laten binnen dringen.

Representatieve gevel maken Bestaande parochiehuis Garages niet op rooilijn inplanten Zicht vrijwaren

7.3.2. ONTSLUITING EN DOORWAADBAARHEID

Het gebied wordt goed ontsloten en is bereikbaar via de Bosschelweg, de Jasperslaan en Kaulillerdorp.

De doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers moet gegarandeerd blijven.

De ontsluiting van het gebied rond de voormalige drankenhal gebeurt via de Bosschelweg. Wel

voetgangersdoorsteek naar gebied rond de kerk verwezenlijken.

Er blijft voldoende parkeergelegenheid. Deze kan afgestemd worden op de bestemmingen die in deze zone

worden ingeplant.
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7.3.3. GROEN

In relatie met het landschap het groen laten binnendringen in het gebied.

De groene wand van de Bosschelweg realiseren door haagwanden te creëren

De huidige pastorijtuin heeft geen noemenswaardige solitairen en heeft een beetje zijn

karakter verloren. Hoogstammig groen inbrengen zodat ook vanuit het eigenlijke centrum,

aan het Nevenplein, het groen visueel kan waargenomen worden. Ruimte aan de voorzijde

van de pastorij weer afbakenen met tuinmuur.

Vermits de “achterkanten” van de tuinen aan Kaulillerdorp, gericht naar de parochiezaal,

geen wandwerking hebben wordt hier een groene wand gecreëerd. De bestaande hagen

behouden en versterken met een bomenrij.

Paden beter begeleiden Groen karakter rond

parochiezaal versterken.

Zone rond de parochiezaal groen karakter geven.

Paden zoveel mogelijk begeleiden met haagstructuren en bomen om groene karakter van het landschap het gebied binnen te trekken.
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7.4. ZONE D

7.4.1. BEBOUWING EN FUNCTIES

De bebouwing aan de randen van deze zone in de vorm van open tot half open bebouwing.

Wonen is de hoofdbestemming.

Bouwhoogte beperken tot twee bouwlagen met dakverdieping.

Appartementen kunnen beperkt worden toegestaan aan de Jasperslaan en de Kaulillerweg,

op voorwaarde dat de schaal van de volumes wordt aangepast aan de omgeving en niet

haaks op de Jasperslaan worden ingeplant. Het karakter van open bebouwing wordt

behouden als overgang van het open gebied naar het centrum. Wooneenheden beperken,

geen appartementen in het dak toestaan, wel duplexen.

De zuidelijk gelegen goedgekeurde verkaveling en de bouwaanvraag aan de Kaulillerweg

worden aan elkaar gelinkt door middel van woonerf in het ingesloten gebied, zodat een

ruimtelijk samenhangend geheel ontstaat in het binnengebied.

In de bouwaanvraag worden woningen aan een erf voorgesteld. Dit erf kan ook in het

noorden bebouwd worden. Daar de ruimte echter beperkt is wordt een woontypologie

voorgesteld met bouwen op de perceelgrens. Op die manier kan er toch nog een interessante

tuinruimte gecreëerd worden. In deze verbindingszone zijn geen appartementen toegestaan.
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7.4.2. ONTSLUITING EN DOORWAADBAARHEID

De ontsluiting van het binnengebied, voor gemotoriseerd verkeer, verloopt via de

Bosschelweg. Er dienen meerdere insteken voor de auto te worden voorzien. Om het gebied

leefbaar te houden worden de twee insteken intern niet met elkaar verbonden. Er dient wel

een verbinding te worden gemaakt dmv voetpaden zodat het weefsel voor de zwakke

weggebruiker sluitend wordt gemaakt. De doorwaadbaarheid zorgt voor verbindingen tussen

de verschillende erven en tussen de Bosschelweg en Kaulillerweg. De buurtwegen kunnen

hierbij ook worden ingeschakeld. De inrichting gebeurt in de vorm van brede erven waar

verblijven primeert.

De tweede ontsluiting vereist een wijziging in de bestaande verkaveling.

7.4.3. GROEN

Daar deze zone als overgang fungeert tussen het open gebied en het centrumgebied staat

het groene karakter op de voorgrond. Bouwvolumes mogen niet op de rooilijn worden

ingeplant, de voorkeur gaat uit naar diepe voortuinen.

Behoud en versterken van het groene voorgebied. Dwz dat de voortuinstroken slechts voor

30% verhard mogen worden. De combinatie van de grotere tuinen, het hoogstammig groen

en de haagstructuren moeten het groene karakter van binnen het woonblok naar buiten toe

versterken.



TECHNUM NV Afdeling Ruimtelijke planning Bocholt – Stedenbouwkundige visie Omgeving Kaulille Kerk – 63-36710 44

7.5. ZONE E

7.5.1. BEBOUWING EN FUNCTIES

Het behoud van het waardevol patrimonium staat voorop. Herbestemming naar

wonen mogelijk maken. Twee evenwijdige bouwvolumes behouden. Tussenvleugel

als nieuw volume – beslotenheid van het voorgebied.

Bouwhoogte van het nieuwe volume: 1 bouwlaag plat (licht rode gedeelte op

tekening). Dit nieuwe volume fungeert als carport met berging. Er wordt een beperkt

volume voorzien in 2 bouwlagen dat voor wonen wordt aangewend.

Eigenheid van de plek bewaren. Schakelpunt tussen open gebied en centrum.

De bestaande muur opwaarderen.

7.5.2. ONTSLUITING EN DOORWAADBAARHEID

De ontsluiting voor de auto gebeurt aan de westelijke zijde. Hiervoor dient een beperkte inname van het aanpalende bouwperceel te gebeuren. De kavel moet

een breedte behouden van min 18 m zodat bouwen in open vorm mogelijk blijft.

Het voorgebied blijft autovrij. Er dienen wel toegangen voor voetgangers te worden voorzien.
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7.5.3. GROEN

De huidige speelplaats wordt als groen parkje ingekleurd. De beslotenheid wordt gevormd

door de opstelling van de bouwvolumes, de muur en het inplanten van hoogstambomen.

Hierdoor wordt ook het groene karakter van de Bosschelweg versterkt.

De hoogstambomen moeten de link vanuit het open landschap – via de Molenstraat – met

het centrumgebied maken.

Hoogstambomen inplanten zodat het zicht op de bouwvolumes behouden blijft.

Een haag met verspreid staande hoogstambomen moet het nieuwe volume

landschappelijk inkleden. Daarnaast vormt deze lijnvormige groene structuur een buffer

tussen de westelijk gelegen privé kavel en de ontsluiting van de zone.
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7.6. ZONE F

7.6.1. BEBOUWING EN FUNCTIES

Het Nevenplein heeft als schakelpunt binnen het centrum verschillende functies te

vervullen.

In eerste instantie is het CC De Kroon, met bijhorend de kantoren van het OCMW, het

centrale item van het plein. De randen worden gevormd door appartementen met

gelijkvloers verspreid liggende handelszaken. Deze activiteiten worden behouden en

er wordt mogelijkheid geboden tot verdere uitbouw.

De hoogte van de bestaande bebouwing geeft niet voldoende randwerking voor een

plein van dergelijke afmetingen. Er wordt geopteerd om een nieuwe, meer

representatieve wand te creëren. Deze wordt enerzijds gevormd door een groene

muur en anderzijds door een nieuw bouwvolume in te voegen aan de oostzijde van het

CC De kroon. Er wordt gewerkt met verschillende bouwhoogtes zodat een speelse

wand ontstaat van max 3 bouwlagen. Daar dit volume wordt ingeschoven in een

bestaande structuur zijn er geen voor- en achterkanten, alle gevels zijn representatief.

Indien op gelijkvloers wonen wordt voorgesteld vraagt dit om een specifieke

benadering naar woontypologie, zoals bvb serviceflats, duplexwoningen met inpandige

terrassen, …

7.6.2. ONTSLUITING EN DOORWAADBAARHEID

Het gebied wordt ontsloten via Kaulillerdorp, Bierkensweg en Saffraenbergstraat. Door zijn centrale ligging en gezien de functies van de gebouwen blijft de

parkeerfunctie belangrijk.

De voetgangersverbindingen worden voorzien met begeleiding van groen.
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Bij het nieuw in te passen volume wordt best ook een doorsteek mogelijk gemaakt om de fijnmazigheid te versterken.

7.6.3. GROEN

De groene zone aan de noord zijde van CC De Kroon versterken. Verblijfkarakter accentueren. Ruimte geven voor voetgangersdoorsteek. De zone zo

uitbouwen zodat ze fungeert als “groene wand” van het Nevenplein, dit door middel van doortrekken van hoogstambomen van op het plein tot aan het

Keizershof.

Deze ruimte als groene verbinding zien van het centrum met het open landschap. De groene wand wordt zo visueel verbonden met het groen van het

Keizershof, het groen van het kerkhof en omgeving en het groen van de nieuwe verkaveling tussen het Nevenplein en de Fabrieksstraat. Op deze wijze

dringen groene stapstenen in het centrum door en wordt de verbinding gemaakt met het open landschap en de bossen die het centrum omringen.
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7.7. BESLUIT

7.7.1. KRACHTLIJNEN

Het uitgangspunt bij verdere ontwikkelingen in het centrumgebied van Kaulille is om de eigenheid van het centrum te bewaren en haar specifieke punten te

versterken. Het landelijke karakter van de dorpskern moet uitgangspunt zijn bij de verdere ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door:

- Optimaal gebruik te maken van de ruimte - verweving

- Bouwvolumes in relatie met de plek

- Schaalbreuk vermijden bij nieuwe inplantingen

- Functies in relatie met de plek

- Handel op geëigende locaties

- Woontypologie afstemmen op de plek

- Appartementen op geëigende plaatsen en in geëigende volumes

- Zichtlocaties ondersteunen en verantwoorden

- Erfgoed herwaarderen in het straatbeeld.

- Goede doorwaadbaarheid van het gebied voor voetganger en fietser

- Link tussen open gebied en centrum

- Groen karakter van Bosschelweg – ondersteuning van aangenaam woonklimaat in relatie met open landschap

- Groene stapstenen ruimte geven in het centrum: Nevenplein, tuin van het Keizerhof, gebied rond de kerk, pastorij, oude school, groene voorgebieden,

omliggend landschap.

- Hoogstambomen in het gebied waarderen als visuele groenverbinding

- Max 2 bouwlagen plus één dakverdieping

- Materiaalgebruik met respect voor de historische omgeving, te bepalen in overleg met het gemeentebestuur
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