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GEMEENTE BOCHOLT

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (GEMRUP) „SPORTZONE DAMBURG‟
Op basis van artikel 37, 38 en 39 e.a. van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening met zijn wijzigingen.
Opgesteld door TECHNUM – Afdeling Ruimtelijke Planning Hasselt
Hasselt, 01 december 2009

Vera Peeters, Ruimtelijk Planner opgenomen in het register BVR 05/05/2000, gewijzigd 07/07/2000, 07/11/2003, 23/04/2004, 23/06/2006
Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van
De Secretaris,

De Voorzitter van de gemeenteraad
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van ……………… tot ………………
De Secretaris,
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1 INLEIDING
1.1 DOSSIERSAMENSTELLING
Toelichtingsnota = memorie van toelichting
Plan bestaande toestand: deze bevat de feitelijke toestand, de terreingegevens uit inventarisatie op het terrein. Dit plan bevat ook de juridische
toestand met o.a. het statuut van wegen en straten, verkavelingen, vergunningstoestand, gewestplan, atlas van de buurtwegen, …
Het grafisch plan maakt deel uit van het verordenend gedeelte van dit Gem. RUP
Ook de stedenbouwkundige voorschriften maken deel uit van het verordenend gedeelte van dit GemRUP
Het onteigeningsplan geeft aan welke percelen worden onteigend om de slaagkans van het project te garanderen

1.2 AANPASSINGEN AAN PLAN NA PLENAIRE VERGADERING
Ten opzichte van de plenaire vergadering werden op basis van adviezen een aantal wijzigingen aangebracht:


het tracé van de Reppelerbeek wordt op het plan bestaande toestand en op het grafisch plan
aangegeven. Vermits de beek niet is aangegeven op het kadaster wordt de aanduiding een
rechte lijn, ze is indicatief en enkel aangegeven voor het gedeelte dat niet is ingebuisd. De 5 m
brede ruimingszone aan weerszijden van de beek kan niet worden gerespecteerd vermits de
aanwezige hoogstambomen primeren. De landschappelijke inkleding met boomgroepen krijgt
voorrang op het machinaal ruimen van een eerder beperkte beeklengte. Gebouwen en vaste
constructies zijn sowieso niet mogelijk binnen de 5m-zone ten opzichte van de waterloop, gelet op de ligging van de Reppelerbeek in de zone voor landschappelijke buffer.
De bepalingen inzake de infiltratie van hemelwater werden opgenomen in de toelichtingsnota onder het punt Watertoets - en in de stedenbouwkundige voorschriften bij de algemene bepalingen inzake hemelwater.



Reppelerweg, in de berm rechts de Reppelerbeek vandaag

op het plan bestaande toestand wordt de grens van het gewestplan gecorrigeerd. Ter hoogte van de 50m – bouwzone Leukeneindestraat – Eikendreef
wordt de begrenzing zo geïnterpreteerd dat deze samen valt met de perceelsgrenzen.
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Daarnaast is er een kleine uitbreiding gebeurd van het plangebied. Het meest noord westelijk gelegen perceel (746h), aansluitend bij de woningen aan de
Brogelerweg, is reeds gemeente-eigendom en grenst aan de recreatiezone en wordt daarom in de zone opgenomen. Op die manier kan de 15m brede buffer worden doorgetrokken en is er meer plaats voor trapveldjes.

1.3 AANLEIDING TOT OPMAAK VAN HET GEMRUP
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt in het richtinggevend deel een visie vooropgesteld met betrekking tot de recreatieve structuur van de
gemeente.
Inzake sport- en recreatievoorzieningen voor de eigen bevolking wordt gezorgd voor een basispakket aan voorzieningen in elke kern. De zonevreemde recreatie wordt structureel aangepakt en ingepast in de structuur van de kernen of het landschap. Medegebruik van terreinen en clustering zijn basisprincipes
voor het uitwerken van duurzame terreinen.
Als sportrecreatieve polen bij de hoofddorpen worden geselecteerd:
− de omgeving van de huidige sportzone in Kaulille
− de omgeving “Damburg” in Bocholt
In de bindende bepalingen van het GRS is de opmaak van een GemRUP opgenomen:
35. Opmaak gemeentelijk RUP omgeving “Damburg”
Om de recreatiepool “Damburg” op een samenhangende manier te ontwikkelen zal de gemeente een gemeentelijk RUP opmaken.

1.4 DOEL VAN DE OPDRACHT
Het GemRUP zorgt voor een juridische vertaling van het goedgekeurde inrichtingsplan voor de recreatiepool Damburg.
Met de opmaak van dit RUP en het RUP Sportzone Kaulille wordt de volledige problematiek van de zonevreemde recreatie opgelost, zodat er geen specifiek
RUP Zonevreemde recreatie zal worden opgemaakt.
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2 HET PLANGEBIED IN BEELD
2.1 SITUERING VAN HET PLANGEBIED
Het plangebied omvat de huidige recreatiezone van

Bocholt centrum

het hoofddorp Bocholt. Het situeert zich ten zuidwesten van het centrum en is gelegen in de oksel van de
Brogelerweg en de Reppelerweg

Brogelerweg

Aan noordelijke zijde wordt het gebied begrensd door
de Brogelerweg, de verbindingsweg tussen Bocholt

Eikenlaan

centrum en Grote-Brogel.
Aan zuidelijke zijde sluit het aan bij de tuinen van de
woningen gelegen aan de Leukeneindestraat, een zij-

Damburg

straat van de Reppelerweg.

Eikenlaan

De oostelijke grens wordt gevormd door de dreef; die
de Brogelerweg verbindt met de Reppelerweg. Ten
oosten van de dreef bevindt zich de Damburg.
Aan westelijke zijde strekt zich het agrarisch landschap uit.

Leukeneindeweg

Reppelerweg

Luchtfoto
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2.2 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
Kenmerkend voor het gebied is het groene karakter en de openheid. Het groene karakter wordt gevormd door het park rond de Damburg met hierbij aansluitend de karakteristieke drevenstructuur. Deze structuur bestaat deels uit oude dreven en deels uit nieuw aangeplante dreven, beide bestaan hoofdzakelijk uit inlandse eik. Ook de Brogelerweg wordt ter hoogte van het plangebied getypeerd door een statige bomenrij. Hier zijn het beuken die het beeld bepalen.
Ten oosten van de recreatiezone zet de dreefstructuur
zich verder in het woongebied. Dit ter hoogte van de
Eikenlaan, die dan aansluit op de Brogelerweg die afbuigt naar de groene ruimte rond Damburg kapel.
De Eikenlaan maakt deel uit van de site Damburg.
Deze voormalige herenhoeve met omliggende park,

Brogelerweg

heeft een groen karakter en is beeldbepalend in de
omgeving. Ten noorden van de Eikenlaan manifesteert
het woongebied zich onder de vorm van een klassieke
verkaveling met open bebouwing. Een gedeelte van de
gronden is nog niet bebouwd en wordt ingenomen

Bestaande voetbal

P

door een schapenweide.
In het noordelijke deel van het plangebied liggen momenteel 5 voetbalvelden met bijhorende kantine en

DAMBURG

P

AGRARISCH GEBIED
schutterij

overdekte tribunes. In het zuidelijke gedeelte staan de
schietbomen van de schutterij.
De ontsluiting van de zone gebeurt momenteel via de
dreven. De parkeerplaatsen zijn centraal ingericht:
tussen de voetbalvelden en ten noorden van de infrastructuur van de schutterij.
Bestaande ruimtelijke structuur
GemRUP ‘SPORTZONE DAMBURG’ te BOCHOLT
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Aan westzijde sluit het plangebied aan bij het agrarisch landschap. De dreef loopt in oost-westelijke richting het landschap in. Het open karakter domineert, er zijn sporadisch enkele kleine landschap elementen en verspreid liggende bebouwing in de vorm van boerderijen en enkele woningen.
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2.3 FOTOREPORTAGE
01 Brogelerweg

02 Eikenlaan tussen Brogelerweg
en Reppelerweg

03 Dreef toegang parking – in westelijke richting vanuit Eikenlaan

04 verlengde dreef – onverhard vanaf
schutterij

05 Aansluiting EikenlaanBrogelerweg

06 Gebied parallel met Brogelerweg

07 Gebied parallel met Eikenlaan

08 Aansluiting EikenlaanBrogelerweg
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09 Bestaande voetbalinfrastructuur - kleedkamers

10 Bestaande voetbalkantine met
kleedkamers

11 Bestaande voetbalinfrastructuur - kleedkamers

12 Parking en schutterijinfrastructuur

13 Parking tussen voetbalvelden

14 Parking en schutterijinfrastructuur

15 Parking aan schutterij met dreef
in westelijke richting

16 Parking aan schutterij met jonge dreef richting Damburg (O)
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17 Agrarisch gebied aansluitend
bij schutterij (W)

18 Agrarisch gebied aansluitend
bij schutterij (W) met dreef

19 Agrarisch gebied aansluitend
bij voetbalinfrastructuur (W)

20 Weide tussen Damburg en
schutterij - Eikenlaan

21 Eikenlaan ten noorden van
Damburg – zicht vanaf de verkaveling

22 Eikenlaan ten noorden van
Damburg – zicht van op de Eikenlaan

23 Toegang Damburg op Eikenlaan – westen van Damburg

24 verkaveling tussen Eikenlaan
en Brogelerweg – met schapenweide
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25 agrarisch gebied aansluitend
bij parking schutterij (W)

26 achterkant woningen Leukeneindestraat – aansluitend bij
schutterij

27 agrarisch gebied aansluitend
bij parking schutterij – met dreef

28 bestaande dreef – onverhard
vanaf de schutterij

29 agrarisch gebied aansluitend
bij woningen aan Brogelerweg

30 agrarisch gebied aansluitend
bij bestaande voetbalinfrastructuur

31 bestaande houtkant tussen
schutterij en Eikenlaan

32 achterkant woningen Leukeneindestraat
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33 Zicht Leukeneindestraat in westelijke richting

34 Braakliggend perceel aan Leukeneindestraat – doorkijk naar
recreatiezone

35 Zicht Leukeneindestraat in westelijke richting

36 Agrarisch gebied met dreef op
de achtergrond vanuit de Leukeneindestraat

37 Agrarisch gebied met dreef op
de achtergrond vanuit de Leukeneindestraat in NW-richting

38 Agrarisch gebied vanuit de
Leukeneindestraat in NW-richting

39 Agrarisch gebied met tuin vanuit de Leukeneindestraat in Wrichting

40 Agrarisch gebied vanuit de
Leukeneindestraat in O-richting
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3 RANDVOORWAARDEN
3.1 BELEIDSDOCUMENTEN
3.1.1

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN (RSV)

Bocholt wordt geselecteerd als buitengebiedgemeente. Het buitengebied wordt gevormd door het Kempisch plateau en de vlakte van Bocholt. Het beleid
is hier gericht op het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het verwerven van de belangrijke structurerende elementen zoals landbouw en natuur. De
bestaande ruimtelijke structuur en het fysisch systeem bieden dus het raamwerk waarbinnen dynamische activiteiten en functies met steeds wijzigende
omgevingsvereisten op flexibele manier moeten kunnen functioneren.
Als kern in het buitengebied doet het RSV volgende uitspraken die relevant zijn voor de gemeente Bocholt:


m.b.t. wonen; in het buitengebied wordt gestreefd naar een dichtheid van 15wo/ha. Bovendien moet de woonbehoefte opgevangen worden in de
daartoe best uitgeruste kernen.



m.b.t. natuur; de vallei van de Abeek en de natuurgebieden van Bocholt geselecteerd als structuurbepalend op Vlaams niveau.



m.b.t. landbouw; Bocholt is gelegen in de vlakte van Bocholt. Grondloze veehouderij is er structuurbepalend.



m.b.t. landschap; De vlakte van Bocholt is overwegend open landbouwlandschap, weinig verspreide bewoning en enkele natuurgebiedjes, gelegen ten noorden van de noordrand van het Kempisch Plateau.



m.b.t. integraal waterbeheer; Het Vlaams Gewest formuleert gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteitsobjectieven voor het integraal waterbeheer.
Deze ruimtelijke kwaliteitsobjectieven worden vertaald in ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen op basis waarvan een apart vergunningenbeleid wordt gevoerd.

De gemeente Bocholt werd zelf niet geselecteerd als economisch knooppunt, maar wordt omringd door drie economische knooppunten namelijk HamontAchel, Neerpelt en Bree.
Op het grondgebied van de gemeente werden geen hoofdwegen of primaire wegen type I geselecteerd. Ten zuiden van Bocholt situeert zich de N73. De
N73 werd geselecteerd als primaire weg Cat. II.

GemRUP ‘SPORTZONE DAMBURG’ te BOCHOLT
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PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN LIMBURG (PRSL)

Bocholt is gelegen in twee hoofdruimten namelijk “de Kempen” en “het Maasland”. Binnen de laatstgenoemde hoofdruimte is Bocholt gelegen in de deelruimte “Vlakte van Bocholt”, deze wordt beschouwd als een voor de provincie belangrijk open ruimte gebied. Hierin worden hoogdynamische ontwikkelingen tegengegaan. Volgende ruimtelijke principes worden vooropgesteld:


valleien van Itterbeek, Abeek, Lossing (en Tungelroysche Beek in Nederland) als groene linten in het landschap;



een dicht netwerk van beken en grachten in de vlakte;



een landschappelijk waardevol lappendeken van beboste natuur- en landbouwpercelen;



…

In de hoofdruimte “Kempen” bevindt Bocholt zich in de deelruimte “Vlakte van Peer”, een belangrijk agrarisch en open gebied. Landbouw blijft er de
belangrijkste functie. Verweving met kleinschalig toerisme en recreatie is mogelijk en natuurontwikkeling gebeurt hoofdzakelijk langs de belangrijkste
beken. Volgende ruimtelijke principes worden vooropgesteld:


de vlakte van Peer als open landbouwgebied;



de beekvalleien als groene linten in het landschap;



…

Vanuit de deelstructuren doet het provinciaal structuurplan Limburg volgende uitspraken, relevant voor de gemeente Bocholt:


m.b.t. het wonen; Bocholt en Kaulille worden geselecteerd als hoofddorp, de kernen Reppel, Lozen, De Hees en NeerKreyel als woonkern. De
hoofddorpen en woonkernen staan in voor het opvangen van de plaatselijke behoeften aan ruimte voor bijkomende woongelegenheid en de lokale voorzieningen.



m.b.t. landbouw; de landbouw vormt een belangrijke economische functie binnen deze regio. Bocholt valt volledig binnen het gebied waar de
nadruk in de toekomst voornamelijk zal liggen op gemengde grondgebonden en grondloze veehouderij. Zowel de grondgebonden als de grondloze veehouderij kan evenwel niet verder uitbreiden omwille van de beperkingen in de mestwetgeving. 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. Die landbouw moet verdere ontwikkelingsmogelijkheden behouden.



m.b.t. 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 beekvalleien, voor buffering
en waterbeheer, en behoud en herstel van het fijnmazig netwerk van bossen en lineaire landschapselementen zijn belangrijk. Op het grondgebied van de gemeenten Peer, Bocholt en Bree werd door de provincie het gebied tussen de Abeekvallei en de Soerbeekvallei geslecteerd als dro-
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ge natuurverbinding op procinciaal niveau.


m.b.t. recreatie; De grensoverschrijdende vlakte van Bocholt met het Stamprooierbroek maakt deel uit van het conceptelement „snoer van rustgebieden‟. Elk snoer wordt gevormd door gebieden met bijzondere open ruimte waarden en met meestal een nog beperkt laagdynamisch toeristisch gebruik. Langs het kanaal Bocholt-Herentals ligt een belangrijke toeristisch-recreatieve infrastructuur. Langsheen de Zuid-Willemsvaart
neemt het jeugdverblijfstoerisme een bijzondere plaats in. Het kanaal Bocholt-Herentals en de Zuid-Willemsvaart zelf worden geselecteerd als
een toeristisch-recreatief lijnelement van provinciaal niveau. De ontwikkeling van watertoerisme en aanvullende sport- en recreatiemogelijkheden wordt hier gestimuleerd. In dit kader kunnen de potenties van de ex-PRB-terreinen worden onderzocht. Te Bocholt kan de passantenhaven
blijven voortbestaan.



m.b.t. verkeer; De Zuid Willemsvaart heeft een beperkte functie voor goederentransport. De N73 vanaf de N74 te Hechtel-Eksel tot en met de
brug over de Zuid-Willemsvaart te Bree is geselecteerd als primaire weg type II (RSV). 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. De
Breeërweg – Kaulillerweg gaande van de N76 tot de Jasperslaan te Kaulille is geselecteerd als secundaire weg type II.

3.1.3

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN (GRS)1

Bocholt neemt samen met Kaulille de rol van hoofddorp op. Een hoofddorp is een woon- en leefkern die over een goede uitrustingsgraad beschikt.
Bocholt en Kaulille worden beschouwd als groeipolen binnen de gemeente, waar de lokale groei inzake wonen, voorzieningen en lokale bedrijvigheid
gebundeld wordt. Voor het opvangen van de woonbehoeften wenst de gemeente een sturend beleid te voeren en de woonontwikkeling in beide hoofddorpen actief te stimuleren. Het beleid is erop gericht om in de beide hoofddorpen een aanbod te creëren. Hierbij wordt voor een ontwikkelingsbeleid
geopteerd “van binnen naar buiten” (eerst de binnengebieden aansnijden), teneinde losstaande projecten te vermijden.
Binnen de gewenste economische structuur wordt gesteld dat de kleinhandel in de gemeente gebundeld wordt in de hoofddorpen. Naast winkel- en
recreatieve/toeristische voorzieningen beschikt de kern van Bocholt ook over onderwijsvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen. Het streven is gericht op het behoud en waar mogelijk het versterken van het kernwinkelapparaat in Bocholt (en Kaulille). Het beleid richt
zich op een kleinschalige maar aantrekkelijk winkelgebied en het benutten van de culturele, toeristische en historische kwaliteiten.
Zowel het kanaal Bocholt/Herentals als de Zuid-Willemsvaart worden geselecteerd als toeristisch-recreatief lijnelement op provinciaal niveau. Binnen de
toeristisch-recreatieve structuur worden op en bij deze kanalen ontwikkelingen van watertoerisme en aanvullende sport- en recreatiemogelijkheden
gestimuleerd. Op lokaal niveau wordt de uitbouw van een recreatieve as tussen Goolderheide en de passantenhaven via de Brogelerweg en het centrum

1

GRS Bocholt Mei 2007 Iris consulting - A+D Engels

GemRUP ‘SPORTZONE DAMBURG’ te BOCHOLT

Pagina 19 van 42

Technum - Afdeling Ruimtelijke Planning Hasselt

63-38380

van Bocholt naar voor geschoven. Anderzijds wenst de gemeente voldoende recreatiemogelijkheden te voorzien bij de kernen. Als sportrecreatieve
pool wordt bij het hoofddorp Bocholt de omgeving “Damburg” geselecteerd.
Het kanaal Bocholt/Herentals en de Zuid-Willemsvaart
als natte natuurverbindingsgebieden van provinciaal
niveau. Op lokaal niveau en relevant voor het studiegebied wordt de Goolderbeek geselecteerd als lokale
ecologische verbinding binnen de gewenste natuurlijke structuur van de gemeente Bocholt. De oude
kanaalarm wordt geselecteerd als lokale “actieve” natuurontwikkelingsgebied.
Binnen de gewenste verkeers- en vervoersstructuur worden op lokaal niveau de volgende wegen geselecteerd als lokale weg type I; Kaulillerweg, N76,
Reppelerweg en als lokale weg type II; Damburgstraat, Dorpsstraat, Sportlaan, Kloosterstraat, Kerkhofstraat,

Kapelstraat

(tussen

Brugstraat

en

Hoogstraat), Oude Kerkstraat, Brugstraat en Brogelerweg.
Binnen de gewenste landschappelijke structuur
worden

cultuurhistorische

waardevolle

bakens

en

puntrelicten van lokaal niveau geselecteerd, wordt een
netwerk van dreven uitgebouwd, worden de cultuurhistorische ankerplaatsen beschermd en worden clusters van lokaal erfgoed geselecteerd; waaronder de

Gewenste ruimtelijke structuur uit het Ruimtelijk Structuurplan gemeente Bocholt,
iris consulting

historische kern Bocholt.
Recreatie - Elementen van lokaal niveau
De beekvalleien en de zuidelijke bos- en heidegordel als dragers van lokaal niveau voor een toeristisch-recreatieve ontwikkeling De zuidelijke bos- en
heidegordel en de beekvalleien hebben sterke potenties om verder uit te groeien tot toeristisch - recreatieve gebieden. Natuur en landschap zijn de ster-
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ke troeven.
Het ruimtelijk beleid betreffende recreatie en toerisme in de beekvalleien en de zuidelijke bos- en heidegordel richt zich in de eerste plaats op het behoud van de landschappelijke kwaliteiten van de gebieden. Daarnaast is het wenselijk dat er initiatieven worden opgezet om wandel- en fietsroutes en
ruiterpaden uit te werken. In deze context kan het nodig zijn dat oude buurt of voetwegen terug hersteld moeten worden, zodat steeds een aaneengesloten circuit ontstaat. De verschillende elementen van de natuurlijke structuur zullen op een gedifferentieerde wijze ingeschakeld worden in de toeristisch-recreatieve structuur. Zo kunnen de beekvalleien bijvoorbeeld als onderlegger fungeren voor een laagdynamisch medegebruik.
Recreatie bij kernen
Recreatiemogelijkheden worden steeds aan de hoofddorpen of aan de woonkernen gekoppeld. Dit betekent dat zij in een hoofddorp of een woonkern
gelegen zijn of er aan grenzen.
Op vlak van ruimtelijk beleid zijn bereikbaarheid van het terrein en veiligheid (verkeer en sociaal) zijn belangrijke criteria. Recreatieve eilanden in de
open ruimte zijn niet toegelaten. Bij het aansnijden van binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden wordt verplicht om vanaf de bouw van een verkaveling van 30 woningen een polyvalent speelveld te voorzien. De polyvalentie is noodzakelijk om te kunnen inspelen op de noden van de nieuwe bewoners.
Als sportrecreatieve polen bij de hoofddorpen worden geselecteerd:


de omgeving “Damburg” in Bocholt



de omgeving van de huidige sportzone in Kaulille

Vooropgesteld wordt eveneens het uitbouwen van een recreatieve as tussen Goolderheide en de passantenhaven via de Brogelerweg en het centrum van
Bocholt. Momenteel ligt het vakantieverblijf Goolderheide relatief geïsoleerd t.o.v. de kern van Bocholt. Om een functionele binding te realiseren tussen
Goolderheide, het centrum van Bocholt en de passantenhaven is het wenselijk om via de Brogelerweg een toeristisch-recreatieve as uit te bouwen. Dit
betekent dat de Brogelerweg opgewaardeerd wordt voor fietsers en voetgangers.
Het voorstel is om een vrijliggend fiets- en wandelpad te realiseren tussen Goolderheide en het centrum van Bocholt langsheen de Brogelerweg.
Zonevreemde recreatie- en sportterreinen
Bocholt heeft verschillende zonevreemde sport- en recreatieterreinen. Dit zijn recreatieve voetbalterreinen, terreinen voor hondensport, terreinen voor
schutterij, … Voor een aantal van deze activiteiten zal de gemeente een sectoraal RUP zonevreemde sport en recreatie opstellen. Volgende terreinen zijn
voor de gemeente belangrijk voor de plaatselijke sport- en recreatiestructuur van de kernen en voor het sociaal weefsel binnen de landelijke kernen van
Bocholt:


Voetbalterrein langs Kempenstraat (Lozen): gelegen buiten de bebouwde kom. Het vormt het eindpunt van de lintbebouwing aan de Kempenstraat. Het terrein is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
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Voetbalterrein langs Zandstraat (Reppel): bestaat uit twee velden met kantine. Het terrein ligt in de open ruimte ver van de bebouwde kern van
Reppel. Het is gelegen in agrarisch gebied.



Hondenclub ter hoogte van het kruispunt Bormanstraat-Reppelerweg te Reppel



Hondenclub ter hoogte van de Weerterweg en de N76 in Kreyel



Terreinen van de schutterij



KWB-terreinen

De gemeente zal deze terreinen onderwerpen aan een onderzoek, waarbij elk terrein afgewogen wordt ten opzichte van de omgeving en aan de hand
van zijn aard en omvang. De volgende criteria worden hierbij gehanteerd.
Ruimtelijke situering:


De ligging al dan niet binnen een kwetsbaar gebied, zoals gedefinieerd in de desbetreffende decreetteksten; terreinen in kwetsbaar gebied kunnen niet behouden blijven, terreinen in andere gebieden mits milderende landschappelijke voorwaarden wel.



De ligging al dan niet in een open ruimte gebied of in een open-ruimteverbinding van provinciaal of gemeentelijk niveau; terreinen in een provinciale open-ruimteverbinding kunnen enkel behouden blijven mits ze passen binnen de visie van de provincie inzake deze verbinding. Terreinen in een open-ruimtegebied worden afgetoetst op basis van hun landschappelijke impact op dat open-ruimtegebied.



De ligging al dan niet aansluitend bij een bestaande kern van de bebouwde structuur; terreinen die aansluiten bij een kern van de bebouwde
structuur, of bij een uitloper ervan, kunnen behouden blijven.

Omvang en impact:


De omvang van de infrastructuur ten opzichte van de schaal en de structuur van de directe omgeving waarbinnen de infrastructuur zich bevindt;
de landschappelijke schaal is hier bepalend. Een terrein van grotere omvang midden in een kleinschalig landschap kan niet behouden blijven.



De impact van de recreatieve activiteit(en) op de directe omgeving, meerbepaald op de leefbaarheid en de draagkracht ervan. Voorzieningen die
de draagkracht van hun omgeving overschrijden, kunnen niet behouden worden. Zo zullen grotere voorzieningen in een kwetsbaar gebied, en
met een eerder hoge dynamische werking, niet behouden kunnen worden.

Eventuele toekomstige zonevreemde recreatieve activiteiten zullen aan de hand van deze reeks criteria beoordeeld worden of zij al dan niet kunnen behouden worden, en opgenomen worden in het sectorale RUP zonevreemde sport en recreatie.
Als bindende bepaling wordt opgenomen:
35. Opmaak gemeentelijk RUP omgeving “Damburg”
Om de recreatiepool “Damburg” op een samenhangende manier te ontwikkelen zal de gemeente een gemeentelijk RUP opmaken.
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WATERTOETS

Overstromingsgevoelige gebieden

Hellingenkaart

Erosiegevoelige gebieden

Het plangebied is niet gelegen in overstromings-

Het plangebied ligt in een gebied met hellingen <

Het plangebied is gelegen in niet erosiegevoelig

gevoelig gebied.

0,5%

gebied.

Winterbedkaart

Infiltratiegevoelige bodems

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied is niet gelegen in het winterbed

Het plangebied ligt grotendeels in infiltratiege-

Het plangebied is matig gevoelig voor grondwa-

van de grote rivieren.

voelig gebied.

terstroming (type 2).

Conclusie
Voor alle werken en handelingen zullen minimaal de bepalingen van de gewestelijke verordening inzake het hemelwater toegepast worden. Bijkomende
verhardingen worden uitgevoerd in kleinschalige materialen om infiltratie ter plaatse mogelijk te maken. De bijkomende bebouwing neemt oppervlakte
aan infiltratiemogelijkheid weg. Voor deze oppervlakte dient ter plaatse bovengrondse waterbuffering op het terrein zelf te worden voorzien.
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Na de opvang met hergebruik in hemelwaterputten, conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, is het rekening houdend met de aanwezige zandbodem noodzakelijk gebruik te maken van infiltratievoorzieningen. Er moeten infiltratieproeven worden uitgevoerd op de locaties waar men regenwater wenst op te vangen om de grondwaterstand en de infiltratiecapaciteit van de bodem en afgeleid daarvan de dimensionering van het infiltratiebekken(s) te kunnen bepalen. Het risico van overloop moet op eigen terrein worden gehouden.

3.1.5

BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART

De betrokken percelen worden als biologisch minder waardevol gewaardeerd. Enkel een deel van de percelen rond de Damburg, belendend aan
het plangebied worden opgenomen als biologisch waardevol

3.2 JURIDISCHE DOCUMENTEN
3.2.1

GEWESTPLAN

Op het gewestplan situeert het plangebied zich in gebied voor openbaar
nut en gemeenschapsvoorzieningen en agrarisch gebied. De Damburg en
omgeving zijn opgenomen in parkgebied.
Hier is duidelijk te zien hoe het gebied gelegen is in de oksel van de woongebieden langs de Brogelerweg en de Reppelerweg.

GemRUP ‘SPORTZONE DAMBURG’ te BOCHOLT

Pagina 24 van 42

Technum - Afdeling Ruimtelijke Planning Hasselt

3.2.2

63-38380

VERKAVELINGEN

Binnen het plangebied zijn geen verkavelingen gesitueerd. Aan de rand van het gebied, in de Leukeneindestraat en aan de Eikendreef/Damburgstraat,
liggen een aantal goedgekeurde verkavelingen. Deze zijn aangegeven op het plan bestaande toestand.
3.2.3

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN

Binnen het plangebied zijn vergunningen afgeleverd voor volgende gebouwen en constructies:
Voetbal
o

Bouw van een voetbalkantine

o

Plaatsen van verlichtingsmasten

o

Bouwen van een tribune, de tribunes tegen de Molenstraat werden opgericht in 1941

Sporthal
o

3.2.4

Bouwen van een sporthal, nog in oprichting

HABITAT – EN VOGELRICHTLIJNGEBIEDEN

3.2.5

VEN – GEBIEDEN

Het studiegebied is niet gelegen in of in de onmiddellijke nabijheid van een

Het situeert zich evenmin in of in de onmiddellijke nabijheid van een VEN-

Natura 2000-gebied

gebied.
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BESCHERMINGSBESLUITEN: MONUMENTEN, LANDSCHAPPEN EN DORPSGEZICHTEN

De damburghoeve is beschermd als monument en de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht, beide bij MB van 26.01.1987.

3.2.7

ATLAS VAN DE BUURTWEGEN

In het plangebied zijn geen buurtwegen opgenomen. De randen zijn wel als buurtweg ingeschreven, ze zijn aangegeven op het plan bestaande toestand.
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4 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
4.1 VERANTWOORDING PROGRAMMA IN RELATIE TOT ZONEVREEMDHEID
Voor de uitbouw van een recreatiezone aan de rand van het dorpscentrum worden een aantal uitgangspunten gehanteerd. Naast de ruimtelijke uitgangspunten zijn er ook de randvoorwaarden geformuleerd vanuit het programma.
De optie om tot één recreatiepool te komen, in de omgeving Damburg, heeft immers tot gevolg dat een aantal functies zullen geherlocaliseerd worden.
Het gaat hierbij enerzijds om een aantal zonevreemde functies waarvoor een oplossing moet geboden worden en anderzijds om een aantal functies die
om andere redenen zullen geherlocaliseerd worden.
Tot de laatste groep behoren de sporthal met aansluitend de tennisvelden in openlucht in de Brugstraat en de Boerenhal in het gebied achter het Biotechnucum. De Boerenhal wordt gebruikt door de ruiters en als evenementenhal. De herlocatie van de sporthal en de tennis zijn een gevolg van de optie
om tot één recreatiepool te komen. De herlocatie van de Boerenhal is niet alleen een gevolg van de optie met betrekking tot het bundelen van het
sportgebeuren, maar ook van de uitbouw van een scholencampus ter hoogte van het Biotechnicum, met herlocatie van de basisschool „De Driehoek‟,
zoals opgenomen in het B.P.A. Dorpskom.
In het kader van de problematiek van de zonevreemdheid worden volgende beslissingen genomen.
In de gemeente zijn volgende sport- en recreatievoorzieningen zonevreemd gelegen:


Een voetbalterrein in de Kakebeekstraat ter hoogte van Kreyeler Rietbeek, dit terrein is gelegen in natuurgebied en wordt in het kader van het voorliggende RUP geherlocaliseerd naar de recreatiepool aan de Damburg



Een tweede voetbalterrein eveneens in de Kakebeekstraat maar dan ter hoogte van de Stamproyerweg. Dit terrein is inmiddels opgeheven.



langs de Kempenstraat in Lozen situeren zich drie voetbalterreinen. Deze velden zijn gelegen buiten de bebouwde kom. Ze vormen het eindpunt van
de lintbebouwing aan de Kempenstraat. Op het gewestplan is het gebied ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Voor de herlocatie van deze voorzieningen is een zone opgenomen in het B.P.A. Lozen.



Langs de Zandstraat in Reppel liggen twee voetbalvelden met kantine. De locatie ligt in de open ruimte ver van de bebouwde kern en is bestemd als
agrarisch gebied. Voor deze vereniging wordt een herlocatie voorzien in het kader van het voorliggende RUP.



Langs de Winterdijkweg in Kaulille ligt een voetbalterrein in agrarisch gebied. Dit veld wordt geherlocaliseerd in het kader van het RUP voor de recreatiepool in Kaulille. Dit RUP wordt parallel met voorliggende RUP opgemaakt.



Aan de Goolderheideweg ter hoogte van het recreatiepark Goolderheide ligt een onderkomen voetbalterrein. Het terrein grenst pal aan de Balkerbeek
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en ligt volgens het gewestplan in agrarisch gebied. De eigenaar wenst het voetbalterrein op korte termijn te laten verdwijnen en er een project met
paarden uit te werken.


Het crossterrein langs de Winterdijkweg in Kaulille is volgens het gewestplan gelegen in natuurgebied. Deze problematiek is van bovenlokaal belang
en wordt niet opgelost in het kader van voorliggende RUP‟s voor de gemeentelijke recreatiepolen. In het GRS is dit opgenomen als een suggestie aan
de provinciale overheid.



Het schuttersterrein langs de Kettingbrugweg te Kaulille is gelegen in natuurgebied. Het plein is in privéeigendom. Het terrein wordt geherlocaliseerd
in het gemRUP Sportzone Kaulille.



Ter hoogte van het kruispunt Bormanstraat-Reppelerweg in Reppel heeft de hondenclub Reppel haar vaste stek. Het terrein is gelegen in agrarisch
gebied. Voor deze vereniging wordt een herlocatie voorzien in voorliggend RUP. Het nieuwe terrein zal gedeeld worden met de hondenclub van
Bocholt.



De hondenclub Bocholt heeft momenteel haar terreinen ter hoogte van de Weerterweg en de N76 in Kreyel. Ze zijn op het gewestplan gelegen in
agrarisch gebied. Voor deze vereniging wordt een nieuwe locatie voorzien, samen met de hondenclub Reppel.

Conclusie


Voetbal
De voetbalterreinen worden gebundeld op 3 locaties, respectievelijk te Bocholt, Kaulille en Lozen. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het
aantal velden en verenigingen. Per locatie wordt aangegeven wat de huidige toestand is en hoe de toekomstige ontwikkeling per zone er zal uitzien.
Ook wordt de bezetting weergegeven, zowel voor de trainingen als voor de wedstrijden.
Uit het overzicht blijkt, dat na de reorganisatie, het aanbod aan aantal velden van 19 op 18 wordt gebracht.
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Huidig aanbod

Toekomstig aanbod

VOETBAL
Damburg

Bocholt VV

Erkstraat

Kaulille FC

trainen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Kempenstraat
Lozen SK
di, wo, do, vr
Zandstraat
RC Reppel
di, wo, do, vr
Winterdijkweg
KWB Sport Kaulille
wo, do
Damesvoetbal MV Kaulille wo, vr
FC Parochiehuis
recreatie
Marshof KWB Kaulille
recreatie
Olympia Boys
recreatie
KWB Bocholt
recreatie
Kakebeekstraat
Kreyel Sport
recreatie
Goolderheideweg FC Goolderheide
recreatie
Totaal

wedstrijden # velden # velden
18u - 21 u : 12 ploegen en keeperstraining
we
5
6
13u30 - 20u30: 9 ploegen
16u30 - 20u30: 13 ploegen en keeperstraining
18u - 20u30: 8 ploegen
18u - 20u30: 10 ploegen
18u15 - 21u: 4 ploegen
18u - 21u : 4 ploegen
18u15 - 21: 3 ploegen
18u - 21u: 6 ploegen
18u- 19u15: 1 ploeg

bestendiging ter plaatse in GemRUP
Sportzone Damburg +
bundeling met te herlocaliseren
verenigingen

we

4

4 bestendiging ter plaatse in GemRUP
Sportzone Kaulille +
bundeling met te herlocaliseren verenigingen

we
we
we
za
za
za
za
za
za
za

3
3
2

3 herloctie in B.P.A. Lozen
3 herlocatie in GemRUP Sportzone Damburg
2 herlocatie in GemRUP Sportzone Kaulille

1
1
19

0 herlocatie in GemRUP Sportzone Damburg
0 uitdovend
18

HONDENCLUBS
Bormansstraat

De ware vrienden Reppel

di, do

Molenstraat
Weerterweg

Kringgroep Raekerheide
De trouwe vriend Kaulille

ma, wo, zo
woe, zo

herlocatie in GemRUP Sportzone Damburg
bestendiging ter plaatse in GemRUP
Sporzone Kaulille
herlocatie in GemRUP Sportzone Damburg

De twee zonevreemd gelegen hondenclubs worden geherlocaliseerd naar een nieuw aan te leggen terrein binnen de grenzen van de recreatiepool Damburg.
Met de opmaak van de GemRUP‟s Sportzone Damburg en Sportzone Kaulille, die parallel opgemaakt worden, wordt een oplossing geboden aan de volledige problematiek van de zonevreemde recreatie, waardoor de opmaak van een RUP zonevreemde recreatie niet meer aan de orde is.
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4.2 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN
Ruimtelijke uitgangspunten:


Landschappelijke inpassing van bouwvolumes voor sportinfrastructuur



Compartimentering van de verschillende sportdisciplines



Ruimte geven aan het dorpsgezicht rond de Damburg



Behoud van de aanwezige groenstructuren



Ontsluiting met respect voor de dreven



Voetpadenstructuur in groen kader



Inpassing van parkeerclusters

4.3 INRICHTINGSVOORSTEL
4.3.1

SPORTINFRASTRUCTUUR / HET PROGRAMMA

Binnen de zone moeten de volgende voorzieningen ingeplant worden:


Een sporthal met kleedkamers, fuifzaal, cafetaria en tribune aansluitend aan het bestaande hoofdvoetbalveld;



Een fitnesscomplex;



Een tennishal met 4 binnenvelden, cafetaria, kleedkamers en uitbreidingsmogelijkheden voor 2 binnenvelden in tweede fase;



8 buiten tennisvelden;



6 voetbalvelden, waarvan 2 velden behouden blijven aansluitend aan de tribune, achter de nieuw in te planten sporthal, 3 velden worden ter
plaatse geherlocaliseerd en 1 veld moet bijkomend voorzien worden in functie van de herloctie van elders zonevreemde gelegen velden zoals
aangegeven onder 4.1;



Manege met twee inrijhallen met aansluitend, cafetaria en tribunes.



Schutterij: behoud van de schietstand met schietbomen, voorzien van nieuw clublokaal met binnenschietstand



Lokaal duivenbond



hondenclub: Herlocatie van hondenclub van Kreyel, met clublokaal



voetbal Reppel: 3 voetbalpleinen, kleedkamers en kantine
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Parkeerinfrastructuur met overflowparking bij manifestaties

LANDSCHAPPELIJKE INKLEDING

Compartimentering van de verschillende sportdisciplines
In de zone aansluitend bij de Brogelerweg worden de bouwvolumes sporthal (aangegeven oppervlakte 5153m2), fitness (aangegeven oppervlakte 1243m2) en
tennishal (aangegeven oppervlakte 5036m2) ingeplant. Ze vormen een onderdeel van het bebouwingslint als uitloper van het centrum van Bocholt. De
nieuwe bouwvolumes worden op een dergelijke manier ingeplant zodat het gebied tussen de volumes en de Brogelerweg de functie van representatief
voorgebied kan invullen en gelijktijdig de bestaande beukenbomen langs de weg hun optimale ruimte laten behouden – hierbij wordt het dubbel van de
kroonprojectie vrij gehouden. In deze zone wordt het inkomplein van de sporthal gesitueerd. De inrichting geeft een optimaal zicht op de inkompartij en
omvat eveneens de parking voor de drie sportfaciliteiten. In het groen, dat in deze zone wordt voorzien, wordt onderscheid gemaakt tussen de groene
wand van de bestaande bomenrij als afbakening van het gebied en de verspreid staande hoogstambomen om de volumes in te passen in de omgeving.
De openheid en leesbaarheid van de ruimte is een uitgangspunt. De oppervlaktes van de bebouwing, aangegeven op het inrichtingsplan, zijn de uitgangspunten waarop de bebouwingsindex per zone wordt berekend.
Aansluitend aan de sporthal wordt de voetbalzone voorzien. Binnen een groene omkadering worden de 6 voetbalvelden gevangen. De bomen aan de
dreef ten zuiden van dit compartiment vormen de bestaande groene wand. Naar analogie van dit beeldbepalend lineair element worden ook de overige
zijden aangelegd. Zo krijgt deze kamer zijn plaats in het landschap. De velden worden niet verstopt maar wel ingekleed. Naar gelang de seizoenen gaat
de transparantie toe of afnemen.
Aansluitend bij de tennishal wordt er ruimte voorzien voor de aanleg van 8 buiten tennisvelden. De wanden van dit compartiment zijn aan de oost- en
zuidzijde reeds aanwezig in de vorm van bomenrijen. Aan de westzijde wordt een nieuwe groene wand ingebracht. Deze vormt de scheiding tussen
voetbal- en tennisinfrastructuur en dient eveneens als begeleiding van de interne wandelpaden.
Het derde compartiment is de volledige zone tussen de noordelijke kamers en de bebouwing aan de Leukeneindestraat. In deze kamer worden de sportvoorzieningen ondergebracht die nood hebben aan open ruimte. De opdeling met kleinere noord-zuid gerichte lineaire elementen geeft binnen deze zone
ruimte aan de verschillende sportactiviteiten. De infrastructuur van de schietbomen wordt verschoven in westelijke richting. Vermits het plaatsen van
kogelvangers op alle schietbomen financieel niet haalbaar is blijft ook het schotveld bij manifestaties nodig. Bij wekelijkse activiteiten is dit ruimtegebruik niet nodig. Er wordt een clublokaal met kantine (aangegeven oppervlakte 437m2) en aansluitend ook een binnenschietstand ingeplant met een goed
zicht op de buitenschietstand. De wijze van inplanting wordt in de landschappelijke inkleding herhaald door lineaire groenstructuren in noord zuidelijke
richting te plaatsen. Het lage gebouw wordt onder de boomkruinen ingeschoven zodat de ruimtelijke impact minimaal blijft. Gecombineerd met het clublokaal voor de schutterij krijgt ook de duivenbond (aangegeven oppervlakte 437m2) hier zijn plaats, het bestaande duivenlokaal wordt gesloopt. De hondenGemRUP ‘SPORTZONE DAMBURG’ te BOCHOLT
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club wordt in dezelfde zone voorzien (aangegeven oppervlakte 437m2). Door alle bebouwing in de zuidelijke rand van het gebied in te planten blijft de ruimte aansluiten bij de dreef vrij. Het zicht op de Damburg blijft, onder de kruinen van de bomen door, gevrijwaard. Deze zone wordt als weide ingericht die
dienst doet voor de hondenclub.
Aansluitend bij de schutterijzone wordt de manege (aangegeven oppervlakte 4500m2) voorzien, ook in de zuidelijke rand van het gebied. De bebouwing
wordt gegroepeerd in een circulatiezone zodat alle functies onmiddellijk aansluiten bij de parking en zodat er slechts één toegang nodig is. De manege
wordt zo geplaatst dat de hallen in directe verbinding staan met de paardenweide.
Als laatste wordt het gebied aan de Leukeneindeweg gereserveerd voor de herlocalisatie van de voetbal van Reppel. Gezien alle leden van Reppel afkomstig zijn en dan ook vanuit het zuiden komen, wordt ervoor gekozen om de voetbalentiteit in te planten aan de zuidzijde van het gebied. Zo behoudt
elke vereniging enerzijds zijn eigenheid en is anderzijds ook het medegebruik van elkaars infrastructuur mogelijk. Een parking in het groen via de Leukeneindestraat aansluitend aan de Reppelerweg, met een centrale kantine met kleedkamers (aangegeven oppervlakte 543m2) en drie voetbalvelden worden
voor de entiteit Reppel voorzien. Dit komt overeen met de omvang van de infrastructuur die zij momenteel in gebruik hebben.
Ruimte geven aan het dorpsgezicht rond de Damburg
Het gebied gevangen tussen de manege en de Eikendreef wordt als evenementenparking gezien. Het is de bedoeling om deze kamer open te houden
zodat het zicht op de Damburg gevrijwaard blijft. Enkel bij grote manifestaties wordt deze zone als parking gebruikt. De uitvoering gebeurt in gras met
een versterkte ondergrond. Het accent van de bestaande bomenrijen blijft behouden. Deze openheid geldt voor het volledige gebied aansluitend bij de
oost west gerichte dreef. Het grondgebruik is weide/grasveld, de enige obstakels zijn hoogstambomen of bomenrijen.
Landschap in relatie met de Damburg-site
Het landschap rond de Damburg wordt van oudsher gekenmerkt door dreven,
compartimenten en openheid. Op de snede uit de Ferraris-kaart is heel duidelijk
af te lezen hoe het gebouw in zijn omgeving werd geplaatst. De site van de
versterkte hoeve ligt aan een noord-zuid gerichte dreef. Op deze as komen,
vanuit het westen, een 3-tal nagenoeg evenwijdig lopende dreven aan. Deze
tracés zijn ook nu nog te herkennen als de Brogelerweg, de dreef die het plangebied doorsnijdt, de Leukeneindestraat en de Eikenlaan.
Op het onderstaande kaartjes wordt aangegeven dat de lineaire elementen worden bestendigd. Verder is de openheid van het vroegere akkergebied, ten noorden van de dreef, de plaats waar de voetbalvelden worden ingeplant. De open-
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heid blijft ook in het concept behouden. Aan de zuidzijde van de dreef worden
met lineaire boomgroepen compartimenten ingebracht.
De zichtbaarheid van de Damburg is vooral cruciaal vanaf de Eikendreef en
minder vanuit het open landschap. In de zomer wordt het zicht vanuit het open
landschap belemmerd door de aanwezige beplanting.
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ONTSLUITING

De hoofdontsluiting van de recreatiezone gebeurt via
de Brogelerweg en de Eikendreef. Omdat deze laatste
een te smal wegprofiel heeft wordt ervoor geopteerd
om eenrichtingsverkeer in te voeren. De dreef dient
enkel om de recreatiezone te ontsluiten – plaatselijk
verkeer – ze zal niet in het wegennet worden ingeschakeld.
De twee ontsluitingen in het noorden geven beiden
rechtstreeks aansluiting op de Brogelerweg. De parking aan de sporthal (W) heeft een in- en uitrit op de
Brogelerweg. De parking aan de tennis wordt ontsloten langs de Eikendreef. De Eikendreef wordt bereikt
via een inrit op de Brogelerweg. De uitrit gebeurt via
de Reppelerweg. Wanneer de noordelijke parking volzet is kan een derde parkeergebied aan de manege
gebruikt worden.
De ontsluiting van het zuidelijk gedeelte, voor de zone
rond de manege en de schutterij, gebeurt via de Eikendreef met een aftakking naar het westen. Deze
insteek bedient zowel de zone aan de manege als de
overflowparking. Gemotoriseerd verkeer wordt via één
enkele ontsluiting van op de Eikendreef naar
sportinfrastructuur

geleid;

schutterij

met

de

zware

schietbogen, hondenclub met aanhangwagentjes en
honden, manege met trailers.
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De centrale oost west gerichte dreef is vrij van gemotoriseerd verkeer en enkel voor voetgangers, ruiters en fietsers toegankelijk.
Omdat de herlocatie van de voetbal van Reppel hoofdzakelijk verkeer aantrekt uit het zuiden van de gemeente, gebeurt de ontsluiting van deze voetbalentiteit via de Leukeneindestraat. Beperkte toelevering naar een kantine moet via de parking geregeld worden.
Zoals in het GRS aangegeven zal de Brogelerweg naar de toekomst toe ingericht worden als toeristisch recreatieve as met vrijliggende fiets- en voetpaden. In deze context kan de inrichting ook aangepast worden aan een optimale ontsluiting van de recreatiepool.
Bij het bepalen van de nodige capaciteit aan parkeerplaatsen is rekening gehouden met het feit dat wedstrijden in de meeste disciplines in het weekeinde plaatsvinden en men er dus moet van uitgaan dat er meerdere wedstrijden tegelijkertijd zullen plaatsvinden. Door een goede interne ontsluiting voor
voetgangers zal het optimaal gebruik van de verschillende parkeerzones gegarandeerd worden. De parking aan de noordzijde van de tennis heeft een
capaciteit van 114 wagens, de parking aan de sporthal een capaciteit van 190 wagens, de parking aan de Leukeneindestraat kan 90wagens stallen.
De voetgangersverbindingen binnen de recreatiezone worden gekoppeld aan de groenstructuur, een hoge doorwaadbaarheid is het uitgangspunt. Er
wordt naar gestreefd om via de paden telkens weer andere zichten te krijgen op de aanpalende kamers, zodat de belevingswaarde van op de paden ook
wandelaars aantrekt die niet komen sporten. De recreatiepool wordt zo aangetakt op het bestaande wandelroutenet. De bestaande dreven zijn reeds
voorzien van paden en zullen in de toekomst ook zo behouden blijven.
In het RUP wordt ingeschreven dat bij de inrichting van het gebied een circulatieplan moet worden opgemaakt dat in detail de parking met ontsluiting
aangeeft.
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5 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
5.1 GRAFISCH PLAN
De zone voor recreatie omvat de huidige zone voor openbaar nut
volgens de contour van het gewestplan met een uitbreiding in het
agrarisch gebied zodat het gewenste programma kan gerealiseerd
worden. Binnen deze zone wordt een onderscheid gemaakt in
bebouwingszones. De grootschalige infrastructuur wordt vastgelegd in het gebied onmiddellijk aansluitend bij de Brogelerweg
(gb-1 en gb-3). De grootschalige volumes van de sporthal, tennis en fitness kunnen hier worden ingepast met aansluitend de
mogelijkheid voor de uitbouw van een volwaardige tribune met
zit- en staanplaatsen. Voor gb-1 wordt ca 12.000m2 aan bebouwing voorzien, voor gb-3 ca 2.100m2. Het centrumgebied wordt
bouwvrij gehouden met uitzondering van de zone gb-2 waar ook
grootschalige architectuur wordt ingeschreven. Hier wordt voor
het volume van de manege ca 4.500m2 voorzien met aansluitend
de kleinschalige bebouwing van de schutterij en hondenclub voor
een oppervlakte van 1.200m2 . De zones met aanduiding “bv”
zijn bouwvrij en moeten de dreef en de zone aansluitend bij de
Damburg ruimte geven.
Aan de rand van het gebied (NW en ZO) - tussen recreatie en
wonen - is een dichte buffer ingetekend. Deze groenzone begeleidt de toegang naar de parking en zorgt voor afstand tussen
wonen en recreatie.
De bebouwingzone met kleinschalige bebouwing“kb” kan enkel in het gebied aansluitend bij de Leukeneindestraat. Voor de inplanting van kantine en
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kleedkamers wordt ongeveer 700m2 aan bouwmogelijkheid voorzien. De zones die aansluiten bij de open ruimte worden bouwvrij gehouden.

De kleinere groenentiteit – zone voor landschappelijke buffer wordt losgekoppeld van de bestemming van de aanpalende gebieden. Dit zijn de zones
die worden uitgebouwd als groene landschappelijke dreven zoals ook in het structuurplan wordt voorgesteld. Ongeacht de bestemming van de aanpalende zones zullen deze lijnvormige groenelementen altijd behouden blijven. Ze moeten er voor zorgen dat de dreefstructuur in en rond het geklasseerd
landschap worden verankerd met het omringende open landschap. Ze vormen meestal ook de begeleiding van de padenstructuur binnen het plangebied.
Aan de Leukeneindestraat ligt de Reppelerbeek (2de cat). Ook hier is de begeleiding van
hoogstambomen voorzien. De bestaande hoogstambomen hebben een belangrijke landschappelijke impact (zie snede uit luchtfoto en terreinopname). Het tracé van de Reppelerbeek wordt op het het grafisch plan aangegeven. Vermits de beek niet is aangegeven op het
kadaster wordt de aanduiding een rechte lijn, ze is indicatief en enkel aangegeven voor het
gedeelte dat niet is ingebuisd. De 5 m brede ruimingszone aan weerszijden van de beek kan
niet worden gerespecteerd vermits de aanwezige hoogstambomen primeren. De landschappelijke inkleding met boomgroepen krijgt voorrang op het machinaal ruimen van een eerder
beperkte beeklengte. Gebouwen en vaste constructies zijn niet mogelijk binnen de 5m-zone
ten opzichte van de waterloop, gelet op de ligging in de zone voor landschappelijke buffer.
Binnen de verschillende zones worden nog KLE-structuren aangegeven. Het voorkomen van deze elementen is gelijk aan dat van de landschappelijke
buffers, nl enkele of dubbele bomenrijen bestaande uit streekeigen hoogstambomen. De inplanting van deze groenelementen is afhankelijk van de inrichting van de compartimenten. De oriëntatie aangegeven op het grafisch plan moet wel gerespecteerd worden. De kleinschalige bebouwing wordt gekoppeld aan deze boommassa‟s zodat de visuele impact vanuit het omliggende landschap minimaal is.
De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer en de doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers wordt aangegeven met respectievelijk blok- en bolletjeslijnen.
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5.2 ONTEIGENINGSPLAN
Om het recreatiegebied uit te bouwen wordt ook een onteigeningsplan
bijgevoegd.
Verantwoording noodzaak tot onteigening:
In de bindende bepaling 35 van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan (GRS) wordt gesteld dat voor de locatie aan de
Damburg een RUP zal opgesteld worden met het oog op de uitbouw
van een gemeentelijke recreatiecluster. De voorliggende onteigening is noodzakelijk om deze bindende bepaling te realiseren.
Het betreft hier een handeling van algemeen belang, met name
de uitbouw van een gemeentelijke recreatieve cluster ten dienste
van de lokale bevolking en het voortbestaan van de verenigingen
veilig stellen.
De behoefte werd aangetoond aan de hand van een analyse van de
bestaande recreatieve voorzieningen en de bezettingsgraad ervan
op dit ogenblik (punt 4.1).
De locatie werd reeds vastgelegd in het kader van het GRS en is
voor de hand liggend, gelet op het feit dat op de betrokken locatie
vandaag reeds een sportinfrastructuur aanwezig is. Door de uitbouw
van deze bestaande locatie worden de recreatieve voorzieningen
voor de kern Bocholt compact gebundeld, onmiddellijk aansluitend
bij de dorpskern. De bundeling biedt mogelijkheden tot meervoudig
gebruik van infrastructuur.
Door de uitbouw van deze cluster ontstaat de mogelijkheid tot herlocatie van een aantal zonevreemde locaties, zodat het voortbestaan van de verenigingen wordt veilig gesteld.
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5.3 RUIMTEBALANS
5.3.1

CATEGORISERING VAN DE GEBIEDSAANDUIDINGEN

De bestemmingszones die een harde recreatieve bestemming krijgen zijn opgenomen in de categorie Recreatie. De zones die de recreatie bufferen naar
het wonen worden eveneens opgenomen onder deze categorie.
De landschappelijke buffer wordt opgenomen onder de categorie Overig groen, omdat deze niet specifiek kan toegewezen worden aan één van de bovenstaande categorieën.
Bij overige aanduidingen zijn enkel elementen opgenomen die geen weerslag hebben op de ruimtebalans.
5.3.2

RUIMTEBALANS – CIJFERS
GemRUP Sportzone Damburg

Gewestplan
Totale oppervlakte Gebied voor gemeenschaps- en
bestemmingszone
openbare nutsvoorzieningen

Gebiedscategorie Recreatie
zone voor recreatie - kleinschalige bebouwing
Zone voor recreatie - grootschalige bebouwing
Zone voor recreatie - bouwvrije zone
Zone voor buffer
Totaal gebiedscategorie Recreatie
Gebiedscategorie Overig groen
Zone voor landschappelijke buffer
Totaal gebiedscategorie Overig groen
Totaal plangebied

Agrarisch gebied

Landelijk woongebied

14.596
49.723
130.031
481
194.831

0
47.757
50.512
186
98.455

14.596
1.966
79.519
295
96.376

0
0
0
0
0

27.466
27.466

11.419
11.419

16.047
16.047

0
771

223.068

109.874

112.423

771

Het betreft hier de omzetting van de gewestplanbestemming Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en
Agrarisch gebied naar Recreatiezone door middel van het RUP. De bouwvrije zones zijn de grasvlaktes voor de voetbal, paardenweide, multifunctioneel grasveld en de hondensport. Een gedeelte van het plangebied wordt bestemd naar landschappelijk buffer, dit om in de toekomst de landschappelijke kwaliteiten te kunnen bestendigen.
Door de herlocatie van de zonevreemde recreatie worden een aantal terreinen teruggegeven aan de oorspronkelijke bestemming. Hieronder wordt een
overzicht gegeven van de oppervlakten die vrijkomen na herlocatie ten gevolge van de goedkeuring van het RUP Sportzone Damburg.
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Locatie
VOETBAL
2. Zandstraat
6. Kakebeekstraat
8. Goolderheideweg
HONDENCLUBS
4. Bormansstraat
5. Weerterweg
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Bestemming gewestplan
landsch.
waardevol
woongebied
agrarisch
agrarisch
landelijk
gebied
gebied
karakter

NatuurTe herlocaliseren vereniging gebied

woonuitbreidingsgebied

RC Reppel
Kreyel Sport
FC Goolderheide

0,00
0,87

1,91
0,00
0,58

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

De ware vrienden Reppel
De trouwe vriend

0,00
0,00

0,00
0,00

0,49
0,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,87

2,49

0,79

0,00

0,00

TOTAAL

Conclusie
Door de goedkeuring van het RUP Sportzone Damburg wordt 10,6 ha
agrarisch gebied herbestemd in functie van de recreatie, daarvan wordt
2,49 ha gecompenseerd in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en
0,79 ha in agrarisch gebied. Blijft een inname van 7,32 ha over.
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OP TE HEFFEN BEPALINGEN

De voorschriften van het gewestplan worden binnen het plangebied van het RUP opgeheven voor volgende zones:


Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen



Agrarisch gebied



Landelijk woongebied
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