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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 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 basisprin-

cipes 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 
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1.3 DOEL VAN DE OPDRACHT 

Aangezien de bundeling van alle nodige voorzieningen niet mogelijk is binnen de contouren van de bestaande recreatiezone werd een inrichtingsplan voor 

de recreatiepool uitgewerkt. Het GemRUP zorgt voor een juridische vertaling van dat goedgekeurde inrichtingsplan voor de recreatiepool aan de Erkstraat. 

Met de opmaak van dit RUP en het RUP Sportzone Damburg wordt de volledige problematiek van de zonevreemde recreatie opgelost, zodat er geen speci-

fiek RUP Zonevreemde recreatie zal worden opgemaakt. 
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2 HET PLANGEBIED IN BEELD 

2.1 SITUERING VAN HET PLANGEBIED 

 

Het plangebied situeert zich ten westen van het hoofd-

dorp Kaulille. In het gebied liggen verspreid een aantal 

sport- en recreatieve voorzieningen tussen de Winter-

dijkweg en de Molenstraat/Erkstraat. 

Het eigenlijke plangebied zal zich uiteindelijk situeren in 

de omgeving van de recreatiezone op het gewestplan, 

die gesitueerd is tussen de Steenakkerstraat en het 

woonlint langs de Erkstraat. 

Aan zuidelijke zijde sluit het gebied aan bij een bosge-

bied, in westelijke richting bij een eerder open agrarisch 

landschap. 

 

2.2 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

 

Het gebied is momenteel zeer versnipperd. De verschillende sport-, spel en recreatieve voorzieningen liggen verspreid in de hele westelijke rand van het 

centrum. 

Aan de Winterdijkweg liggen de voetbalvelden van de KWB (1). Zij worden ook van daaruit ontsloten.  

Aan de Steenakkerstraat liggen de gebouwen van de Chiro (2) met annex speelbos, de recent gerealiseerde sporthal en de tennisterreinen (3). Zij wor-

den dan weer vanuit de Steenakkerstraat ontsloten. Het parkeren gebeurt aansluitend bij de sporthal. 

 Steenakkerstraat 

Molenstraat 

Erkstraat 

Winterdijkweg 

 

Bosschelweg 
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Langs de Molenstraat treffen we de hondenclub (4) en 

de terreinen en infrastructuren van voetbalclub KFC (5). 

Zij worden ontsloten via de Molenstraat en de Erkstraat. 

Het parkeren gebeurt op de aangelegde parking op de 

hoek van de Molenstraat met de Erkstraat. Aansluitend 

bij deze parking ligt een grasstrook langs de Erkstraat, 

deze fungeert als overflow parking bij het voetbalgebeu-

ren.  

De hondenclub heeft recent de terreinen ingericht met 

de nodige gebouwen en afsluitingen.  

De tussengelegen zones zijn eerder ongestructureerde 

restzones, akkers afgewisseld met beboste percelen. 

Tussen de recreatieve band en het eigenlijke centrum 

van Kaulille liggen een tweetal niet ontwikkelde woonuit-

breidingsgebieden. 

De zone ten westen van de recreatieve band vormt de 

overgang naar het open agrarisch landschap, en wordt 

getypeerd door een aantal grootschalige landbouwbe-

drijven. 

Aan zuidelijke zijde grenst het recreatieve gebeuren aan 

een aaneengesloten naaldhoutcomplex dat doorloopt tot 

tegen de Bosschelweg.  

Agrarisch  

gebied 

Woonuitbreidings-

gebied 

Woonuitbreidings-

gebied 

Recrea-

tiegebied 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 

Agrarisch  

gebied 
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2.3 FOTOREPORTAGE  

01 Grasparking overflow Erkstraat 02 Grens woonzone - recreatiezone Erkstraat 03 Grasparking overflow Erkstraat 
04 Grasparking overflow Erkstraat met aansluiten 
parking in groen 

    

05 Toegang KFC voetbal 06 Voorgebied KFC - kantine 07 Molenstraat tussen Voetbal en hondenclub 08 Molenstraat tussen Voetbal en hondenclub 

    

09 Voetbalinfrastructuur vanuit Molenstraat 10 Grasvlakte met naaldhoutbos  
11 zone tussen boscomplex en Molenstraat – 
westelijke richting 

12 zone tussen boscomplex en Molenstraat –
oostelijke richting 
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13 Grenslijn plangebied = taludlijn. Molenstraat 14 clubhuis hondenclub 
15 grens hondenweide en aansluitend woningen 
Molenstraat 

16 hondenclub – infrastructuur met speelbos 

    

17 huidige terreinen aan Winterdijkweg 18 huidige terreinen KWB aan Winterdijkweg 19 huidige terreinen KWB aan Winterdijkweg 
20 huidige terreinen KWB met sporthal op achter-
grond 

    

21 Chiro-site Steenakkerstraat 22 Chiro-site Steenakkerstraat 23 nieuwe sporthal - Steenakkerstraat 24 clublokaal tennis Steenakkerstraat 
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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 natuurgebied, 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. De-

ze ruimtelijke kwaliteitsobjectieven worden vertaald in ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen op basis waarvan een apart vergunnin-

genbeleid wordt gevoerd.  

De gemeente Bocholt werd zelf niet geselecteerd als economisch knooppunt, maar wordt omringd door drie economische knooppunten namelijk Hamont-

Achel, 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. 
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3.1.2 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 deel-

ruimte “Vlakte van Bocholt”, deze wordt beschouwd als een voor de provincie belangrijk open ruimte gebied. Hierin worden hoogdynamische ontwikkelin-

gen 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 be-

langrijkste 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 na-

druk 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 aaneenge-

sloten 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. bedrijvigheid;  

 m.b.t. natuur; Bocholt behoort tot het natuurlijk systeem van het Kempens Maasbekken. Dit beken- en bossengebied is voornamelijk een verwe-

vingslandschap, 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 
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van de gemeenten Peer, Bocholt en Bree werd door de provincie het gebied tussen de Abeekvallei en de Soerbeekvallei geslecteerd als droge na-

tuurverbinding op procinciaal niveau. 

 m.b.t. recreatie; De grensoverschrijdende vlakte van Bocholt met het Stamprooierbroek maakt deel uit van het conceptelement „snoer van rust-

gebieden‟. Elk snoer wordt gevormd door gebieden met bijzondere open ruimte waarden en met meestal een nog beperkt laagdynamisch toeris-

tisch 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 Bree-

ërweg – 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 bin-

nen 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 voorzie-

ningen. 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 

                                                

1
 GRS Bocholt Mei 2007 Iris consulting - A+D Engels 
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gestimuleerd. Op lokaal niveau wordt de uitbouw van een recreatieve as tussen Goolderheide en de passantenhaven via de Brogelerweg en het centrum 

van Bocholt naar voor geschoven. Anderzijds wenst de gemeente voldoende recreatiemogelijkheden te voorzien bij de kernen. Als sportrecreatieve pool 

wordt bij het hoofddorp Kaulille de omgeving van de bestaande recreatiezone aan de Erkstraat geselecteerd.  

Het kanaal Bocholt/Herentals en de Zuid-Willemsvaart 

als natte natuurverbindingsgebieden van provinciaal 

niveau. Op lokaal niveau en relevant voor het studiege-

bied wordt de Goolderbeek geselecteerd als lokale eco-

logische verbinding binnen de gewenste natuurlijke 

structuur van de gemeente Bocholt. De oude kanaal-

arm wordt geselecteerd als lokale “actieve” natuuront-

wikkelingsgebied.  

Binnen de gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

worden op lokaal niveau de volgende wegen geselec-

teerd als lokale weg type I; Kaulillerweg, N76, Reppe-

lerweg en als lokale weg type II; Damburgstraat, Dorps-

straat, Sportlaan, Kloosterstraat, Kerkhofstraat, Kapel-

straat (tussen Brugstraat en Hoogstraat), Oude Kerk-

straat, 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 cultuurhis-

torische ankerplaatsen beschermd en worden clusters 

van lokaal erfgoed geselecteerd; waaronder de histori-

sche kern Bocholt.  
Gewenste ruimtelijke structuur uit het Ruimtelijk Structuurplan gemeente Bocholt,  

iris consulting 

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 hei-

degordel en de beekvalleien hebben sterke potenties om verder uit te groeien tot toeristisch - recreatieve gebieden. Natuur en landschap zijn de sterke 
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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 ruiterpa-

den 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 ge-

legen 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 Kempen-

straat. Het terrein is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

 Voetbalterrein langs Zandstraat (Reppel): bestaat uit twee velden met kantine. Het terrein ligt in de open ruimte ver van de bebouwde kern van 
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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 (Kettingbrugweg te Kaulille) 

 KWB-terreinen Kaulille 

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 provin-

ciale 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 be-

houden worden, en opgenomen worden in het sectorale RUP zonevreemde sport en recreatie. 
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3.1.4 WATERTOETS 

Overstromingsgevoelige gebieden 

 

Het plangebied is niet gelegen in overstromingsge-

voelig gebied. 

Hellingenkaart 

 

Het plangebied ligt in een gebied met hellingen < 

0,5% 

Erosiegevoelige gebieden 

 

Het plangebied is gelegen in niet erosiegevoelig 

gebied. 

Winterbedkaart 

 

Het plangebied is niet gelegen in het winterbed 

van de grote rivieren. 

Infiltratiegevoelige bodems 

 

Het plangebied ligt in infiltratiegevoelig gebied. 

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

 

Het plangebied is matig gevoelig voor grondwa-

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 beslaat geen grote 

oppervlaktes. Voor deze oppervlakte dient echter 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 regenwa-

ter wenst op te vangen om de grondwaterstand en de infiltratiecapaciteit van de bodem en afgeleid daarvan de dimensionering van het infiltratiebek-

ken(s) te kunnen bepalen. Het risico van overloop moet op eigen terrein worden gehouden. 

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat er geen betekenisvol schadelijk effect te verwachten is ten gevolge van de verandering van 

de toestand van de watersystemen voortvloeiend uit de realisatie van het RUP. 

 

3.1.5 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

Een aantal van de betrokken percelen worden als biologisch minder waardevol tot waardevol gewaar-

deerd.  

Een deel van de aangeduide boszone tussen de Molenstraat en de Steenakkerstraat werd reeds ge-

rooid in functie van de inplanting van de nieuwe sporthal. 

De als waardevol aangeduide percelen bestaan uit naaldbos van grove den met een onderbegroeiing. 

 

3.1.6 MILIEUTOETS 

De noodzaak tot het opstellen van een MER werd nagegaan op basis van het optreden van “aanzienlijke effecten”, zoals dit blijkt uit de aard van het plan 

en de ligging van het plangebied. 

Op basis van een toetsing van de plan-MER-plicht overeenkomstig artikel 4.2.6 §1, 5° van het D.A.B.M. kan geoordeeld worden dat: 

 De opmaak van het GemRUP “Sportzone Kaulille” valt onder de definitie van een plan of programma; 

 Het RUP valt onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. omdat het een plan is dat een kader vormt voor de toekenning van een vergunning 

voor een project; 

 Het plan is niet van rechtswege plan-MER-plichtig aangezien 

o het RUP geen kader vormt voor een vergunning voor de in bijlage I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 

opgenomen projecten en het plan het gebruik regelt van een klein gebied van lokaal belang en een kleine wijziging inhoudt. Om deze re-

den werd een screening uitgevoerd om te oordelen of het plan aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken. 
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o voor het RUP de opmaak van een passende beoordeling niet noodzakelijk wordt geacht. Het plangebied is niet gelegen in of in de nabijheid 

van een habitat- of vogelrichtlijngebied. Er is bijgevolg geen interferentie met Speciale Beschermingszones in de omgeving van het plan-

gebied. 

 Het RUP kan beschouwd worden als een plan dat de inrichting van een gebied met een lokaal belang regelt. Het RUP is immers kadervormend 

voor de inrichting van een sportzone op niveau van de deelkern Kaulille; 

Screening plan-MER-plicht: onderzoek aanzienlijke milieueffecten 

De geplande bestemmingswijziging in het plangebied heeft betrekking op de inrichting van het plangebied als recreatie- en sportzone bij de deelkern Kau-

lille. De doelstelling van het plan is om ruimte nodig voor sport- en recreatie-infrastructuur te creëren. 

 Het RUP regelt de ruimtelijke inrichting van een sport- en recreatiezone waarvan 60% van de beoogde oppervlakte momenteel reeds inge-

nomen wordt door een “zone voor recreatie” volgens het gewestplan. Binnen de voornoemde bestemming van zone voor recreatie en in de 

zones er rond zijn momenteel al de infrastructuur aanwezig van de voetbal van KFC, de sporthal, de hondenclub, de Chiro en de tennisclub 

 De overige activiteiten zijn momenteel zonevreemd gelegen of hebben te weinig mogelijkheden op de huidige locatie en worden geherlocali-

seerd naar het plangebied.  

 Rekening houdend met de beperkte oppervlakte aan nieuwe bebouwing in het plangebied en met de aanleg van voornamelijk buitenterreinen, 

veroorzaakt de aanleg en exploitatie van de sportzone geen belangrijke fysische veranderingen en abiotische verstoringen van het bodem- en 

watersysteem; 

 De exploitatie van de sportzone leidt, rekening houdend met de aard van de activiteiten, niet tot potentiële risico‟s met potentieel schadelijke 

milieueffecten; 

 Door vestiging van bijkomende sportactiviteiten in het plangebied kan een toename van het verkeer verwacht worden. Er is echter geen grote wij-

ziging of verkeersontwikkeling van een ruimer dan lokaal belang. Door scheiding van de verkeerstromen bestemd voor de verschillende com-

partimenten wordt de hinder voor de omgeving beperkt; 

 Door de aanleg en exploitatie van de sportzone zal de lucht- en geluidskwaliteit ten gevolge van emissies van het verkeer en de sportactivitei-

ten niet significant wijzigen; 

 Er treden geen significante verstoringen op van beschermde of waardevolle ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische elemen-

ten. Voor de aanleg van de voetbalterreinen wordt 1ha 70a bosgebied gekapt, dit wordt gecompenseerd door de aanplanting van een loofhout-

rand van 30 a en een aanplanting in agrarisch gebied in het plangebied. 
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Globaal kan geoordeeld worden dat het plan niet resulteert in aanzienlijke milieueffecten en bijgevolg niet plan-MER-plichtig is. 

 

In het geïntegreerd advies wordt een planalternatief afgewogen ten opzichte van het nulalternatief en het ontwerp-RUP. 
 
 

 

3.2 JURIDISCHE DOCUMENTEN 

3.2.1 GEWESTPLAN 

Op het gewestplan situeert het plangebied zich grotendeels in gebied voor dagrecreatie.  De uitbrei-

ding is deels in agrarisch gebied en deels in bosgebied gelegen. 

 

3.2.2 VERKAVELINGEN 

Binnen het plangebied zijn geen verkavelingen gelegen. Het plangebied grenst wel aan drie verkavelingen, deze zijn weergegeven 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 



Technum - Afdeling Ruimtelijke Planning Hasselt    63-38381 

 

GemRUP ‘SPORTZONE KAULILLE’ te BOCHOLT    Pagina 23 van 41 

 Hondenclub 

o Bouw van een clublokaal voor de hondenclub 

 Chiro 

o Bouw van jeugdlokalen 

o Bouw van een bergplaats 

o Plaatsen van een omheining 

 Tennis 

o Bouwen van kleedkamers 

 

3.2.4 HABITAT – EN VOGELRICHTLIJNGEBIEDEN  

Ten westen van het studiegebied, op ca 750m ligt het vogelrichtlijngebied 

BE2217310 Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer. 

Ten noordwesten, op ca 1.000m situeert zich het habitatrichtlijngebied 

BE2200032 Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en 

Wateringen. 
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3.2.5 VEN – GEBIEDEN 

 

Het studiegebied situeert zich niet in of in de onmiddellijke nabijheid van een 

VEN-gebied. 

 

3.2.6 BESCHERMINGSBESLUITEN: MONUMENTEN, LANDSCHAPPEN EN DORPSGEZICHTEN 

Binnen het plangebied zijn geen beschermde monumenten of dorsgezichten 

gelegen. In de Molenstraat, ca 150m oostelijk van de recreatiezone, ligt de 

stenen molen, beschermd bij MB van 12.10.1994. De omgeving van de molen 

is beschermd als dorpsgezicht. 

 

3.2.7 ATLAS VAN DE BUURTWEGEN 

In het plangebied is enkel de Molenstraat opgenomen als buurtweg 14 en voetweg32. Op het plan bestaande toestand zijn de buurtwegen aangegeven. 
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4 RECREATIEZONE KAULILLE 

4.1 VERANTWOORDING PROGRAMMA IN RELATIE TOT ZONEVREEMDHEID 

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 voor-

liggende 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 recrea-

tiepool 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 

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. 
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 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

trainen wedstrijden # velden # velden

Damburg Bocholt VV Maandag 

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

18u - 21 u : 12 ploegen en keeperstraining

13u30 - 20u30: 9 ploegen

16u30 - 20u30: 13 ploegen en keeperstraining

18u - 20u30: 8 ploegen

18u - 20u30: 10 ploegen

we 5 6 bestendiging ter plaatse in GemRUP 

Sportzone Damburg +

 bundeling met te herlocaliseren 

verenigingen

Erkstraat Kaulille FC Maandag 

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

18u15 - 21u: 4 ploegen

18u - 21u : 4 ploegen

18u15 - 21: 3 ploegen

18u - 21u: 6 ploegen

18u- 19u15: 1 ploeg

we 4 4 bestendiging ter plaatse in GemRUP 

Sportzone Kaulille + 

bundeling met te herlocaliseren verenigingen

Kempenstraat Lozen SK di, wo, do, vr we 3 3 herloctie in B.P.A. Lozen 

Zandstraat RC Reppel di, wo, do, vr we 3 3 herlocatie in GemRUP Sportzone Damburg

KWB Sport Kaulille wo, do we

Damesvoetbal MV Kaulille wo, vr za

FC Parochiehuis recreatie za

Marshof KWB Kaulille recreatie za

Olympia Boys recreatie za

KWB Bocholt recreatie za

Kakebeekstraat Kreyel Sport recreatie za 1 0 herlocatie in GemRUP Sportzone Damburg

Goolderheideweg FC Goolderheide recreatie za 1 0 uitdovend

Totaal 19 18

HONDENCLUBS

Bormansstraat De ware vrienden Reppel di, do herlocatie in GemRUP Sportzone Damburg

Molenstraat Kringgroep Raekerheide ma, wo, zo

bestendiging ter plaatse in GemRUP 

Sporzone Kaulille

Weerterweg De trouwe vriend Kaulille woe, zo herlocatie in GemRUP Sportzone Damburg

Winterdijkweg 2 2 herlocatie in GemRUP Sportzone Kaulille

 

 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 

Om de wens van het gemeentebestuur te realiseren, nl. een kwalitatieve recreatiepool uitbouwen, uitgaande van de bestaande recreatiezone, dienen een 

aantal ruimtelijke uitgangspunten gehanteerd te worden zoals zuinig ruimtegebruik, een landschappelijke inkleding en het uitbouwen van een fijnmazig 

padennetwerk geënt op de bestaande padenstructuur in de omgeving. Om tot een zuinig ruimtegebruik te komen is het noodzakelijk de voorzieningen op 

een compacte wijze te bundelen. 

Naast de ruimtelijke uitgangspunten worden er ook een aantal uitgangspunten gedefinieerd vanuit de bestaande toestand. De aanwezige kwalitatieve ele-

menten en recente investeringen zijn hier van belang. Het gaat hierbij om: 

 Behoud site van de chiro, met aanpalend speelbos – buffer 

 Behoud van de recente sporthal 

 Herwaarderen van de tennissite 

 Behoud van de voetbalinfrastructuur KFC 

 Maximaal behoud van aanwezige groenstructuren 

 Verbinding van de verschillende zones adhv voetpadenweefsel 

 Behoud van aangenaam woonklimaat voor de percelen aan de Erkstraat 

Anderzijds wordt voor een aantal voorzieningen ook een herlocatie vooropgesteld die een invloed heeft op de te ontwikkelen zone, met name: 

 Herlocatie van KWB – voetbalvelden 

 Herlocatie van de lokalen van de KLJ – huidige locatie Bosschelweg 

 Herlocatie van de schutterij langs de Kettingbrugweg te Kaulille, die gelegen is in natuurgebied. 

 

4.3 INRICHTINGSVOORSTEL 

4.3.1 SPORTINFRASTRUCTUUR / HET PROGRAMMA 
 

Voor de uitbouw van de recreatieve pool in Kaulille wordt volgend programma vooropgesteld: 

 Tennisclub De vrije Tijd: momenteel beschikt de club over 4 buitenvelden, een kantine en een minigolfterrein. Naar de toekomst toe wordt voorop-

gesteld het clublokaal op te waarderen (aangegeven oppervlakte bebouwing 526m2) en het aantal tennisvelden uit te breiden van 4 naar 7. De minigolf 

wordt niet weerhouden. 
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 Sporthal: ter hoogte van de nieuwe sporthal met cafetaria en kleedkamers (aangegeven oppervlakte bebouwing 2379m2)  wordt enkel de verdere uit-

bouw van de infrastructuur, in hoofdzaak de parking, vooropgesteld. 

 Jeugdverenigingen: De lokalen van de Chiro (aangegeven oppervlakte bebouwing 365m2) zijn gelegen aan de doodlopende Steenakkerstraat, op het 

eind van een woonlint. In de onmiddellijke omgeving van het lokaal beschikken zij over een buitenruimte waarvan een groot deel begroeid is met 

hoogstammig loofhoutbos. Dit gebiedje functioneert momenteel goed en zal in zijn huidige voorkomen behouden blijven. De KLJ is momenteel ge-

huisvest aan de Bosschelweg in de gebouwen van de oude school. Hier is weinig buitenruimte beschikbaar en er wordt voorgesteld deze activitei-

ten te integreren in het recreatieve gebeuren. 

 Hondenclub: de terreinen van de hondenclub, gelegen aan de Molenstraat en bestaande uit een groot grasveld met parcours en een clublokaal 

(aangegeven oppervlakte bebouwing 90m2), werden recent door de club zelf gerealiseerd en worden geïntegreerd in de totaliteit van de zone. 

 Voetbal: Voetbalclub KFC: gelegen aan de Erkstraat beschikt over 4 voetbalvelden met staantribune, cafetaria en kleedkamers (aangegeven opper-

vlakte bebouwing 1188m2). In deze omgeving ligt ook nog één krachtbalveld. De KWB beschikt momenteel over twee voetbalvelden en een kantine 

aan de Winterdijkweg en zijn grotendeels gelegen in woonuitbreidingsgebied en dienen geherlocaliseerd te worden. 

 Schutterij: de schietbomen staan momenteel zonevreemd in natuurgebied langs de Kettingbrugweg en dienen om deze reden geherlocaliseerd te 

worden. 

De oppervlaktes van de bebouwing, aangegeven op het inrichtingsplan, zijn de uitgangspunten waarop de bebouwingsindex per zone wordt berekend. 

4.3.2 LANDSCHAPPELIJKE INKLEDING 
 

Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van open ruimtes tussen bosaanplantingen die verbonden zijn met houtkanten. De recreatieve voorzie-

ningen liggen binnen deze open ruimtes maar zijn verspreid ingeplant. Het is de bedoeling om een compacte recreatiezone uit te bouwen en om te komen 

tot een efficiënt gebruik van de infrastructuur met een optimaal behoud en een verdere uitbouw van hoogwaardige groenstructuren. 

In het zuiden wordt de recreatiezone begrensd door het naaldhoutbos dat vanaf de Bosschelweg in noordelijke richting loopt. De randen van dit bos lopen 

evenwijdig met de Erkstraat en de Molenstraat en laten, aansluitend bij de weg, een open zone vrij. Om het voetbalgebeuren aan de Molenstraat – Erk-

straat te centraliseren wordt een gedeelte van deze open ruimte ingenomen zodat de herlocatie van de twee KWB velden aansluitend met de infrastructuur 

van KFC kunnen worden aangelegd. Er wordt tevens ruimte voorzien voor de inrichting van een krachtbalterrein. De herinrichting vraagt echter ook een 

gedeeltelijke kapping van de bosrand. Om het compartiment „voetbal‟ in te kaderen en ter begeleiding van de Molenstraat, wordt naar analogie van de 

omgeving een brede houtkant ingepast. Deze houtkant valt samen met de taludlijn aan de Molenstraat. De begroeiing van de parking aan de Erkstraat 

samen met de eiken straatbomen vormen de oostelijke wand. Binnen dit cluster wordt ook de schutterij geherlocaliseerd. Aan een centraal gelegen par-

king, die zowel dienst doet voor de voetbal als voor de schutterij zal het nieuwe clubhuis van de schutterij (aangegeven oppervlakte 437m2) met binnen-

schietstand worden voorzien. De schietinfrastructuur wordt evenwijdig met het gebouw ingeplant. De bomen worden tegen de bosrand geplaatst zodat het 
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schootsveld naar het bos gekeerd is.  

Aan de noordzijde van de Molenstraat wordt een tweede recreatiecluster gevormd door de terreinen van de hondenclub en de chirosite. In het hart van dit 

compartiment worden de KLJ lokalen geherlocaliseerd (aangegeven oppervlakte 336m2). Hier wordt ook ruimte gelaten voor eventuele uitbreidingen in functie 

van jeugdinfrastructuur(oppervlakte 400m2). Een speelweide aansluitend bij het grasveld van de hondenclub vormt het open hart van deze kamer. De 

groenstructuren worden versterkt door de inbreng van houtkanten. Hierdoor krijgt dit compartiment groene wanden: aan de zuidzijde een houtkant als 

begeleiding van de Molenstraat, aan de westzijde de groene massa van het speelbos, aan de noordzijde het groen waarin eveneens de chiro ingebed ligt 

en aan de oostzijde een dichte houtkant die tevens de buffer vormt tussen recreatie en wonen. Het bestaande naaldhoutbos (westelijke rand) blijft behou-

den en wordt ingeschreven als speelbos wat gezien de ligging in de nabijheid van twee jeugdverenigingen een optimale invulling is.  

De noordelijke zone van het recreatiegebied herbergt de meeste bebouwing. De begroeiing bestaat hier uit hoogstambomen, houtkanten en kleine bosop-

pervlaktes zodat de bouwmassa worden ingebed in de omgeving.  

De site van de chiro heeft momenteel een optimale inkleding, deze wordt ook in de toekomst zo behouden. Het gebied rond de tennis wordt omrand met 

houtkanten en hoogstambomen die doorlopen aan de noordzijde van de Steenakkerstraat en zo het recreatiegebied begrenzen. Ten oosten van de sporthal 

wordt een centrale parking aangelegd. De inkleding gebeurt door hoogstambomen en haagstructuren. De parking loopt uit in een groene ruimte die functi-

oneert als speeltuin - speelweide. 

4.3.3 ONTSLUITING 
 

De ontsluiting gebeurt via de Steenakkerstraat en de Molenstraat. De Steenakkerstraat mondt voor het gemotoriseerd verkeer uit in een centrale parking. 

Van hieruit vertrekken voetpaden en verbinden de verschillende zones met elkaar: in westelijke richting wordt de link gemaakt met de Winterdijkweg, in 

zuidelijke richting met de Molenstraat.  

Aan de voetbalcluster worden twee parkeerterreinen voorzien: de bestaande in het groen ingekapselde parking die wordt ontsloten via de Erkstraat en de 

Molenstraat, en de nieuwe centrale parking die wordt ontsloten via de Molenstraat. Omdat het materiaal van de sportbeoefenaars van de schietclub zo 

zwaar is, is het belangrijk dat de afstand tussen de parking en de schietstand beperkt blijft.  

De wandelroute die aansluiting geeft met het bosgebied aan de Bosschelweg wordt omgelegd via de westelijke rand parallel met de nieuwe houtkant, 

langs de voetbalterreinen. Dit pad wordt ook gebruikt als ruiterroute. Ook vanuit de Erkstraat wordt tussen de woningen een voetverbinding gemaakt met 

het bos. 
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4.3.4 PLANALTERNATIEF 
 

Door enkele adviesinstanties in de voorontwerpfase van het RUP werden bepaalde mogelijke alternatieven voor het plan voorgesteld. Deze alternatieven 

hebben betrekking op een inrichting van de sportzone waarbij het bestaande boscomplex volledig gevrijwaard wordt. 

Een mogelijk alternatief waarbij het boscomplex gemeden wordt, bestaat uit een inname van de huidige zone met het speelbos en de speelweide door 

sportvelden. In dit alternatief moet ook de Molenstraat opgeheven worden. Dit alternatief voldoet niet aan de randvoorwaarden van het RUP, waarbij kwa-

litatieve investeringen die reeds gebeurd zijn dienen ingepast te worden in het plan. De site van de Chiro functioneert momenteel optimaal in combinatie 

met de speelweide en het speelbos. Kappen van het speelbos is dan ook niet gewenst. De inname van de speelweide en het opheffen van de Molenstraat 

betekent ook een grote ingreep in het bestaande weefsel en brengt een goede bereikbaarheid van bepaalde sportinfrastructuur in gedrang. Daarnaast die-

nen de recent aangelegde voetbalvelden gedraaid te worden, waardoor ook deze investeringen verloren gaan.  

Om deze redenen werd gekozen om eventuele planalternatieven zodanig uit te werken dat het bestaande bosgebied gevrijwaard blijft en zodat de be-

staande site van de jeugdbeweging kan behouden blijven.   

Om deze redenen werd gekozen om het planalternatief zodanig uit te werken zodat het bestaande bosgebied gevrijwaard blijft en zodat de bestaande site 

van de jeugdbeweging kan behouden blijven. Twee varianten van dit alternatief wordt weergegeven op onderstaande figuren. 

Aangezien in het planalternatief het bosgebied niet aangesneden wordt, moet een andere locatie voor de voetbalvelden van de KWB en voor de schutterij 

gezocht worden. De enige mogelijke inplanting van de 2 voetbalvelden is achter elkaar ten noorden van het boscomplex (nr. 19). Een bufferzone ten op-

zichte van de woningen aan de Molenstraat in het westen wordt voorzien onder de vorm van een houtkant. Een nadeel van deze inrichting is het bestaan-

de hoogteverschil ter hoogte van de geplande voetbalvelden (aangeduid door een rode lijn op de figuren). Ten gevolge van een vroegere zandwinning is op 

het terrein een hoogteverschil van 1-1,5 m aanwezig. Voor de aanleg van een voetbalveld is het ophogen of afgraven van een deel van het terrein noodza-

kelijk. 

Naast de inplanting van de voetbalvelden dient er ook een alternatief gezocht te worden voor de inplanting van de schutterij en het clublokaal van de 

KWB-voetbal. Bij behoud van het bosbestand rest enkel een smalle zone tussen de voetbalvelden en het bos. In deze zone moeten de schietbomen met de 

schietstanden ingeplant worden, deze maatvoering ligt vast. Verder werd reeds eerder de optie genomen om zoveel mogelijk gebouwen te koppelen, in het 

kader van optimaal ruimtegebruik en beperking van toeleveringswegen naar de verschillende kantines; schutterij en KWB worden gekoppeld. Het clublo-

kaal moet worden gekoppeld aan zijn betreffend buitenveld. Door de beperkte ruimte wordt de parking ingekort, hierbij aansluitend wordt het clublokaal 

voorzien en daar opvolgend de schietbomen. De afstand parking/schietbomen is zelfs in dit voorstel te groot, waarbij wordt gevreesd dat de auto tot ver in 

het gebied binnendringt om het zware materiaal (schietbogen) tot aan de standen te krijgen. Een bijkomend punt is dat er vanuit het clublokaal van de 

schutterij en van de KWB-voetbal geen rechtstreeks contact is met de buitenactiviteit. 
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Planaternatief  

 

Planalternatief - variant 
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4.4 BOSCOMPENSATIE 

Om op een compacte wijze de nodige sportvoorzieningen te kunnen bundelen wordt een stuk van het bestaande naaldhoutbos geïntegreerd in de sportzo-

ne. Er wordt voorgesteld een oppervlakte van ca 1ha 70a te ontbossen in functie van de inrichting van de recreatiepool. Hiervan wordt ca 1ha 40a effectief 

gebruikt voor de inplanting van een voetbalveld, een krachtbalveld en de schietbomen van de schutterij. De overige 30a wordt aangeplant als loofhoutrand 

voor het bestaande naaldhoutbos dat behouden blijft. 

Als compensatie voor het verlies aan naaldbos wordt een zone van ca 1ha50a loofhout aangeplant op de grens van het voetbalgebied aan de zijde van de 

Erkstraat. Verder worden nog houtkanten bijkomend voorzien die ook als compensatie in rekening gebracht worden. 
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5 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

5.1 GRAFISCH PLAN 

De zone voor recreatie omvat de huidige zone voor recreatie volgens de contour 

van het gewestplan en een uitbreiding in functie van de herlocatie van zone-

vreemde activiteiten.  

Binnen de zones wordt een onderscheid gemaakt in bebouwingszones. De groot-

schalige infrastructuur wordt vastgelegd in het gebied onmiddellijk aansluitend 

bij de Steenakkerstraat (gb). Het betreft het gebied rond de huidige sporthal waar 

ook de grote parking wordt voorzien. In de overige zones die aansluiten bij de 

wegen wordt kleinschalige bebouwing (kb) toegestaan. De kleinschalige be-

bouwing kan in de zone tegen de bosrand, heeft te maken met de positionering 

van de schietbomen en schootsveld en de relatie met het clublokaal. 

De zone met aanduiding “bv” is bouwvrij en vormt de overgang naar het bosge-

bied en de tuinen van de woningen aan de Erkstraat. 

Aan de rand van het gebied - tussen recreatie en wonen - is een dichte buffer 

ingetekend. Deze groenzone begeleidt de toegang naar de parking en het wandel-

pad en zorgt voor afstand tussen wonen en recreatie.  

De restzone recreatiegebied aan de overzijde van Erkstraat wordt herbestemd 

naar woonuitbreidingsgebied zodat deze strook gerealiseerd kan worden met het 

gehele woonuitbreidingsgebied. 
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Binnen het plangebied zijn momenteel twee bosoppervlaktes aanwezig, volgens het gewestplan gelegen binnen recreatiegebied en binnen woonuitbrei-

dingsgebied. Deze zones worden als bos ingeschreven, gezien hun verweving met de omliggende recreatiefunctie – jeugdwerking wordt het recreatief 

medegebruik vastgelegd. De randen van het boscomplex aan de Bosschelweg worden bestendigd als bos en worden afgewerkt als loofhoutaanplanting. 

De zone voor bos achter de woningen aan de Erkstraat wordt opgenomen ter compensatie van het bosgebied dat ingenomen wordt voor de realisatie van 

de recreatieve bestemming. 

 

De kleinere groenentiteit – zone voor landschappelijke buffer - wordt losgekoppeld van de bestemming van de aanpalende gebieden. Ongeacht de be-

stemming van de aanpalende zones – agrarisch of recreatie – zullen deze lijnvormige groenelementen altijd behouden blijven. Deze houtkantenstructuur 

zorgt voor de verkankering in het landschap, ze vormt meestal ook de begeleiding van de padenstructuur binnen het plangebied en garandeert het behoud 

van de KLE-structuur. 

 

Binnen de verschillende zones worden nog KLE-structuren aangegeven. Het voorkomen van deze elementen is gelijk aan dat van de landschappelijke buf-

fers, nl houtkanten bestaande uit streekeigen hoogstambomen. De inplanting van deze groenelementen is afhankelijk van de inrichting van de comparti-

menten. De oriëntatie aangegeven op het grafisch plan moet wel gerespecteerd worden.  

 

Als lijninfrastructuur wordt de Molenstraat en de Erkstraat opgenomen in zone voor wegen. De uitloper van de Steenakkerstraat wordt in de recreatie-

zone opgenomen vermits het gebied rond de sporthal in zijn totaliteit bekeken wordt, doorgaand verkeer is hier niet toegestaan. 

De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer en de doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers wordt aangegeven met respectievelijk blok- en bolletjes-

lijnen en de zone voor voetpad, vanuit de recreatiezone richting Erkstraat. 
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5.2 ONTEIGENINGSPLAN 

Om het recreatiegebied uit te bouwen wordt ook een onteigeningsplan bijge-

voegd. 

 

Verantwoording noodzaak tot onteigening: 

 In het richtinggevend deel van het gemeentelijk ruimtelijk struc-

tuurplan (GRS) wordt met betrekking tot de gemeentelijke recreatieve 

structuur gesteld, dat een basispakket aan voorzieningen wordt aange-

boden aan de eigen bevolking. De uitbouw van twee gemeentelijke re-

creatieclusters wordt ingeschreven, met name de zone Damburg voor 

Bocholt centrum en de locatie aan de Molenstraat voor Kaulille. De voor-

liggende onteigening is noodzakelijk om deze visie 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 Kaulille 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 worden opgenomen in de categorie  Recreatie. De zones die de recreatie bufferen 

naar het wonen worden eveneens opgenomen onder deze categorie. De zone bestemd voor het gebruik als speelbos, wordt samen met het bos gecatego-

riseerd in de categorie Bos, omdat de bestemming als bos in deze gevallen primeert.  

Het gedeelte van de zone voor recreatie dat omgezet wordt naar woonuitbreidingsgebied wordt opgenomen in de categorie Wonen. 

De landschappelijke buffer wordt opgenomen onder de categorie Overig groen, omdat deze niet specifiek wordt toegewezen aan één van de bovenstaande 

categorieën.  

De openbare wegen worden opgenomen in de categorie Lijninfrastructuur omdat de wegen niet behoren tot de recreatieve bestemming. 

Bij overige aanduidingen zijn de elementen opgenomen die geen weerslag hebben op de ruimtebalans. 

5.3.2 RUIMTEBALANS – CIJFERS  

Het betreft hier hoofdzakelijk de bestendiging en uitbreiding van de recreatiezone van het gewestplan. Om de clustering te kunnen verwezenlijken wordt 

een gedeelte van het aansluitende agrarische gebied en bosgebied binnen het RUP omgezet naar recreatie. Om het groene kader in de toekomst te 

garanderen wordt echter een groot gedeelte van recreatiegebied volgens het gewestplan omgezet naar groenzone met recreatief medegebruik. Ter 

compensatie van de ingenomen oppervlakte bosgebied wordt 1,5ha agrarisch gebied herbestemd naar bosgebied. Het gaat hier om een ingesloten agra-

risch gebied. 

Een gedeelte van het plangebied wordt bestemd naar landschappelijk buffer, dit om in de toekomst de landschappelijke kwaliteiten te kunnen bestendi-

gen. 
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Totale oppervlakte 

bestemmingszone Recreatiegebied Agrarisch gebied Bosgebied Woonuitbreidingsgebied landelijk woongebied

Gebiedscategorie Recreatie

zone voor recreatie - kleinschalige bebouwing 5,24 4,30 0,05 0,59 0,30 0,00

Zone voor recreatie - grootschalige bebouwing 1,25 1,22 0,02 0,00 0,01 0,00

Zone voor recreatie - bouwvrije zone 4,69 2,03 2,06 0,60 0,00 0,00

Zone voor buffer 0,19 0,08 0,03 0,00 0,08 0,00

Zone voor voetpad 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02

Totaal gebiedscategorie Recreatie 11,39 7,63 2,17 1,19 0,39 0,02

Gebiedscategorie Wonen

Zone voor woonuitbreidingsgebied 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal gebiedscategorie Wonen 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Gebiedscategorie Bos

Zone voor bos 2,53 0,00 1,46 1,07 0,00 0,00

Zone voor bos - overdruk recreatief medegebruik 2,30 1,40 0,56 0,00 0,33 0,00

Totaal gebiedscategorie Bos 4,83 1,40 2,03 0,00 0,33 0,00

Gebiedscategorie Overig groen

Zone voor landschappelijke buffer 0,75 0,32 0,40 0,00 0,03 0,00

Totaal gebiedscategorie Overig groen 0,75 0,32 0,40 0,00 0,03 0,00

Gebiedscategorie Lijninfrastructuur

Zone voor wegen 0,51 0,45 0,05 0,00 0,00 0,00

Totaal gebiedscategorie Lijninfrastructuur 0,51 0,45 0,05 0,00 0,00 0,00

Totaal plangebied 17,84 10,16 4,65 2,26 0,75 0,02

GemRUP Sportzone Kaulille Gewestplan

 

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 Kaulille. 
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Locatie Te herlocaliseren vereniging

Natuur-

gebied

agrarisch

gebied woongebied 

woon-

uitbreidings-

gebied

VOETBAL

KWB Sport Kaulille

Damesvoetbal MV Kaulille

FC Parochiehuis

Marshof KWB Kaulille

Olympia Boys

KWB Bocholt

SCHUTTERIJ

3. Kettingbrugweg Schutterij Kaulille 0,18 0,00 0,00 0,00

TOTAAL 0,18 0,40 0,23 1,36

Bestemming gewestplan

1. Winterdijkweg 0,00 0,40 0,23 1,36

 

 

Conclusie 

Door de goedkeuring van het RUP Sportzone Kaulille wordt 2,17ha 

agrarisch gebied, herbestemd in functie van de uitbouw van de recre-

atiezone, waarbij 0,40ha teruggegeven wordt aan de agrarische be-

stemming door herlocatie van zonevreemde activiteiten. Blijft een 

herbestemming van agrarisch gebied naar recreatiegebied van 

1,77ha. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de nieuwe recreatie-

zone aandacht wordt geschonken aan de landschappelijke integratie, 

wat ruimte inneemt. Op de bestaande locaties is er geen sprake van 

een landschappelijke inkleding en wordt de oppervlakte dus beperkt 

tot de zuiver recreatieve voorzieningen.  

Daarnaast wordt 2,03ha ingesloten agrarisch gebied herbestemd naar 

bosgebied ter compensatie van de 1,19ha bosgebied die herbestemd 

worden in functie van recreatie.  
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5.3.3 OP TE HEFFEN BEPALINGEN 

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

 Recreatiegebied 

 Agrarisch gebied 

 Bosgebied 

 Woonuitbreidingsgebied 

 

 


