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Openbaar onderzoek

ZANDWINNING 
IN BOCHOLT

Graven naar de Toekomst

Beste inwoners 
 
Op 12 november 2020 keurde de gemeenteraad bijna unaniem het Ruimtelijk 

UitvoeringsPlan (RUP) ‘Zandcluster Kaulille’ voorlopig goed. Hierdoor kan het project 

‘zandwinning’ op onder meer de vroegere PRB-terreinen mogelijk gemaakt worden. 

Het RUP gaat echter verder dan enkel de voormalige PRB-site, er is ook een uitbreiding 

voorzien aan de Achterste Hostie. Het huidige ontginningsgebied (Riet-Bosschelenheide) 

zal dan weer geschrapt worden en omgezet worden naar agrarisch gebied.

Nu volgt eerst een openbaar onderzoek van 60 dagen, waarbij iedereen die dit wenst 

de plannen kan inkijken en opmerkingen kan formuleren. Dit openbaar onderzoek loopt 

van 19 november 2020 tot en met 17 januari 2021. Het dossier kan worden ingekeken 

na afspraak bij de dienst omgeving. Een afspraak kan u hiervoor maken via de website 

(www.bocholt.be) of telefonisch via 089 20 19 18. Het gemeentebestuur maakt ook 

haar belofte waar om alle Bocholtenaren hierbij te betrekken. Dat doen we o.a. door 

een ‘open’ infomarkt te organiseren. Deze infomarkt kan u bezoeken in ’t Huis van de 

gemeente en dit na afspraak. Meer uitleg over de organisatie van de infomarkt vindt u op 

de achterzijde. Ook in dit dossier is het coronaspook een hinderlijke last. Toch zijn we 

ervan overtuigd dat we dit onderzoek met de nodige maatregelen coronaveilig kunnen 

organiseren.  Daarnaast is het dossier ook via www.bocholt.be en via www.zandwinning-

bocholt.be te raadplegen. 

 

De Bocholter gemeenteraad is er van overtuigd dat dit zandwinningsproject onze 

gemeente ontzettend veel voordelen en kansen biedt. We roepen u op om u goed te 

laten informeren en met een open geest naar de plannen en de toekomst van het - nu 

nog (deels) afgesloten - gebied te kijken. 

Het college van burgemeester en schepenen

van de gemeente Bocholt



POSITIEVE ONTWIKKELING
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HINDER EN OVERLAST

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

Er zal geen zware industrie meer 
mogelijk zijn op de PRB-terreinen in de 
toekomst. Na de ontginning is er enkel 
ruimte voor natuur, recreatie en een 
KMO-zone.

De vervuilde industrieterreinen worden 
eindelijk gesaneerd. 
Het milieu is de grote winnaar.

De meeste zandgaten worden 
terug opgevuld en deels vervangen 
door waardevolle natuur zoals 
moerasgebieden en deels ingericht als 
recreatiegebied.

Tussen het 
ontginningsgebied 

en de woonbuurten 
is een ruime groenbuffer 

voorzien. Ook de huidige 
industriezone (privé)  tussen 

PRB en de Kanonweg 
blijft definitief natuur 

en bos.
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Een verwaarloosd industrieterrein 
dat nu nog voor iedereen afgesloten 
is, wordt toegankelijk voor zachte 
recreatie.

30 ha nieuwe KMO-zone: goed voor 
de werkgelegenheid. Andere terreinen  
worden bestemd voor  zachte recreatie 
en toerisme.

Een deel van de zandinkomsten wordt 
gebruikt om de klimaatdoelstelingen te 
bereiken en een CO²-neutrale gemeente 
te worden.

De dennenbossen worden gekapt 
en vervangen door waardevolle, 
streekeigen loofbossen.



OPENBAAR ONDERZOEK
U kan alle documenten komen inkijken op ‘t Huis van de gemeente (na afspraak bij de dienst omgeving). 
Al deze documenten zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente www.bocholt.be en op 
de website www.zandwinning-bocholt.be. 
Opmerkingen in het kader van het openbaar onderzoek moeten gericht worden aan GECORO Bocholt, 
p/a Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt of via e-mail naar zandcluster@bocholt.be.

INFOMARKT
De infomarkt zal georganiseerd worden in ’t Huis van de gemeente van 1 december 2020 tot en met 
8 januari 2021. We hadden u graag de mogelijkheid gegeven om deze infomarkt ‘vrij’ te bezoeken, de 
geldende Corona-maatregelen laten dit echter niet toe. U kan echter wel na afspraak (met maximum 4 
personen gelijktijdig) een bezoek brengen aan deze infomarkt. De infomarkt geeft u meer duiding over 
het project, de faseringen en nabestemmingen. Een bezoek aan deze infomarkt is niet begeleid. 

UITLEG OP AFSPRAAK
Heeft u na het bezoeken van de infomarkt of na het doornemen van de documenten behorende bij het 
openbaar onderzoek nog extra vragen? Dan kan u op de volgende 3 data op ‘t Huis van de gemeente 
terecht:

•	 woensdag 9 december 2020
•	 dinsdag 15 december 2020
•	 maandag 21 december 2020

Reservatie voor een uitleg op afspraak is wel noodzakelijk (maximum 3 personen gelijktijdig).

RESERVEREN
•	 Inzage openbaar onderzoek
U kan een reservatie maken via de website www.bocholt.be en kiezen dan voor ‘Inzage RUP Zandcluster 
Kaulille’.

•	 Bezoek infomarkt
Opnieuw kan u een reservatie maken via de website www.bocholt.be en kiezen dan voor ‘Bezoek 
Infomarkt - Zandcluster Kaulille’.

•	 Uitleg op afspraak
U kan hiervoor enkel een afspraak maken op de 3 hogergenoemde data. Dit kan weer via de website 
www.bocholt.be en kies dan voor ‘uitleg op afspraak – Zandcluster Kaulille’.

Een afspraak maken kan natuurlijk ook steeds telefonisch via het algemene nummer 089 20 19 18. Geef 
dan duidelijk aan voor welke van de 3 bovenstaande opties u een afspraak wenst te maken.

MEER INFO
U kan uw vragen vragen richten aan zandcluster@bocholt.be. 

WWW.ZANDWINNING-BOCHOLT.BE | WWW.BOCHOLT.BE

Verantwoordelijke uitgever:  gemeentebestuur Bocholt
    Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt


