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1 VOORWOORD 

1.1 Doelstelling MER 

De milieueffectrapportage (MER) is een instrument om de doelstellingen van het 
milieubeleid te helpen realiseren. De milieueffectrapportage is een procedure waarbij, 
voordat een activiteit of ingreep plaatsvindt, de milieugevolgen ervan worden 
bestudeerd, besproken en geëvalueerd. 
 
De kennisgevingsnota is de eerste procedurele stap in de opmaak van een 
milieueffectrapport. De kennisgevingsnota is te beschouwen als een uitnodiging aan alle 
betrokkenen om mee te denken over wat in het MER verder moet uitgewerkt worden. 
Het kennisgevingsdossier is door de Dienst Mer op 19 november 2013 volledig 
verklaard. 
 

1.2 Toelichting tot de mogelijkheid tot inspraak 

Terinzagelegging  
De kennisgevingsnota heeft van 22 november 2013 tot en met 23 december 2013 bij de 
gemeenten Houthalen-Helchteren, Genk en Zonhoven ter inzage gelegen. Het 
kennisgevingsdossier was gedurende de terinzagelegging te raadplegen op de website 
van de dienst Mer, bij de hierboven benoemde stad en gemeenten en bij de 
initiatiefnemer Provincie Limburg. De aankondiging van de terinzagelegging is gebeurd 
via publicatie in Het Laatste Nieuws – editie Limburg. Door de Provincie Limburg werd 
eveneens een informatievergadering georganiseerd op 5 december 2013. Deze 
infoavond werd aangekondigd aan de omwonenden door verspreiding van een 
informatiefolder.  
 
Richtlijnen  
Parallel aan de terinzagelegging werden adviezen bij de administraties en openbare 
besturen gevraagd. De ontvangen inspraakreacties van de burgers en de adviezen 
werden behandeld op de vergadering van 7 januari 2014 i.f.v. het opstellen van de 
richtlijnen. De richtlijnen werden op 22 januari 2014 betekend aan de initiatiefnemer. 
Deze richtlijnen sturen de inhoud, reikwijdte en het detailleringsniveau bij en geven – 
met andere woorden – richting aan het ontwerp plan-MER. 
  
Ontwerp plan-MER 
Het ontwerp plan-MER werd opgesteld aan de hand de genoemde richtlijnen van 22 
januari 2014 en van het richtlijnenboek voor het opstellen en beoordelen van 
milieueffectrapporten (deel 1: Procedurele aspecten en deel 2: Algemene 
methodologische aspecten). Verder is rekening gehouden met de informatie en 
handleidingen van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be). Voor dit dossier wordt de 
planmilieueffectrapportage volgens het generiek spoor gevolgd. De procedure ervan 
wordt in onderstaande paragrafen besproken.  
 
Na het indienen van het ontwerp plan-MER werd door de Dienst Mer een informeel 
overleg, de ‘ontwerptekstbespreking’, georganiseerd met de adviesinstanties en de 
initiatiefnemer. Op deze vergadering van 23 juni 2016 werden opmerkingen gegeven op 
de ontwerpteksten.  
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Aan de hand van deze opmerkingen is dit definitief MER opgesteld en daarna 
ingediend bij de dienst Mer. De dienst Mer keurt het definitief MER goed of af binnen de 
50 dagen na de indiening ervan. 
 
VIP-dossier 
Voorliggend project is geselecteerd als VIP-dossier voor de Cel Vlaamse Strategische 
Investeringsprojecten (VIP) van Ruimte Vlaanderen. De cel tracht in deze werkwijze de 
verkokering tegen te gaan en de verenigende rol van ruimtelijke ordening tot uiting te 
laten komen. Deze aanpak heeft vooral een meerwaarde bij projecten met strijdige of 
negatieve adviezen. In de provincie Limburg worden VIP-dossiers opgevolgd door de 
Gouverneur die er de voorkeur aan geeft om op regelmatige basis bij elkaar te komen 
om de stand van zaken omtrent strategische investeringsprojecten te overlopen.  
 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan  
Na de MER-procedure wordt een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 
opgemaakt. Het goedgekeurde plan-MER maakt onderdeel uit van de PRUP-procedure 
(zie beschrijving in hoofdstuk 7). 
 

1.3 Leeswijzer 

De eerste twee hoofdstukken zijn inleidende hoofdstukken. Het eerste betreft een 
beschrijving van de MER-procedure, het tweede een algemene beschrijving van het 
plan en de MER-plicht. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de historiek van het plan en het domein toegelicht. In hoofdstuk 4 
worden de mogelijke alternatieven aangegeven. Hoofdstuk 5 geeft een concrete 
beschrijving van het plan. Hoofdstuk 6 geeft de juridische en beleidsmatige elementen 
aan die van toepassing zijn op het plan of waarbij in het MER gebruik van kan gemaakt 
worden (bijvoorbeeld om de referentiesituatie te beschrijven). In hoofdstuk 7 wordt het 
verdere verloop van de procedure beschreven en worden de bestaande en aan te 
vragen vergunningen opgelijst. Hoofdstuk 8 bevat het ingreep-effectschema. Hierin 
worden per ingreep de mogelijke effecten aangegeven. Hoofdstuk 9 geeft een overzicht 
van de verschillende gegevensbronnen die gebruikt zijn in het MER en hun relatie tot de 
verschillende disciplines. In hoofdstuk 10 wordt de referentiesituatie bepaald. Hierbij 
wordt rekening gehouden met bestaande en/of toekomstige projecten/plannen in het 
gebied. Ook het voorkomen van ontwikkelingsscenario’s wordt in dit hoofdstuk 
beschreven. De hoofdstukken 11 tot en met 16 bevatten, per discipline, een beschrijving 
van de referentiesituatie, methodologie en het beoordelingskader. In hoofdstuk 17 wordt 
aangegeven of en hoe met de grensoverschrijdende effecten en cumulatieve effecten 
zal omgegaan worden.  
 
Hoofdstuk 18 bevat de passende beoordeling en verscherpte natuurtoets voor de 
effecten op respectievelijk de Natura 2000- en VEN-gebieden in het studiegebied.  
 
In hoofdstuk 19 worden de effecten geïntegreerd en samengevat.De hoofdstukken 20 
tot en met 23 bevatten ten slotte aanbevelingen voor de post-monitoring, een 
verklarende woordenlijst, een lijst van afkortingen en de literatuurlijst.  
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2 INLEIDING 

2.1 Situering plangebied 

Domein Hengelhoef ligt ongeveer in het geografische middelpunt van de provincie 
Limburg (illustratie 2.1). Het maakt deel uit van het ‘Park Midden Limburg’, een 
conceptbenaming die gegeven wordt aan de uitgestrekte groene open ruimte (bossen 
en heiden) centraal gelegen in Limburg, waarbinnen een aantal grote toeristisch-
recreatieve voorzieningen zijn gelegen, zoals de domeinen Bokrijk, Kelchterhoef en dus 
ook Hengelhoef. Domein Hengelhoef vervult tevens een rol in het geheel van 
toeristisch-recreatief medegebruik voor laagdynamische omgevingsrecreatie (vissen, 
wandelen, fietsen) in de natuur- en bosgebieden van het Kempens Plateau.  
 
Domein Hengelhoef is gelegen in de gemeente Houthalen-Helchteren. Het plangebied is 
hoofdzakelijk gesitueerd in Houthalen-Helchteren en voor een klein gedeelte op 
grondgebied van Genk. De gemeentegrens van Zonhoven ligt ten zuiden van het 
plangebied, parallel met de autosnelweg E314.  

Illustratie 2.1: Situering Domein Hengelhoef 

 

2.2 Doelstelling van het plan 

Het plan behelst een grootschalige toeristisch-recreatieve ontwikkeling in Domein 
Hengelhoef, kaderend in de planningscontext van de ruimtelijke ordening (gewestplan, 
en gemeentelijk en provinciaal ruimtelijk structuurplan). De initiatiefnemers streven 



 
 
 
 
 
 
 

9Y0456/R3/873236/Mech  MER Hengelhoef 

januari 2017 - 4 - Rapport v.3.2 

  
  

ernaar het plan te verzoenen met natuurontwikkeling en ijveren voor het behoud van de 
waardevolle elementen zoals onder andere de landschappelijke waarden. 
 
De ontwikkeling van Domein Hengelhoef steunt op een dubbele doelstelling, namelijk de 
versterking van recreatie én de versterking van natuur. Dit alles in evenwicht met de 
randvoorwaarden uit de omgeving zoals daar o.a. zijn de waterkwaliteit, de 
landschappelijke en erfgoedwaarden, het beperken van de verstoring van omwonenden. 
Onderstaande illustratie geeft de doelstellingen van het plan conceptueel weer. 
 

 
Illustratie 2.2: Conceptuele weergave doelstellingen plan Domein Hengelhoef i.e.: 

 versterking van recreatieve ontwikkelingen (oranje), ingebed in een groene omgeving en in 

evenwicht met de randvoorwaarden van de omgeving; 

 versterking van ecologische kwaliteit (groen en blauw); 

 het nevendoel is de planologische regularisatie en verankering van de zones voor 

waterzuivering, de voorzieningen van Kasteel Engelhof en de activiteiten van Limburgs 

Landschap. 

Een uitbreiding van de perimeter van het domein (plangebied) behoort helemaal niet tot 
de doelstellingen. 
 
In het verleden werden project-MER’s opgesteld voor recreatieve ontwikkelingen door 
twee eigenaars/ondernemers in het Domein Hengelhoef, Oostappen Groep en Twin 
Properties (zie verder Hoofdstuk 3 Historiek). Voorliggend plan heeft als 
nevendoelstelling om de cumulatie van beide projecten te onderzoeken en de 
cumulatieve effecten ervan tot een minimum te herleiden.  
 
Het tweede nevendoel van het plan bestaat erin de huidige activiteiten in het Domein 
Hengelhoef te bestendigen en/of te regulariseren (waterzuiveringsinstallatie Aquafin, 
vzw Gezondheidszorg, Limburgs Landschap vzw). Het vinden en realiseren van een 
oplossing voor de afvalwaterproblematiek geldt als een te vervullen randvoorwaarde 
aan het plan (zie verder). 
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2.3 Toetsing aan de milieubeoordelingsplicht 

Voor het wijzigen van bestemmingen is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
(PRUP) nodig. De MER-plicht geldt in het kader van het decreet van de Vlaamse 
regering van 27 april 2007 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu 
van bepaalde plannen en programma’s, die worden voorbereid met betrekking tot “… 
ruimtelijke ordening of grondgebruik” en die het kader vormen voor de toekenning van 
toekomstige vergunningen. 
 
Een plan of programma, dat volgens het decreet van de Vlaamse regering d.d. 
12/10/2007 en de decreetswijziging van 8/05/2009, als een plan of programma 
gedefinieerd wordt, is van rechtswege plan-MER-plichtig indien:  
A) de plannen of programma’s tegelijk: 

een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlage I, 
II of III opgesomde projecten (project-MER-plicht); 
niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine 
wijziging inhouden; 
betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, 
afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke 
ordening of grondgebruik. 

B) een passende beoordeling moet opgemaakt worden voor plannen die niet het gebruik 
regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging inhouden. 
 
Voor de plannen en programma’s die enkel onder groep A vallen en voor de plannen en 
programma’s die zowel onder groep A als B vallen dient een plan-MER opgesteld te 
worden. 
 
Het voorliggend plan vormt een kader voor de toekenning van een vergunning voor de 
in bijlage II van het project-MER besluit opgesomde werken, nl. een 
vakantiedorp/permanent kampeerterrein met een terreinoppervlakte van 5 ha (rubriek 
12a) of de wijziging of uitbreiding van een project, wanneer die wijziging of uitbreiding op 
zich voldoet aan de in bijlage II genoemde drempelwaarde (rubriek 13a) en ontbossing 
met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voor zover de 
oppervlakte 3 ha of meer bedraagt (rubriek 1d).  
 
Algemeen kunnen de ingrepen uit voorliggend plan mogelijk ook een kader vormen voor 
de toekenning van een vergunning voor de categorieën van projecten in bijlage III van 
het project-MER-besluit. De opmaak van het plan kan niet beschouwd worden als het 
regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging.  
 
Aangezien voorliggend plan gedeeltelijk gesitueerd is in Speciale Beschermingszone- 
Habitatrichtlijngebied, is de opmaak van een passende beoordeling vereist. Deze 
passende beoordeling is opgenomen in hoofdstuk 18. 
 
De opmaak van het plan (i.e. PRUP) is bijgevolg van rechtswege plan-MER-plichtig.  
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2.4 Naam van de initiatiefnemer 

De Provincie Limburg fungeert als initiatiefnemer van het plan. De Provincie wenst een 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op te maken voor Domein Hengelhoef, dat 
geselecteerd is in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) als toeristisch-
recreatief knooppunt type IIa. 
 
Dit MER wordt uitgevoerd op initiatief van: 
Deputatie van de Provincie Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 
 
De verantwoordelijke dienst is de ‘Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid’ onder de 
‘Directie Omgeving’. De contactpersoon van de verantwoordelijke dienst is Jo Schoefs, 
leidend ambtenaar voor de opdracht behorende bij het plan. 
 
Het MER wordt uitgevoerd door: 
 
 HaskoningDHV Belgium nv 
 Campus Mechelen Noord, Schaliënhoevedreef 20D 
 2800 Mechelen 
 
In onderaanneming van: 
 
 OMGEVING cvba 
 Uitbreidingsstraat 390 

2600 Berchem-Antwerpen  
 

2.5 Team van deskundigen 

Externe deskundigen Studiebureaus 
 Elke Delbare 

o Water (grondwater),  
o Bodem (geologie en pedologie) volgens het ministerieel besluit 

LNE/ERK/MER/2016/00006; de erkenning is onbeperkt geldig. 
o Werkgever: HaskoningDHV Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 

Mechelen 
 Filip Lauryssen 

o Water (geohydrologie en oppervlakte- en afvalwater) volgens het 
ministerieel besluit MB/MER/EDA-654-V2; de erkenning is onbeperkt geldig. 

o Werkgever: HaskoningDHV Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 
Mechelen 

 Annemie Pals 
o Fauna en flora volgens het ministerieel besluit AMV/LNE/ERK/MER/EDA-

704; de erkenning is onbeperkt geldig. 
o Werkgever: HaskoningDHV Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 

Mechelen 
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 Guy Geudens 
o Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie (landschap) volgens het 

ministerieel besluit MB/MER/EDA-709; de erkenning is geldig voor 
onbepaalde duur. 

o Werkgever: HaskoningDHV Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 
Mechelen 

 Kristof Wijns 
o Lucht volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-739; de erkenning is 

geldig voor onbepaalde duur; 
o Geluid en trillingen (Geluid) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-

739-V2; de erkenning is onbeperkt geldig vanaf 19/08/2014. 
o Werkgever: HaskoningDHV Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 

Mechelen 
 Patrick Maes 

o Mens (mobiliteit en ruimtelijke aspecten) volgens het ministerieel besluit 
MB/MER/EDA- 016/V4; de erkenning is onbeperkt geldig vanaf 29/04/2013. 

o Patrick Maes, Estafetteweg 1, 9000 Gent i.o.v. Omgeving cvba 
 
Interne deskundigen Provincie Limburg 
 Jo Schoefs 

 
Tabel 2.1: Team van MER-deskundigen en medewerkers voor de uitwerking van het MER 

Discipline MER-deskundige Medewerker 

Coördinator Dhr. G. Geudens1 Mevr. E.Delbare1 

Mobiliteit Dhr. P. Maes2 Mevr. G. Laureys2 

Bodem Mevr. E. Delbare1, Dhr. Filip 

Lauryssen 

Mevr. A. Van Den Put1 

Water  Mevr. E. Delbare1 Mevr. A. Van Den Put1 

Fauna en flora Mevr. A. Pals1 Mevr. S.Fabri1 

Landschap, bouwkundig erfgoed 

en archeologie 

Dhr. G. Geudens1 Mevr. E. Ryckx1 

Mevr. G. Laureys2 

Mens Dhr. P. Maes2 Mevr. G. Laureys2 (recreatie) 

Dhr. K. Wijns1 (geluidsniveau en luchtkwaliteit) 

 

De disciplines Geluid en trillingen en Lucht zijn geïntegreerd in de discipline Mens. Deze aspecten (geluidsniveau 

en luchtkwaliteit) worden uitgevoerd door de coördinator en zij wordt daarin bijgestaan door Dhr. K. Wijns. Het 

aspect klimaat wordt opgenomen bij de relevante disciplines (vb. Water). 

Opmerking 1: werkzaam bij HaskoningDHV Belgium 

Opmerking 2: werkzaam in opdracht van of bij OMGEVING 
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3 HISTORIEK 

3.1 Bijlagen 

Bijlage 3.1: Een oplossing voor het huishoudelijk afvalwater van de vakantiedomeinen 
 

3.2 Inleiding 

Het Domein Hengelhoef kent een versnipperde eigendomssituatie (zie verder § 5.3) met 
Oostappen Groep en Twin Properties als toeristisch-recreatieve private ondernemers 
die hun eigendom verder willen uitbouwen en versterken. Hiertoe werden in het 
verleden twee afzonderlijke project-MER’s uitgewerkt in het plangebied, met bijhorend 
onderzoekswerk tot gevolg. De project-MER’s zijn goedgekeurd, hetzij voorwaardelijk 
voor project-MER Oostappen Groep in 2007, hetzij gedeeltelijk voor project-MER Twin 
Properties in 2011.  
 
In onderstaande paragrafen wordt de inhoud en de staat van goedkeuring van de twee 
project-MER’s besproken. Verder wordt de aanleiding van de opmaak van het PRUP 
en de aandachtspunten voor het planproces besproken. Tot slot wordt het 
participatief proces in beeld gebracht waarbinnen afspraken tussen de betrokkenen tot 
stand komen.  
 

3.3 Project-MER Oostappen Groep 

In 2006-2007 stelde Oostappen Groep een project-MER op voor de verdere recreatieve 
ontwikkeling van haar eigendom. In het project-MER werd, aanvullend op de toenmalig 
reeds bestaande recreatieve infrastructuur, een uitbreiding voorgesteld. De inrichting 
van de recreatieve zones gebeurde progressief en gefaseerd vanuit de centrale zone 
met bestaande voorzieningen en hield volgende elementen in: 
 230 toeristische plaatsen van 200 m² in zone van ca. 6,7 ha in noordoostelijk deel 

van het domein. In te vullen met chalets van ca. 50 m² (fase 1a); 
 max. 1.439 kampeerplaatsen van 80 m² in zone van ca. 1 ha op reserveparking 

langs Tulpenstraat (fase 1a); zone van ca. 7,9 ha ten westen (fase 1a) en ca. 2,2 ha 
ten zuiden van bestaande campingterrein (fase 1a); zone van ca. 19,3 ha ten zuiden 
van Roosterbeek (fase 2a, 2b, 2c); 

 140 appartementen in zone van ca. 2,8 ha rondom de recreatieplas. In te vullen met 
blokken van 8 units in 2 bouwlagen (fase 0 en 1b). Er zijn reeds 5 blokken 
uitgevoerd (vergunning voor 40 units d.d. 11/04/2005); 

 100 plaatsen voor kort verblijf in zone van ca. 1,5 ha op de huidige reserveparking 
langs Tulpenstraat (fase 1a); 

 hotel met 50 tot 100 kamers in zone van ca. 2,6 ha in noordwestelijk deel (fase 3). 
 
De uitbreidingen van het project-MER staan afgebeeld in onderstaande illustratie.  
 
De recreatieve ontwikkelingen van het project-MER werden deels voorzien binnen de 
afbakening van het SBZ, o.a. ter hoogte van de huidige ondiepe recreatieplas. Er werd 
in het project-MER een wijze van ruil voorgesteld waarbij voor een aantal zones, die 
buiten het SBZ zijn gesitueerd, natuurinrichtingsmaatregelen werden voorgesteld. Deze 
waren gekoppeld aan de fasering van de realisatie van de recreatieve uitbreidingen.  
 



 
 
 
 
 
 
 

MER Hengelhoef  9Y0456/R3/873236/Mech 

Rapport v.3.2 - 9 - januari 2017 

 

 
Illustratie 3.1: Situering uitbreidingen Oostappen Groep in het project-MER van 2007 

Het project-MER van Oostappen Groep werd door de administratie goedgekeurd op 
26/2/2007, maar onder de voorwaarde dat “een concrete oplossing met betrekking tot de 
afvalwaterproblematiek in de Roosterbeekvallei wel nog dient te worden uitgewerkt t.b.v. de 
verdere besluitvorming”. Deze oplossing werd ondertussen gevonden, zie beschrijving in § 
3.6.2. 
 

3.4 Project-MER Twin Properties 

In 2011 stelde Twin Properties een project-MER op voor de verdere recreatieve 
ontwikkeling van haar eigendom. In het project-MER werd een gefaseerd uit te voeren 
programma beschreven. Fase 1A omvatte de bouw van twee nieuwe bungalows: 
“In deze fase zullen 2 nieuwe gekoppelde bungalows worden opgetrokken in de zone 
ten westen van de bestaande bungalows. In deze zone stonden verouderde chalets, die 
afgebroken werden. De vrijgekomen plaatsen worden benut voor de nieuwbouw. Voor 
de bouw van de 2 bungalows is geen ontbossing nodig. De bungalows ter hoogte van 
de toegang tot het domein hebben 2, 3 of 4 bouwlagen. De bouwhoogte varieert van 5,6 
m (2 bouwlagen) - 8,4 m (3 bouwlagen) - tot 11,4 m (4 bouwlagen). Vanaf de 
Hengelhoefdreef (centrale toegangsweg) is er geen rechtstreekse ontsluiting voorzien. 
Er worden 88 wooneenheden gerealiseerd in 2 bungalows. In het centrale deel wordt 
een zwembad aangelegd en voorzieningen voor openluchtrecreatie.” 
 
De niet-technische samenvatting van het MER is eveneens digitaal beschikbaar via de 
dossierdatabank van de Dienst Mer1. Het project-MER van Twin Properties werd door 

                                                  
1 http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merntech826.pdf. Laatst geraadpleegd op 
09/08/2013 
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de administratie goedgekeurd op 06/06/2011, maar enkel voor fase 1A, hierboven 
beschreven. In de goedkeuringsbeslissing van het project-MER staat dat “de huidige 
afvalwaterproblematiek in een ruimer kader moet gezien worden dan het niveau van dit 
project-MER en dat er momenteel binnen dit ruimer kader gezocht wordt naar mogelijke 
oplossingen voor dit probleem”. Deze oplossing werd ondertussen gevonden, zie 
beschrijving in § 3.6.2. 
 

3.5 Aanleiding tot opmaak PRUP 

Hengelhoef staat al vele jaren bekend als een belangrijk en omvangrijk recreatie- en 
natuurdomein in Limburg (camping, vakantiepark, subtropisch zwembad, natuurgebied 
met wandelpaden en fietsroutes, horeca). De recreatieve ontwikkelingen in het domein 
blijven in beweging en vragen om een ruimtelijke aanpak voor de toekomst.  
 
Voor de opmaak van het PRUP kunnen volgende redenen worden aangegeven: 
 
 Er zijn ontwikkelingen, toekomstplannen en investeringswensen vanwege de 

private eigenaars (Oostappen-Groep en Twin Properties) om de toeristisch-
recreatieve activiteiten in het domein Hengelhoef verder uit te bouwen en nieuw 
(marktconform) leven in te blazen. 

 
 De bepalingen van het vigerende BPA 'Toeristische Weg' (M.B. 01/07/1974) zijn 

achterhaald.  
 
 De toeristisch-recreatieve ontwikkelingen van Oostappen-Groep en Twin Properties 

moeten vanuit de overheid in hun totaliteit ruimtelijk gestuurd en op elkaar 
afgestemd kunnen worden i.f.v. de draagkracht van de omgeving.  

 
 Het is aangewezen de verschillende onderdelen globaal en cumulatief te bekijken 

over het hele domein Hengelhoef, teneinde een integrale en geïntegreerde visie 
en oplossingen mogelijk te maken. 

 
 De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is gedeeltelijk zonevreemd gelegen. Een 

planologische regularisatie is nodig i.f.v. blijvende toekomstige werking en 
rechtszekerheid.  

 
Om een toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling van Hengelhoef mogelijk te maken 
is een aanpassing van het vigerend ruimtelijk-juridisch kader (BPA) aangewezen. 
Daarom wenst de provincie een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op te 
maken voor domein Hengelhoef in Houthalen-Helchteren (met een gedeelte van het 
plangebied op grondgebied van Genk), gezien Hengelhoef geselecteerd is in het 
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) als toeristisch-recreatief 
knooppunt type IIa. 
 

3.6 Aandachtspunten m.b.t. verdere planproces 

Zoals eerder vermeld is het doel van het plan het versterken van recreatie en natuur in 
evenwicht met de randvoorwaarden uit de omgeving. Enkele aandachtspunten treden 
hierbij naar voren in de vorm van parallelle processen aan het plan-MER. Deze 
parallelle processen worden onderstaand toegelicht. 
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3.6.1 Definitieve aanduiding ankerplaats 

In de fase van de kennisgevingsnota was een deel van het plangebied voorlopig 
aangeduid als ankerplaats ‘Vijver- en heidegebied rond de bovenbeek van de 
Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek’ (zie beschrijving in § 19.3). In de 
kennisgevingsnota werd dan ook voorgesteld om de aanduiding op te nemen als 
ontwikkelingsscenario. De ankerplaats is definitief aangeduid op 12 december 2013 en 
het is dus niet langer nodig de ankerplaatsaanduiding als ontwikkelingsscenario te 
weerhouden. 
 

3.6.2 Afvalwaterbehandeling 

De twee recreatiedomeinen binnen Hengelhoef zijn voor de zuivering van hun 
afvalwater via een collector aangesloten op de RWZI Houthalen-Oost, net als het 
woongebied Houthalen-Oost. Het effluent (afvalwater na zuivering) van de RWZI 
Houthalen-Oost wordt geloosd in de Roosterbeek die stroomafwaarts de RWZI door een 
gevoelig en Europees beschermd natuurgebied stroomt (SBZ-H en natuurreservaat 
Tenhaagdoornheide). De kwaliteit van de Roosterbeek is hierbij van cruciaal belang 
voor het behoud van dit gebied.  
 

 
Illustratie 3.2: Schematische weergave afvalwaterbehandeling Domein Hengelhoef vandaag 

 
De capaciteit van de RWZI Houthalen-Oost is ontworpen op 9.000 IE 
(inwonersequivalent). Hierbij was 2.031 IE ingerekend voor het recreatiedomein 
(toenmalig 1 domein van vzw Gezondheidszorg2). Mede door de doorgedreven woon- 
en bevolkingsontwikkeling in Houthalen-Oost zit de huidige RWZI op de maximale 
capaciteit. De RWZI kan geen bijkomende instroom van afvalwater (o.a. afkomstig ten 
gevolge van intensifiëring van recreatiedomeinen) verwerken, zonder daarbij ook – via 
het effluent in de Roosterbeek – de natuurkwaliteit in het natuurreservaat en SBZ 
Tenhaagdoornheide te beschadigen. Zelfs in de huidige toestand brengt het geloosde 
effluent via de Roosterbeek net geen negatieve en onoverkomelijke milieueffecten 
teweeg in het natuurreservaat (vooral probleem van fosfaat). Volgens de Kaderrichtlijn 
Water moet de Roosterbeek een noodzakelijke minimale kwaliteit hebben ter 
bescherming van het Habitatrichtlijngebied. Hierdoor moeten er aangepaste 
lozingsnormen gehanteerd worden voor de Roosterbeek. Door technische en financiële 
inspanningen van VMM en Aquafin kan deze minimale kwaliteit, met de huidige 
maximale capaciteit/belasting van de RWZI, gehaald worden. Dit heeft ook tot gevolg 

                                                  
2 ook wel bekend onder de naam CM – Christelijke Mutualiteit 
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dat er geen bijkomende vuilvracht op de RWZI mag aangesloten worden. De geloosde 
vuilvracht is de maximaal toelaatbare voor het beek- en natuursysteem. 
 
De afvalwaterkwestie kwam reeds duidelijk naar voren in de project-MER’s van 
Oostappen Groep en Twin Properties: 

 Het project-MER van Oostappen Groep is weliswaar goedgekeurd, maar onder 
de voorwaarde dat “een concrete oplossing met betrekking tot de 
afvalwaterproblematiek in de Roosterbeekvallei wel nog dient te worden uitgewerkt 
t.b.v. de verdere besluitvorming”. In de goedkeuringsbeslissing van het project-
MER staat m.b.t. de passende beoordeling het volgende vermeld: “Wat betreft de 
mogelijke oplossingen om de impact van het project op de SBZ te milderen kan dit 
slechts in zijn totaliteit én cumulatief beoordeeld worden als er een concrete 
oplossing is uitgewerkt met betrekking tot de afvalwaterproblematiek in de 
Roosterbeekvallei. Deze problematiek (en de oplossingen) zijn onvoldoende in de 
passende beoordeling uitgewerkt, maar zijn afhankelijk van een ruimer 
overlegkader.” Op 27/08/2009 kreeg Oostappen Groep een gedeeltelijke 
milieuvergunning van de deputatie. De bestaande milieuvergunning werd 
hernieuwd. Een bijkomende milieuvergunning voor de uitbreiding van het aantal 
verblijfsunits werd geweigerd vnl. op basis van de afvalwaterzuivering (geen 
bijkomende lozing mogelijk op RWZI). 

 Het project-MER van Twin Properties werd enkel voor fase 1A goedgekeurd (i.c. 
vervangbouw binnen het bestaande contingent afvalwaterlozing). In de 
goedkeuringsbeslissing van het project-MER staat dat “de huidige 
afvalwaterproblematiek in een ruimer kader moet gezien worden dan het niveau van 
dit project-MER en dat er momenteel binnen dit ruimer kader gezocht wordt naar 
mogelijke oplossingen voor dit probleem”.  

 
In de periode 2010-2012 werden door Aquafin en VMM – maar ook met de eigenaars en 
in overleg met ANB – diverse mogelijkheden onderzocht om aan dit knelpunt tegemoet 
te komen. Diverse scenario’s werden onderzocht (incl. bijbehorende kostenramingen).  
 
De meeste van de onderzochte alternatieve zuiveringsmethodes bleken niet realistisch 
en/of haalbaar (ecologisch, ruimtelijk, financieel). Na uitvoerige studies door en overleg 
tussen het kabinet van Vlaams minister voor Leefmilieu, het ANB, Aquafin en de VMM is 
gebleken dat de enige oplossing geboden kan worden om het afvalwater afkomstig van 
de recreatiedomeinen volledig door te voeren naar de RWZI Genk (incl. het bestaande 
contingent dat momenteel is aangesloten op RWZI) en dit via pompstation en 
persleidingen en via beschermde gravitaire riolering met aansluiting op de gemeentelijke 
riolering van Genk. Deze afspraken geven uitzicht op een principiële oplossing 
betreffende de afvalwaterproblematiek, wat een cruciale voorwaarde was/is om het 
ontwikkelingstraject van Hengelhoef verder te zetten. 
 
De aansluiting zal gebeuren ter hoogte van de Woudstraat. Daarnaast zal ook een 
noodoverloop voorzien worden op de bestaande collector, zodat wanneer het 
pompstation zou falen, het afvalwater niet geloosd wordt op de Roosterbeek, maar 
afgevoerd wordt naar een bestaande collector in het valleigebied (RWZI Houthalen-
Oost). 
 
Aquafin heeft – in samenwerking met Twin Properties en Oostappen Groep – in mei 
2013 een studie uitbesteed voor de verdere detaillering van het project 'Pompstation + 
persleiding tussen recreatiedomein Hengelhoef en de bestaande riolering in de 
Hengelhoefstraat (Genk)'. De resultaten van dit onderzoek worden samengevat in de 



 
 
 
 
 
 
 

MER Hengelhoef  9Y0456/R3/873236/Mech 

Rapport v.3.2 - 13 - januari 2017 

 

nota in Bijlage 3.1: Een oplossing voor het huishoudelijk afvalwater van de 
vakantiedomeinen. De aanleg van de collector geldt hierbij als een te vervullen 
randvoorwaarde. 
 
Uit de project-MER’s is namelijk gebleken dat de gewenste realisatie van de toeristisch-
recreatieve plannen niet mogelijk is zonder oplossing voor de afvalwaterproblematiek. 
Het staat vast dat zonder oplossing de milieueffecten negatief zijn. Het is daarom weinig 
zinvol om dit scenario nogmaals volledig en diepgaand te onderzoeken. Gezien de 
nodige afspraken gemaakt zijn tussen de betrokkenen, wordt het principiële 
oplossingsvoorstel van de doorvoer naar de RWZI Genk niet in vraag gesteld, maar als 
uitgangspunt genomen voor dit plan-MER. Het milieueffectonderzoek voor voorliggend 
plan maakt daarom abstractie van dit ‘knelpunt’ en focust vooral op de milieueffecten 
van een toeristisch-recreatieve ontwikkeling waarbij al rekening gehouden wordt met de 
realisatie van de oplossing voor de afvalwaterproblematiek (nl. aanpassingswerken of 
aanleg collector, pompstation, persleiding, …). De verdere besluitvorming over het plan 
moet ook steeds rekening houden met deze ‘voorwaardelijke’ context.  
 
De geldende regelgeving over de MER-plicht van de aanleg van de 
waterzuiveringsinfrastructuren blijft uiteraard van toepassing. De milieueffecten hiervan 
zullen dus via de geëigende procedures in beeld gebracht worden. Uit vooroverleg met 
dienst Mer blijkt dat er geen MER-plicht geldt voor de aanleg van het pompstation en 
persleiding, maar dat een passende beoordeling wel noodzakelijk is bij de 
vergunningsaanvraag.  
 

3.6.3 Eigendoms- en gebruikskwesties 

Tijdens het participatief proces (zie verder § 3.7) uitten meerdere deelnemers de wens 
om duidelijkheid te scheppen in het eigendomsverhaal van het Domein Hengelhoef. 
 
Ten eerste is de oost-westgerichte Hengelhoefdreef in private eigendom van vzw 
Gezondheidszorg. Omdat deze weg als toegangsweg gebruikt wordt door zowel 
‘betrokkenen’ van vzw Gezondheidszorg als door verblijfsrecreanten en dagrecreanten, 
is vzw Gezondheidszorg bereid om de overdracht van de eigendom van de 
Hengelhoefdreef naar het publiek domein van de gemeente Houthalen-Helchteren te 
bespreken. Op die manier wordt er duidelijkheid geschept in de eigendomssituatie en 
kunnen er afspraken gemaakt worden over o.a. het onderhoud van de weg en de 
parkeermogelijkheden, wat ook de veiligheid van de gebruikers ten goede komt. Dit 
overleg- en onderhandelingstraject gebeurt buiten (hetzij naast) voorliggend plan-MER-
proces tussen de betrokken actoren. 
 
Een tweede kwestie betreft de noord-zuidgerichte Hengelhoefdreef die momenteel in 
gebruik is als fietspad en tevens gedeeltelijk gebruikt wordt voor gemotoriseerd verkeer 
ter hoogte van de gebouwen van vzw Gezondheidszorg en Limburgs Landschap (i.f.v. 
toelevering en bereikbaarheid gebouwen). Dit tracé behoort tot het openbaar domein. Er 
is momenteel onduidelijkheid over het statuut van het fietspad. Ter hoogte van de 
kasteel- en hoevegebouwen is er de wens van vzw Gezondheidszorg om de 
toegankelijkheid van de gebouwen te garanderen. In het kader van de activiteiten in de 
kasteel- en hoevegebouwen moet laden en lossen steeds mogelijk blijven. Ook andere 
diensten zoals de huisvuilophaling en levering van stookolie moeten te allen tijde 
mogelijk blijven. 
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Iets meer naar het zuiden op de noord-zuidgerichte Hengelhoefdreef geldt dezelfde 
problematiek voor de natuurvereniging Limburgs Landschap die via de Hengelhoefdreef 
haar bezoekerscentrum bereikt. 
Beide punten van bereikbaarheid/veiligheid en ontsluiting van de diverse eigenaars 
worden in het plan-MER meegenomen als aandachtspunt in de discipline Mobiliteit.  
 
Tot slot loopt de huidige collector voor waterzuivering over percelen in eigendom van 
Oostappen Groep. Er is momenteel onduidelijkheid over de eigendomstoestand en de 
verantwoordelijkheid voor onderhoud. In het RUP zal hiervoor aandacht zijn en zullen de 
voorschriften werkzaamheden mogelijk maken. 
 

3.6.4 Aanleg ven in drooggevallen roeivijver door Oostappen Groep  

In het kader van het participatief proces, zie volgende paragraaf, werd door ANB 
bijkomend onderzoek gevraagd (§ 13.3.2). In oktober 2014 werd door HaskoningDHV 
een rapport opgeleverd (HaskoningDHV, 2014 in bijlage 13.2). In overleg met ANB, 
INBO en HaskoningDHV werd op het VIP overleg 13/08/2015 het principe voor de 
aanleg van het ven vastgesteld (beschreven in § 18.3.1). 
 

3.7 Participatief proces 

Voor het planningsproces werd een participatieproces opgezet. Enerzijds gaat het om 
het beslissingsproces van de plangroep, anderzijds om het participatieproces van de 
betrokkenen uit de omgeving. 
 
Participatieproces van de plangroep 
Voor het uitwerken van het plan wordt gesteund op de begeleiding door een plangroep. 
Deze plangroep bestaat uit de initiatiefnemer, de eigenaars van Domein Hengelhoef en 
de betrokken administraties en studiebureaus (Tabel 3.1: Lijst instanties plangroep MER 
en PRUP Domein Hengelhoef). De plangroep voert inhoudelijke besprekingen over de 
ontwikkelingen op het domein. Hierbij worden – in consensus – concrete voorstellen 
uitgewerkt in het kader van het opstellen van het plan-MER en het PRUP. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld over de planbeschrijving en de te onderzoeken alternatieven. De 
besluiten van de plangroep worden vastgelegd in verslagen.  
 
De plangroep is samengekomen op: 

 21 maart 2013; 
 23 april 2013; 
 3 juni 2013. 

 
Aanvullend aan de plangroepvergaderingen gebeurt er regelmatig bilateraal overleg 
tussen één of meerdere leden van de plangroep. Ook in het kader van het verdere 
PRUP-proces zal de plangroep nog samen komen en/of om feedback gevraagd worden. 
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Tabel 3.1: Lijst instanties plangroep MER en PRUP Domein Hengelhoef  

Organisatie  

Provincie Limburg Ruimtelijke Planning  Departement Ruimte Vlaanderen  

Provincie Limburg  Gemeente Houthalen-Helchteren 

Twin Properties  Stad Genk 

Oostappen Groep  Vlaamse Milieumaatschappij 

Vzw Limburgs Landschap  Onroerend Erfgoed 

Vzw Gezondheidszorg  Toerisme Limburg vzw 

Agentschap Natuur en Bos  Provinciale Dienst Water en Domeinen 

Aquafin  Studiebureaus: TOPO, Omgeving en HaskoningDHV Belgium 

 
Verder werden i.k.v. het VIP-statuut van het dossier volgende overlegvergaderingen 
gehouden voor het PRUP-proces Hengelhoef: 

 11 mei 2015: overleg met alle betrokkenen/administraties i.v.m. mobiliteitsimpact 
en -maatregelen, inplanting hotel vs. erfgoedwaarden Kasteel Engelhof, 
afvalwaterkwestie (RWZI), ecohydrologisch onderzoek; 

 16 juni 2015: overleg met o.a. Aquafin en gemeenten m.b.t. RWZI en impact op 
Stiemerbeek; 

 13 augustus 2015: overleg met o.a. ANB over principes aanleg ven (habitat 
3130) in drooggevallen roeivijver door Oostappen Groep; 

 8 januari 2016 en 19 februari 2016: overleg met o.a. Onroerend Erfgoed en Twin 
Properties i.v.m. principe en ontwerpend onderzoek landschappelijke inplanting 
hotel Twin Properties. 

 
Participatieproces van betrokkenen uit de omgeving 
Verder is het participatieproces van de betrokkenen uit de omgeving een specifiek 
aandachtspunt in het proces. Onder ‘betrokkenen uit de omgeving’ verstaan we: de 
omwonenden en gebruikers van Domein Hengelhoef (al dan niet georganiseerd in 
wijkverenigingen en dergelijke), het maatschappelijk middenveld en de gemeentelijke 
adviesraden. Bij het betrekken van deze actoren wil de initiatiefnemer verder gaan dan 
de decretaal verplichte inspraakprocedures. Volgende activiteiten werden gehouden in 
het kader van het MER- en PRUP-proces: 

 een infomoment – na de volledigverklaring en tijdens de terinzagelegging van 
de kennisgevingsnota – waarop de aanwezigen worden geïnformeerd en hun 
aan- en opmerkingen over de ontwikkelingsalternatieven geïnventariseerd (5 
december 2013); 

 een open dag – naar aanleiding van een open dag bij beide ondernemers, 
verzorgden de Provincie (planningsproces) en Aquafin (waterzuivering 
Houthalen-Oost en plan collector naar Genk) elk een infostand voor 
geïnteresseerde bezoekers aan het domein op 4 oktober 2014. 

Volgende participatiemomenten worden nog voorzien: 
 een inspraakavond – tijdens de plan- en besluitvormingsfase – waarop het 

planvoorstel aan de aanwezigen ter bespreking wordt voorgelegd;  
 een infovergadering gekoppeld aan het openbaar onderzoek. 

 
De betrokkenen worden telkens uitgenodigd via een folder (+ aankondiging in het 
gemeentelijk infoblad).   
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4 ALTERNATIEVENONDERZOEK 

4.1 Figuren 

Figuur 4.1: Functionele deelgebieden 
Figuur 4.2: Inrichtingsalternatieven Domein Hengelhoef 
 

4.2 Inleiding 

Naast het nulalternatief kunnen er voor dit MER twee soorten alternatieven 
onderscheiden worden: locatiealternatieven en inrichtingsalternatieven. Voor het RUP 
Domein Hengelhoef zijn de locatiealternatieven opgevat als een plan waarbij de vraag 
naar verblijfsrecreatie elders in (Midden-)Limburg wordt opgevangen, of waarbij de 
vraag naar invulling van een natuurgebied elders, buiten het plangebied Domein 
Hengelhoef, wordt gelegd. 
 
De inrichtingsalternatieven omvatten mogelijke alternatieve afbakeningen van de 
bestemmingen en bestemmingsvoorschriften binnen het plangebied Domein 
Hengelhoef.  
 
Vooreerst wordt in de onderstaande paragrafen het nulalternatief besproken. Dan wordt 
voor beide soorten alternatieven een beschrijving gegeven. In een laatste paragraaf 
wordt aangegeven welke alternatieven uiteindelijk weerhouden worden en meegenomen 
worden in het MER. 
 

4.3 Nulalternatief 

Het nulalternatief beschrijft de situatie indien het plan niet wordt uitgevoerd. De huidige 
afbakening volgens Gewestplan en bestemmingsvoorschriften volgens BPA 
Toeristische Weg blijven bij het nulalternatief behouden.  
 
Vergunningverlenende overheden hebben daaraan echter geen voldoende kader om 
vergunningsaanvragen voor vernieuwing en uitbreiding van toeristische en recreatieve 
functies af te toetsen. Dit bemoeilijkt de adviesverlening in het kader van vergunningen.  
 
De verblijfsrecreatieve uitbouw van het Domein Hengelhoef kadert echter in het 
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) waarin Hengelhoef gelegen is in het 
toeristisch-recreatief kerngebied Midden-Limburg. In het toeristisch-recreatief 
kerngebied is een versterking van de toeristisch-recreatieve functie wenselijk, met 
respect voor de natuurlijke en landschappelijke waarden. Kortom, er is een beleidsmatig 
kader voor recreatieve ontwikkeling én er zijn investeringswensen vanwege de 
eigenaars (cf. twee project-MER’s). In het nulalternatief blijft er een gebrek aan een 
geschikt kader voor de aftoetsing van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen als 
belemmering voor uitvoering van het besliste beleid. 
 
De beoordeling van het nulalternatief stemt overeen met de bestaande toestand 
(referentiesituatie), inclusief een aantal afgeleverde vergunningen (o.a. voor eenheden 
deelgebied Twin Properties). 
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4.4 Locatiealternatieven  

Het plan omvat de versterking van recreatie én de versterking van natuur in evenwicht 
met de randvoorwaarden vanuit de omgeving. Locatiealternatieven beogen de 
mogelijkheid voor het inrichten van verblijfsrecreatie elders in (Midden-)Limburg te 
onderzoeken of de invulling van een natuurgebied elders, buiten het plangebied Domein 
Hengelhoef te leggen. 
 

4.4.1 Locatiealternatieven verblijfsrecreatie  

Algemene bedenking i.v.m. locatiealternatieven 
 
De uitbreiding of intensivering van verblijfsrecreatie op een bepaalde plaats is sterk 
locatie- en contextgebonden. Niet alleen speelt de concrete situatie, de ruimtelijke 
gegevenheid en historiek van het domein van Hengelhoef hierbij een rol: 
verblijfsrecreatie sinds de jaren ’60, eigendomssituaties, al bestaande recreatieve 
voorzieningen, ...  
 
Daarnaast zijn er ook praktisch-economische overwegingen. Uitbreiding van bepaalde 
verblijfsrecreatieve voorzieningen (als ruimtelijk gelokaliseerde bedrijfsvoering) op 
andere, verder afgelegen locaties is niet evident. Om van een optimale benutting van de 
bestaande infrastructuur en een rendabele exploitatie te kunnen spreken, is een 
uitbreiding in de onmiddellijke nabijheid wenselijk (i.e. grenzend aan de bestaande 
infrastructuren). In Hengelhoef zijn bijvoorbeeld al dergelijke bestaande infrastructuren 
aanwezig (subtropisch zwembad, diverse uitbatingsgebouwen, openluchtzwembad Twin 
Properties). Het is in de praktijk weinig realistisch of uitvoerbaar om een uitbreiding (of 
zelfs herlocalisatie) van een bepaald verblijfsrecreatief domein te voorzien op een 
andere locatie. Daarbij zouden herlocalisaties van bestaande voorzieningen naar een 
andere plaats (in de regio) ook (vergelijkbare) milieueffecten veroorzaken. Aansluitend 
creëert het uitbreiden van de verblijfsrecreatie op een andere locatie bijkomende 
‘interne’ verplaatsingen, die een negatief effect kunnen hebben in de discipline Mobiliteit 
en bijgevolg ook in de effectgroepen Geluidsniveau en Luchtkwaliteit (beide discipline 
Mens).  
 
Scoping locatiealternatieven 
Om de scope van het alternatievenonderzoek te bepalen – of m.a.w. welke 
locatiealternatieven er redelijkerwijs nog een optie kunnen vormen voor de versterking 
van verblijfsrecreatie – moet rekening gehouden worden met de specifieke geografische 
ligging (regio), de toeristische context en de deelruimte(n) uit het Ruimtelijk 
Structuurplan Provincie Limburg (RSPL). Aangezien het voorliggend plan de opmaak 
van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) beoogt in uitvoering van het 
RSPL, is het RSPL – als beleidskader op provinciaal niveau – richtinggevend voor het 
locatiealternatievenonderzoek. De geactualiseerde versie van het RSPL (2012) bracht 
een bijkomende ruimtebehoefte of een minimale planologische ruimtevraag aan het licht 
van 450 ha om de toeristische verwachtingen voor de toekomst in te vullen (tijdshorizon 
van 10 jaar tot 2020). 
 
Hengelhoef is gelegen in de bos- en heidegebieden van het Kempisch Plateau. In het 
RSPL is Hengelhoef gelegen in de deelruimte 'Drieparkengebied' (hoofdruimte 
Kempen), maar kan ook beschouwd worden als gelegen op de grens van de deelruimte 
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'Hasselt-Genk' (hoofdruimte netwerk Midden-Limburg). In het RSPL wordt het gebied 
rond Hasselt-Genk beschouwd als toeristisch-recreatief kerngebied omwille van de 
concentratie van (verblijfs)toeristische voorzieningen. Het Kempens Plateau is 
aangeduid als toeristisch-recreatief verwevingsgebied o.a. omwille van verspreide 
toeristisch-recreatieve infrastructuren (bv. kampeerterreinen). In de toeristische context 
maakt Hengelhoef onderdeel uit van het Park Midden-Limburg met een concentratie van 
toeristisch-recreatieve polen zoals Bokrijk, Kelchterhoef en Molenheide. 
 
Relevante locatie-alternatieven moeten in dezelfde ruimtelijke, toeristische en 
beleidsmatige context gezocht en geplaatst worden, m.n. het toeristisch-recreatief 
kerngebied rond Hasselt-Genk (Midden-Limburg). De locatiealternatieven voor 
Domein Hengelhoef zijn dan ook beperkt tot het toeristisch-recreatief kerngebied.  
 
In het RSPL (2003) zijn in het toeristisch-recreatief kerngebied Hengelhoef, 
Molenheide, Kelchterhoef, Bokrijk-Kiewit en Kattevenia geselecteerd als toeristisch-
recreatieve knooppunten type IIa, d.w.z. dat er nog uitbreiding van de toeristisch-
recreatieve infrastructuur mogelijk is buiten de huidige perimeter van de recreatiezone.  
 
Dit provinciaal ‘beslist beleid’ beoogt een versterking van ál deze toeristisch-recreatieve 
knooppunten. Er is m.a.w. op dat punt geen onderscheidende factor (pro of contra) i.f.v. 
het locatiealternatievenonderzoek. Echter zal het inpassen van het voorziene 
verblijfsrecreatieve programma van Hengelhoef in een ander toeristisch-recreatief 
knooppunt de respectievelijke ontwikkelingsperspectieven van dat knooppunt zelf 
hypothekeren. De nominatieve selectie verankert het ruimtelijk beleid en is het 
rechtstreeks kader voor de uitvoering van het RSPL. Ruimtelijke alternatieven zijn dus in 
principe niet aan de orde vanuit het provinciaal beleidskader.  
 
In de actualisatie van het RSPL (2012) werd ook nog camping Holsteenbron 
toegevoegd als toeristisch-recreatief knooppunt type IIb (zonder 
uitbreidingsmogelijkheden).  
 
Verder afgelegen campings in Zonhoven (Heidestrand), Opglabbeek (Wilhelm Tell), 
Zutendaal (Mooi Zutendaal) of het Maasland worden niet als alternatief mee in 
beschouwing genomen wegens een ligging in andere deelruimten en/of een andere 
ruimtelijke, toeristische en beleidsmatige context (respectievelijk Vijvergebied, Park 
Lage Kempen, Park Hoge Kempen en Maasland) 
 
Naast de bestaande campings/verblijfsdomeinen in het toeristisch-recreatief kerngebied 
zouden eventueel ook andere recreatiegebieden (van het gewestplan), met een zekere 
omvang ( 20 ha gezien de uitbreidingsvraag van Hengelhoef), in beschouwing 
genomen kunnen worden in diezelfde omgeving. Hierdoor komen de recreatiegebieden 
voormalige Zoo Zwartberg (Genk), golfterrein (Houthalen-Helchteren) en het 
voetbalstadion KRC Genk (Genk) in beeld.  
 
Bespreking locatiealternatieven 
De voornoemde locaties worden hieronder in kort bestek verder afgewogen. In de 
afweging tot het eventueel weerhouden als locatiealternatief, is het relevant om ook de 
heersende beleidsopties uit bv. de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS) 
mee in beschouwing te nemen: 
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 Molenheide (Houthalen-Helchteren) – niet weerhouden 
Molenheide betreft een omvangrijk vakantiepark met o.a. > 400 bungalows, overdekte 
zwembaden, indoor speeltuin en horeca. Het is gelegen in recreatiegebied. De uitbater 
beoogt een bijkomende uitbreiding van het recreatiegebied i.f.v. de versterking en 
verdere uitbouw van het vakantiepark. Deze gewenste uitbreiding van ca. 20 ha is 
gelegen in agrarisch gebied (tevens aangeduid als SBZ-V). Het GRS voorziet een 
uitbreiding met het accent op bungalows (complementair aan Hengelhoef waar het 
accent ligt op camping, luxeverblijven, hotel, sportinfrastructuur en all weather- 
activiteiten). Grenzend aan Molenheide is het Wild- en Wandelpark gelegen in een 
‘gebied voor dagrecreatie’ (aangeduid als SBZ-H en SBZ-V en volgens het GRS enkel 
met beperkte mogelijkheden voor zachte recreatie). Aangezien de uitbater zelf 
toekomstplannen heeft die in het GRS ondersteund worden, komt het 
dagrecreatiegebied niet in aanmerking voor ontwikkeling. Ook voor de uitbreiding die 
voor creatie van bijkomend recreatiegebied nodig is (i.t.t. de realisatie van 
verblijfsrecreatie binnen de planologische recreatieve begrenzing in Hengelhoef), wordt 
Molenheide niet weerhouden als locatiealternatief voor Hengelhoef.  
 
 Kelchterhoef (Houthalen-Helchteren) – niet weerhouden 
Kelchterhoef is hoofdzakelijk gericht op dagrecreatie (wandelen in groene omgeving, 
horeca, speelvoorzieningen) en gelegen in ‘gebied voor recreatiepark’ (cf. Hengelhoef). 
In de directe omgeving is nog een camping gesitueerd (Camping Binnenvaart) en een 
grote waterplas voor waterrecreatie (De Plas: zwemmen, surfen, zeilen), beide in 
recreatiegebied. Volgens het GRS is het wenselijk dat Kelchterhoef meer gericht blijft op 
dagrecreatie (complementair aan verblijfsrecreatie in Hengelhoef en Molenheide). Er is 
m.a.w. geen wenselijkheid, noch ruimte voor de inpassing van een aanzienlijk 
programma aan verblijfsrecreatie. Kelchterhoef wordt niet weerhouden als 
locatiealternatief voor Hengelhoef.  
 
 Bokrijk – Kiewit (Genk/Hasselt) – niet weerhouden 
Domein Bokrijk (Genk) is een uitgestrekt recreatiedomein gericht op dagrecreatie 
(openluchtmuseum, horeca, adventurepark, congres, wandelpark), gesitueerd in ‘gebied 
voor recreatiepark’ (cf. Hengelhoef). Domein Kiewit (Hasselt) is een natuur- en 
wandelpark incl. kinderboerderij en horeca, gesitueerd in parkgebied. Het RSPL tracht 
te streven naar een verbetering van de samenhang tussen de daginfrastructuur van 
Bokrijk en verblijfsrecreatiegebieden zoals Hengelhoef en Molenheide. Beide domeinen 
hebben geenszins een vergelijkbare rol te vervullen zoals Hengelhoef wat betreft 
verblijfsrecreatie, ook niet volgens de GRS’s van Hasselt en Genk. Het is daarom niet 
zinvol om ze te weerhouden als locatiealternatief voor Hengelhoef.  
 
 Kattevenia (Genk) – niet weerhouden 
Domein Kattevennen bestaat uit diverse activiteiten in een groene omgeving: Bloso-
domein (incl. verblijfsmogelijkheden), Europlanetarium/Cosmodrome, toegangspoort 
Nationaal park Hoge Kempen (NPHK), sportfaciliteiten (tennis, minigolf, 
adventureparcours, outdoor skipiste). Kattevennen is gesitueerd in recreatiegebied 
(gedeeltelijk uitsluitend dagrecreatie). Stad Genk heeft een masterplan opgesteld voor 
de ontwikkeling van Kattevennen. Hierin ligt de nadruk op de versterking van de interne 
structuur van het domein (ontsluiting, inrichting) en de uitwerking als poort tot het NPHK. 
De focus blijft gericht op dagrecreatie in groene omgeving. De rol t.a.v. verblijfsrecreatie 
is beperkt (Bloso + kleinschalig verblijfsproject ‘lodge’). Kattevennen wordt daarom niet 
weerhouden als locatiealternatief voor Hengelhoef.  



 
 
 
 
 
 
 

9Y0456/R3/873236/Mech  MER Hengelhoef 

januari 2017 - 20 - Rapport v.3.2 

  
  

 Holsteenbron (Zonhoven) – niet weerhouden 
Gezien de selectie van Holsteenbron als type IIb-knooppunt en de ligging temidden van 
SBZ en VEN-gebieden, zijn er voor deze locatie geen uitbreidingsmogelijkheden. 
Holsteenbron heeft zelf ook een beperkte oppervlakte (ca. 8 ha), die niet tegemoet kan 
komen aan het gewenste uitbreidingsprogramma van Hengelhoef. Holsteenbron wordt 
daarom niet weerhouden als locatiealternatief. 

 
 Voormalige Zoo Zwartberg (Genk) – niet weerhouden 
 Het betreft een terrein van ca. 25 ha in de directe nabijheid van Hengelhoef, gelegen in 
gebied voor dagrecreatie (volgens gewestplan). Sinds het verdwijnen van de Zoo 
Zwartberg, had het gebied geen functie meer. In het zuidelijk gedeelte komt de 
voormalige directeurswoning voor in parkachtige omgeving. Het noordelijk gedeelte is 
braakliggend terrein met vijver. Het GRS stelt voorlopig het behoud van de recreatieve 
bestemming voor (tenzij er op lange termijn geen recreatieve ontwikkelingen 
gerealiseerd worden, is een andere invulling in de toekomst mogelijk, bv. reservegebied 
voor bedrijventerrein). In het gewestelijk RUP m.b.t de afbakening van het 
regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk wordt deze zone juridisch bestemd als 
‘recreatiegebied’ met het oog op herontwikkeling (hoogwaardige bovenlokale toeristisch-
recreatieve ontwikkeling). Er wordt zowel dag- als verblijfsrecreatie toegelaten, maar de 
inplanting van een camping wordt uitgesloten. Sinds 2014 wordt in dit gebied het project 
‘La BioMista’ uitgebouwd van kunstenaar Koen Vanmechelen (restauratie directeursvilla 
en nieuwbouw met kantoren, auditoria, ateliers, dierenverblijven). Het omliggende park 
wordt (als dieren- en beeldenpark) mee ingeschakeld in het project. Door deze nieuwe 
bestemming en invulling van het gebied, komt het in praktijk niet langer in aanmerking 
als alternatief. Ruimtelijk gezien zijn er wel overeenkomsten in de ruimtelijke situatie van 
de voormalige Zoo Zwartberg en Hengelhoef (omgeven door industrie en 
woongebieden). Een belangrijk verschilpunt is de toch wel groenere inbedding van 
Hengelhoef (omvangrijk groen- en wandeldomein) en de betere 
bereikbaarheid/aansluiting van Hengelhoef vanaf de autosnelweg. De voormalige Zoo 
van Zwartberg ligt verder van zowel afrit 30 als 31 en ook de bijkomende ‘interne’ 
verplaatsingen naar domein Hengelhoef kunnen een negatief effect hebben in de 
discipline Mobiliteit en bijgevolg ook in de effectgroepen Geluidsniveau en Luchtkwaliteit 
(beide discipline Mens). Er zijn in Hengelhoef ook al bestaande recreatieve 
infrastructuren aanwezig (subtropisch zwembad, camping, bungalows). Om al deze 
redenen wordt voormalige Zoo Zwartberg niet als locatiealternatief weerhouden voor 
Hengelhoef.  

 
 Golfterrein (Houthalen-Helchteren) en voetbalstadion KRC Genk (Genk) – niet 

weerhouden 
Deze sites zijn volledig in gebruik voor sportactiviteiten (en 
aanverwante/ondersteunende voorzieningen). In de GRS’s wordt een behoud en/of 
versterking van deze activiteiten vooropgesteld. Indien de beoogde verblijfsvraag en -
omvang van Hengelhoef (grootschalige camping, vakantieappartementen) hier 
gerealiseerd zou worden, zouden de sportactiviteiten geherlokaliseerd moeten worden, 
wat opnieuw milieueffecten met zich mee zou brengen. De terreinen vormen daarom 
geen redelijk locatiealternatief. 
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4.4.2 Locatiealternatieven natuurinvulling 

De specifieke natuur die voorkomt in Domein Hengelhoef kan enkel op deze locatie 
gerealiseerd worden. Vooral de beekvallei beschikt over een specifieke abiotiek die 
gebonden is aan een beekdalhoofd in combinatie met de plateaurand van het Kempens 
Plateau. Bijkomend toont de SBZ-H afbakening aan dat er specifieke hoge potenties zijn 
voor habitattype 3130. Dit wordt bijkomend onderstreept door het al voorkomen van de 
doelvegetaties binnen het plangebied (cf. recreatieplas).  
 
Het PRUP beoogt een gedeeltelijke herbestemming van ‘gebied naar recreatiepark’ 
naar ‘natuurgebied’ (of dergelijke). De omvang is aanzienlijk (> 100 ha). In de omgeving 
van Hengelhoef zijn er niet direct juridische recreatiegebieden van deze omvang te 
vinden die in aanmerking komen voor een herbestemming naar natuur.  
 
In die zin zijn er, buiten het plangebied, geen locatiealternatieven voor natuurinvulling 
beschikbaar.  
 

4.4.3 Conclusie locatiealternatieven 

Ondanks de selectie als toeristisch-recreatief knooppunt type IIa in het RSPL (met 
uitbreidingsmogelijkheden buiten de recreatieve perimeter), gaat het plan in Hengelhoef 
niet over een uitbreiding van het juridisch recreatiegebied, maar een ontwikkeling binnen 
de bestaande recreatieve perimeters. Daarbij maakt het behoud van en herbestemming 
naar een aanzienlijke oppervlakte natuur intrinsiek deel uit van het plan. In dat opzicht 
zijn er geen waardige of betere alternatieven in de regio denkbaar, noch beschikbaar.  
 
Rekening houdend met de aangehaalde argumenten wordt besloten dat het 
onderzoeken van alternatieve locaties voor de uitbreiding van de mogelijkheden voor 
verblijfsrecreatie van domein Hengelhoef niet redelijk, noch zinvol is. Het voorliggend 
planvoorstel voor Domein Hengelhoef is het enige redelijkerwijze in aanmerking te 
nemen realistisch en uitvoerbaar locatiealternatief voor de invulling van verblijfsrecreatie 
én natuur in Domein Hengelhoef. 
 

4.5 Inrichtingsalternatieven 

Het plan omvat de ontwikkeling van verblijfsrecreatie en natuur in evenwicht met de 
randvoorwaarden vanuit de omgeving. Hiervoor is een herbestemming nodig van 
‘gebied voor recreatiepark’ naar andere bestemmingen. De inrichtingsalternatieven 
omvatten mogelijke alternatieve afbakeningen van de bestemmingen en 
bestemmingsvoorschriften binnen het plangebied Domein Hengelhoef.  
 
In deze paragraaf worden alle zones overlopen die volgens de plangroep ter discussie 
staan (en waar dus inrichtingsalternatieven voorkomen). De zones waarover in de 
plangroep consensus werd gevonden zijn opgenomen in het plan (zie hoofdstuk 5). De 
planvorming die de plangroep heeft doorlopen, wordt in deze paragraaf dus niet 
hernomen. Ook de alternatieven uit de project-MER’s (zie beschrijving in § 3.3 en § 3.4) 
worden niet hernomen. Op basis van de argumenten in de project-MER’s werden 
bijvoorbeeld de alternatieven met een spreiding van de verblijfsaccommodatie niet 
weerhouden. Negatieve effecten als meer ontbossing en verminderde infiltratie vanwege 
verzegeling speelden daarin mee. 
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Voor het onderzoek naar inrichtingsalternatieven werd Domein Hengelhoef opgedeeld in 
deelgebieden: 

 Deelgebied Oostappen Groep; 
 Deelgebied Twin Properties; 
 Deelgebied visvijvers. 

 
Deze deelgebieden zijn gekozen op basis van functioneel gebruik van de deelgebieden 
– momenteel of in de geplande situatie – en komen niet overeen met de huidige 
eigendomstoestand (zie daarvoor § 5.3). De deelgebieden zijn indicatief weergegeven 
op figuur 4.1. Figuur 4.2 geeft een overzicht van de verschillende deelgebieden met hun 
mogelijke inrichtingsalternatieven. 
 
In onderstaande paragrafen worden voor de verschillende deelgebieden de 
inrichtingsalternatieven overlopen. 
 

4.5.1 Deelgebied Oostappen Groep 

Het plan omvat de versterking van recreatie via de uitbreiding van zones voor 
verblijfsrecreatie. Er zijn vier alternatieven, met een uitbreiding van de mogelijkheden 
voor verblijfsrecreatie in zone A, B, C en/of D. 
 
Uitbreiding verblijfsrecreatie in zone A van deelgebied Oostappen Groep – 
weerhouden 
Zone A ligt in het noordoosten van het domein, in de uiterste hoek. Oostappen Groep is 
geen eigenaar van deze zone die verdeeld is over verschillende percelen (in eigendom 
van Stad Genk en enkele particuliere eigenaars). Door het inrichten van deze zone voor 
verblijfsrecreatie treden er mogelijks verstorende effecten op voor de 
woonomgevingskwaliteit van de bewoners. Deze zone bestaat uit de achterste delen 
van achtertuinen en er treedt mogelijks geluidsverstoring en lichtverstoring op. De 
Tulpenstraat doet hier geen dienst als scheidend element, zoals in de huidige invulling 
van de camping in de centrale zone (zie verder § 5.5.1). Voor de uitbreiding van 
verblijfsrecreatie in deze zone moet er bos verdwijnen, wat een negatief effect heeft op 
de natuurwaarden en (in mindere mate) op de recreatieve waarde voor recreanten. Het 
zoeken naar een minimale verstoring is de bepalende factor voor het MER-onderzoek. 
 
Uitbreiding verblijfsrecreatie in zone B van deelgebied Oostappen Groep – 
weerhouden  
Zone B ligt in het noordoosten van het domein, ten noorden van de visvijvers en ten 
oosten het habitatrichtlijngebied. De zone is momenteel bebost. In het project-MER van 
Oostappen Groep uit 2007 was deze zone ingevuld als zone voor natuurinrichting. Uit 
het beslissingsproces van de plangroep kwam nu echter naar voren dat deze zone 
eventueel kan ingezet worden voor de uitbreiding van verblijfsrecreatie. Het zoeken naar 
een evenwicht tussen recreatie en natuur is hier de bepalende factor die onderzocht zal 
worden in het MER. Dit inrichtingsalternatief wordt weerhouden. 
 
Uitbreiding verblijfsrecreatie in zone C van deelgebied Oostappen Groep – 
weerhouden  
Zone C ligt in het noordoosten van het domein, ten noorden van de drooggevallen 
(roei)vijver. De zone ligt volledig in habitatrichtlijngebied is momenteel verbost/struweel. 
In het project-MER van Oostappen Groep uit 2007 was deze zone ingevuld als zone 
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voor ‘herontwikkeling oligotrofe plas’. Uit het beslissingsproces van de plangroep kwam 
nu echter naar voren dat deze zone eventueel kan ingezet worden voor de uitbreiding 
van verblijfsrecreatie in plaats van andere zones, die nu niet verder worden ontwikkeld. 
Zo kunnen deze zones evolueren naar natuur binnen het eigendom van Oostappen, 
zodat de eigendomsbalans blijft kloppen (bv. zone D), mits er garantie kan gegeven 
worden dat de Instandhoudingsdoelstellingen van het habitatrichtlijngebied 
gegarandeerd kunnen worden (in een andere of eventueel kleinere zone). Het zoeken 
naar een evenwicht tussen recreatie en natuur, en de ligging in habitatrichtlijngebied zijn 
hier bepalende factoren die onderzocht zullen worden in het MER. Dit 
inrichtingsalternatief wordt weerhouden. 
 
Uitbreiding verblijfsrecreatie in zone D van deelgebied Oostappen Groep – niet 
weerhouden 
Zone D ligt ongeveer in het centrum van het Domein Hengelhoef. Ze ligt ten zuiden van 
de Roosterbeek en ten oosten van het deelgebied Twin Properties. Uit het 
beslissingsproces van de plangroep kwam naar voren dat er weinig draagvlak bestond 
voor een uitbreiding van de mogelijkheden voor recreatie in deze zone D. De 
voornaamste reden die hiervoor werd aangehaald was het ruimtelijke concept. Door de 
ontwikkeling van zone D treedt er een ruimtelijke versnippering op binnen de 
campingexploitatie van Oostappen Groep, namelijk dat er zowel ten noorden als ten 
zuiden van de Roosterbeek een campingontwikkeling zou zijn. De vallei van de 
Roosterbeek moet hierbij gekruist worden. Het noodzakelijke autoverkeer op de noord-
zuiddreef wordt als een negatief argument omschreven, zowel voor wat betreft de 
landschappelijke impact van de wegaanleg, als voor de ecologische barrièrewerking 
(kruising Roosterbeekvallei) en de conflicten tussen langzaam en gemotoriseerd verkeer 
(veiligheid). Daarenboven zou de ontwikkeling van zone D (bovenop en aansluitend met 
de ontwikkeling van Twin Properties) een aanzienlijke aansnijding van groene ruimte 
betekenen in het centrale hart van het groene Domein Hengelhoef. Tot slot werd het ook 
niet redelijk geacht twee soorten van verblijfsrecreatie – met elk hun specifieke aanbod 
en klanten – zo dicht bij elkaar te organiseren. Zelfs indien er voldoende buffers worden 
aangelegd. Om bovenstaande redenen wordt dit alternatief niet weerhouden als 
inrichtingsalternatief voor het MER.  
 
Geen verdichtingsalternatieven 
Het plan voorziet in een flexibele invulling van de zones voor verblijfsrecreatie, 
afhankelijk van de vraag vanuit de markt. Zo zouden er twee verdichtingsalternatieven 
kunnen meegenomen worden: 

 Toeristische kampeerplaatsen van 80 m²; 
 Toeristische kampeerplaatsen van 200 m². 

 
Er wordt voor dit MER geopteerd om geen verdichtingsalternatieven mee te nemen, 
maar om een worst case effectbeoordeling uit te voeren voor een zo groot mogelijk 
aantal kampeerplaatsen (met dus een zo klein mogelijke oppervlakte van 80 m²).  
 
 

4.5.2 Deelgebied Twin Properties 

Het plan omvat de versterking van recreatie via de uitbreiding van zones voor 
verblijfsrecreatie onder vorm van de inplanting van een hotel. Er zijn drie alternatieven, 
met de inplanting van een hotel in zone E, E’, F en/of G.  
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Hotel in zone E of E’ van deelgebied Twin Properties - weerhouden 
Zones E en E’ liggen in het noordwesten van deelgebied Twin Properties aan de 
kruising van de Hengelhoefdreef en de oost-westdreef. De zones zijn momenteel in 
gebruik als parkeerterrein (zone E’) en een bebost perceel (zone E). Uit het 
beslissingsproces van de plangroep kwam naar voren dat het inplanten van een hotel 
aan de kruising van de Hengelhoefdreef vanuit ruimtelijke en praktisch-functionele 
overwegingen een meerwaarde zou kunnen zijn (zichtbaarheid locatie, leesbaarheid van 
gebied bij toekomen, uitwerken poort- en onthaalfunctie). Daarentegen werden ook 
bedenkingen gemaakt over de effecten en impact op de landschappelijke waarden van 
de kasteelomgeving en de beekvallei. Om de mogelijke effecten te kunnen onderzoeken 
worden twee inrichtingsalternatieven weerhouden voor het MER: 

 Alternatief E in het oosten van de zone; 
 Alternatief E’ in het westen van de zone. 

Het kan namelijk aangewezen zijn de inplanting van het hotel iets meer oostwaarts te 
schuiven, waardoor het deels in zone E en deels in zone E’ komt te liggen 
(plangeïntegreerd milderende maatregel). De parking kan dan ook verdeeld worden 
over E en E’ en F. 
 

 
Illustratie 4.1: Principe van het toepassen van de 20 m bosstroken en afstandstroken en het 

verschuiven van de inplanting van het hotel 
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Illustratie 4.2: Simulatie bestaande situatie (bovenaan), inplanting van een gebouw in zone E’ 

(midden) en inplanting van een gebouw overlappend in het achterste deel van zone E’ en voorste deel 

van zone E, met ruimte voor een groenstrook 

 
Hotel in zone F van deelgebied Twin Properties – weerhouden 
Zone F ligt in het noorden van deelgebied Twin Properties. In deze zone lag het 
centrumgebouw van het voormalige verblijfspark en congrescentrum van vzw 
Gezondheidszorg. Het centrumgebouw werd recent afgebroken. Uit het 
beslissingsproces van de plangroep kwam naar voren dat het inplanten van een hotel in 
deze zone zal worden meegenomen als terugvalalternatief voor het hotel in zone E of 
E’.  
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Hotel in zone G van deelgebied Twin Properties – niet weerhouden 
Zone G is gelegen in het zuiden van deelgebied Twin Properties. Het is een driehoekige 
zone die momenteel bebost is. Uit het beslissingsproces van de plangroep kwam naar 
voren dat er weinig draagvlak bestond voor het inplanten van een hotel in deze zone. 
De mogelijke negatieve effecten van het ruimtebeslag van deze zone (bossinname, 
zicht op duinrelicten) werden al onderzocht in het project-MER van Twin Properties uit 
2011 en de milieuargumenten uit het project-MER worden nu opnieuw bevestigd door 
de plangroep. Om die reden wordt dit alternatief niet weerhouden als 
inrichtingsalternatief voor het plan-MER. 
 

4.5.3 Deelgebied visvijvers 

Voor het deelgebied visvijvers omvat het plan het versterken van natuur én recreatie. Er 
wordt gestreefd naar het bestendigen en uitbreiden van de bestaande visactiviteiten, in 
evenwicht met de mogelijke natuurwaarden. Het voortbestaan van de visactiviteiten 
geldt als een uitgangspunt van het plan. Voor het deelgebied visvijvers kunnen vier 
alternatieven worden geïdentificeerd. De perimeter van het deelgebied is voor alle 
alternatieven hetzelfde, maar de invulling van de bestemmingen en/of 
bestemmingsvoorschriften is anders. Uit het beslissingsproces van de plangroep kwam 
naar voren dat alle vier de inrichtingsalternatieven weerhouden zullen worden voor het 
MER: 

 Natuur en recreatie evenwaardig; 
 Natuur ondergeschikt aan recreatie; 
 Recreatie ondergeschikt aan natuur; 
 Natuur en recreatie in duidelijk gescheiden zones. 

 
Visvijvers met natuur en recreatie evenwaardig – weerhouden 
Dit alternatief betreft het behoud van de tweekleurige arcering met het toevoegen van 
een verduidelijking via bestemmingsvoorschriften voor het bestendigen van de 
visactiviteiten.  
 
Visvijvers met natuur ondergeschikt aan recreatie – weerhouden  
Dit alternatief kan gerealiseerd worden via een herbestemming naar recreatie met 
bestemmingsvoorschriften voor het bestendigen van de visactiviteiten.  
 
Visvijvers met recreatie ondergeschikt aan natuur – weerhouden  
Dit alternatief kan gerealiseerd worden via een herbestemming naar natuur met 
bestemmingsvoorschriften voor het bestendigen van de visactiviteiten.  
 
Visvijvers met natuur en recreatie in duidelijk gescheiden zones – weerhouden 
Dit alternatief kan gerealiseerd worden via een herbestemming van bepaalde zones 
naar natuur en andere zones naar recreatie. Het alternatief wordt weerhouden om de 
randvoorwaarden van het plan te kunnen verfijnen, bijvoorbeeld naar waterkwaliteit en 
recreatiedruk toe. 
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4.5.4 Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum – niet weerhouden 

Door de CM is er een dossier in opmaak dat een volledige renovatie van het bestaande 
gebouwencomplex beoogt. Daarnaast maakte de CM een ontwerpoefening voor 
uitbreiding van een zorghotel3. Hierbij wordt gedacht aan verblijfsmogelijkheden voor 
mensen die na een hospitalisatie een revalidatieprogramma moeten volgen, aan 
kortverblijf, opvang overdag of bij een behoefte van crisis- of overbruggingszorg. Het is 
de bedoeling dat mensen met een beperking of een zorgvraag hier samen met hun 
gezin kunnen verblijven. Hiertoe zal het comfort en de accommodatie van een hotel 
gecombineerd worden met de faciliteiten van een zorgverblijf.  
 
Dit zorghotel kan niet voorzien worden binnen de bestaande gebouwen van het kasteel 
en hoeve, gelet op het intense huidige gebruik daarvan en de totale 
oppervlaktebehoefte van het zorghotel. Er werd daarom een ontwerpoefening gemaakt 
voor een nieuwbouw ten westen van het kasteel.  
 
Het overwegen van een dergelijk uitgebreide nieuwbouw in aangeduide ankerplaats in 
de Engelse landschapstuin rondom Engelhof en onmiddellijk aansluitend bij het 
bouwkundig erfgoed Engelhof is echter niet redelijk, gezien de omvangrijke impact op 
erfgoedwaarden en landschappelijke kwaliteit, waarbij visuele buffering niet mogelijk is: 

 directe verstoring van het huidige beeld van kasteel en hoeve Engelhof; 
 ruimte-inname in een belangrijk deel van de Engelse landschapstuin zelf; 
 verstoring van het landschappelijke beeld rondom: vooral vanuit de 

Hengelhoefdreef en mogelijk vanuit het landschap in de Roosterbeekvallei.  
 
Het bezoekerscentrum van Limburgs Landschap kan op termijn verder worden 
uitgebouwd ofwel door uitbreiding van bestaande gebouwen ofwel door beperkte 
nieuwbouw. Concrete plannen bestaan er momenteel niet. Verder dient een locatie 
gezocht te worden voor loodsen en opslagterrein voor materialen en producten ter 
vervanging van de huidige locatie die in SBZ is gelegen en die verlaten moet worden. 
Het RUP kan aanduiden welke zones uitgesloten zijn en de mogelijkheid voorzien om 
binnen de niet uitgesloten zones een weloverwogen alternatieve locatie te bepalen in de 
toekomst. Op termijn moet een eventuele verplaatsing van de huidige schapenstal naar 
de nabij gelegen boomgaard mogelijk zijn. 
 
 

4.6 Ontsluitingsalternatieven 

Vanuit inspraakreacties werden verschillende ontsluitingsalternatieven aangereikt voor 
de mogelijke alternatieve ontsluiting en toegankelijkheid van het plangebied.  
 

4.6.1 Eén toegangsweg voor het volledige domein – niet weerhouden 

Dit is fysiek mogelijk via de noord-zuidgerichte Hengelhoefdreef, die aftakt aan de 
Donderslagweg en loopt tot voorbij het eigendom van Twin Properties. De camping 
Oostappen Groep wordt dan via de bestaande dreef dwars op de Roosterbeekvallei 
aangesloten op deze Hengelhoefdreef.  

                                                  
3 Put (2016) Zorghotel Engelhof. Hengelhoef te Houthalen-Helchteren 
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Omgekeerd kan de hoofdingang ook bij de huidige ingang van Oostappen Groep 
genomen worden, die aftakt aan de Tulpenlaan. Twin Properties, Engelhof en het 
bezoekerscentrum van Hengelhoef worden dan ontsloten in de omgekeerde zin die 
hierboven beschreven is, via de dwarse dreef en de noord-zuidgerichte 
Hengelhoefdreef. 
 
De keuze voor één toegangsweg voor het volledige domein impliceert een ingrijpende 
versnippering van de natuurlijke en landschappelijke waarden in het centrale deel van 
het plangebied. De Roosterbeek als natuurverbinding doorheen het gebied moet worden 
gekruist door het autoverkeer. Bovendien wordt de dreef doorheen de camping en die 
doorheen Twin Properties dan niet meer doodlopend, maar voor een belangrijk deel 
doorgaand. De verkeersluwe ‘achterzijde’ in elk van de recreatieve verblijfszones wordt 
dan geconfronteerd met een doorgaande weg voor autoverkeer. De beide verblijfszones 
worden dan fysiek opgedeeld voor de recreanten in trage vervoermodi. De gewone 
bezoekers worden geconfronteerd met een aanzienlijke inkorting van de wandelroutes 
die geen autowegen hoeven te kruisen, laat staan paden moeten delen met auto’s.  
Omwille van de mogelijk ver reikende negatieve effecten van deze versnippering, is een 
gezamenlijke toegang geen redelijk alternatief en wordt het niet verder onderzocht. 
 

4.6.2 Toegang via industrieterrein Genk Noord – niet weerhouden 

De keuze voor een toegang via het industrieterrein Genk-Noord impliceert dat 
bijkomende wegen moeten worden aangelegd doorheen het gebied. Het zuidelijk deel 
van het plangebied wordt doorsneden. Om voorgaande redenen (o.a. het kruisen van 
Roosterbeek) wordt geen gezamenlijke toegang voorzien. De toegang zal dus enkel 
dienen voor Twin Properties. De Donderslagweg ten noorden van de E314 wordt dan 
wel ten dele ontlast van verkeer, het zuidelijk deel van de Donderslagweg zal zowel 
verkeer naar het bedrijventerrein als verkeer naar het recreatiegebied moeten 
verwerken. Er kan worden verwacht dat voor een uitbreiding van de capaciteit een 
verbreding van de weg nodig zal zijn. Dit ontsluitingsalternatief is daarom niet 
weerhouden. 
 

4.6.3 Ontsluitingslus over deelgebied Oostappen Groep – niet weerhouden  

De ontwikkeling van een ontsluitingslus over het deelgebied Oostappen (met een 
toegang langs de Tulpenstraat, in de buurt van het knooppunt Donderslagweg-
Tulpenstraat) zou uiteraard de Tulpenstraat ontlasten in het geval van verkeerspieken, 
maar een veilige aansluiting op het kruispunt Donderslagweg – Tulpenstraat zou 
complexe en omvangrijke bijkomende infrastructuur vragen en bovendien is uit het 
onderzoek uitgevoerd in het kader van de discipline Mobiliteit gebleken dat andere 
maatregelen (spreiding van het verkeer in de tijd) er waarschijnlijk voor kunnen zorgen 
dat dergelijke bijkomende infrastructuur niet noodzakelijk is. 
 

4.6.4 Gebruik van rotondes of ovondes – niet weerhouden 

De ontwikkeling van rotondes of ovondes impliceert een aanzienlijk bijkomend 
ruimtebeslag met negatieve effecten op receptordisciplines als Fauna en flora of 
Landschap. Ten behoeve van een verregaande beschrijving van deze effecten kan deze 
maatregel in eerste instantie als ontsluitingsalternatief worden beschouwd. Uit het 
onderzoek uitgevoerd in het kader van de discipline Mobiliteit blijkt echter dat andere 
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maatregelen (spreiding van het verkeer in de tijd, plaatsen verkeerslichten aan de op- 
en afritten met E314 en beperkte ingrepen op het kruispunt Hengelhoefdreef/N726) er 
waarschijnlijk voor kunnen zorgen dat deze bijkomende infrastructuur niet noodzakelijk 
is. 
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4.7 Conclusie alternatievenonderzoek 

De beoordeling van het nulalternatief stemt overeen met de bestaande toestand. Er 
worden geen locatiealternatieven voor recreatie en natuur weerhouden, noch 
ontsluitingsalternatieven. 
 
Voor de verschillende deelgebieden van het Domein Hengelhoef worden enkele 
inrichtingsalternatieven weerhouden in het MER. Tabel 4.1 vat samen welke 
alternatieven onderzocht zullen worden.  
 
Tabel 4.1: Overzicht weerhouden inrichtingsalternatieven per deelgebied 

Deelgebied Weerhouden inrichtingsalternatieven 

Deelgebied Oostappen 

Groep 

Uitbreiding verblijfsrecreatie in zone A van deelgebied Oostappen Groep 

 Uitbreiding verblijfsrecreatie in zone B van deelgebied Oostappen Groep 

 Uitbreiding verblijfsrecreatie in zone C van deelgebied Oostappen Groep 

Deelgebied Twin Properties Hotel in zone E of E’ van deelgebied Twin Properties 

 Hotel in zone F van deelgebied Twin Properties 

Deelgebied visvijvers Visvijvers met natuur en recreatie evenwaardig 

 Visvijvers met natuur ondergeschikt aan recreatie 

 Visvijvers met recreatie ondergeschikt aan natuur 

 Visvijvers met natuur en recreatie in duidelijk gescheiden zones 

  
Een beschrijving van de specifieke invulling van de inrichtingsalternatieven komt aan 
bod in het volgende hoofdstuk 5: Planbeschrijving. 
 
Voor het deelgebied Oostappen Groep worden geen verdichtingsalternatieven 
meegenomen, maar wordt een worst case effectbeoordeling uitgevoerd op basis van 
een zo groot mogelijk aantal kampeerplaatsen (met een zo klein mogelijke oppervlakte 
van 80 m²).  
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5 PLANBESCHRIJVING 

5.1 Figuren 

Figuur 5.1: Situatie gewestplan Domein Hengelhoef 
Figuur 5.2: Toponiemen Domein Hengelhoef 
Figuur 5.3: Huidige invulling Domein Hengelhoef 
Figuur 5.4: Planfiguur Domein Hengelhoef 
Figuur 5.5: Landschappelijk raamwerk 
 

5.2 Gewestplan en BPA 

De bestemmingen binnen het plangebied worden weergegeven in figuur 5.1. Domein 
Hengelhoef is grotendeels gelegen in een zone ‘gebied voor recreatiepark’ van het 
gewestplan Hasselt-Genk (K.B. 03/04/1979). Het (aanvullend) stedenbouwkundig 
voorschrift bepaalt dat dit gebied “bestemd is voor groenvoorziening, recreatieve en 
culturele accommodatie. Bij de aanleg van die accommodatie dient de bestaande 
beplanting maximaal te worden behouden. De ordening van elk van die gebieden wordt 
vooraf door de bevoegde overheid nader bepaald.”  
 
In het westen van het plangebied is een zone ‘gebied voor gemeenschaps- en openbare 
nutsvoorzieningen’ gelegen met een RWZI. De RWZI is deels zonevreemd gelegen in 
gebied voor recreatiepark (zie verder § 5.6.4). In het noordoosten, noordwesten en het 
zuiden zijn zones met bestemming natuurgebied  
 
Het plangebied is omgeven door woongebied in het noorden en oosten, industriegebied 
in het zuiden en natuurgebied in westen. 
 
In het BPA Toeristische Weg (M.B. 01/07/1974) is het gebied ‘recreatiepark’ van het 
gewestplan aangeduid als ‘landschappen voor recreatie, toerisme en 
vakantieverblijf’ (art. 18) met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. De 
bestemming wordt vermeld als: “parkaanleg en musea, hengel-, roei- en zwemsporten, 
speel- en attractieruimten, sportbeoefening en vakantieverblijf en andere recreatieve en 
toeristische functies voor zover het algemeen uitzicht van deze zone er niet door wordt 
geschaad.” Daarnaast worden er ordeningsmaatregelen bepaald m.b.t. bebouwing en 
verandering van het reliëf, beplantingen en onderhoudswerken, en verkeer.  
 
Bij besluit van de Vlaamse regering van 23/02/2001 is bepaald dat enkel de 
bestemmingszones ‘landschappen voor recreatie/toerisme en vakantieverblijf’ van het 
BPA Toeristische Weg behouden blijven. De overige delen van het BPA worden 
opgeheven. Enkel art. 18 van het BPA blijft behouden omdat het latere gewestplan de 
zonering naar recreatie- en natuurgebieden zoals voorgesteld in dit BPA nauwgezet 
overgenomen heeft en omdat een ordeningsplan noodzakelijk is in toepassing van de 
aanvullende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan Hasselt-Genk. 
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5.3 Eigendomsstructuur 

De eigendomsstructuur van het plangebied wordt weergegeven in onderstaande 
illustratie 5.1 

 
Illustratie 5.1: Eigendomsstructuur plangebied op orthofoto 

 

Het Domein Hengelhoef is een gebied van ca. 285 ha en is in eigendom van zes 
eigenaars. In deze paragraaf worden de zes eigenaars beschreven: 
 

1. De noordelijke helft van het plangebied is in eigendom en exploitatie door 
Oostappen Groep (ca. 120 ha). Het gaat om het recreatiepark Hengelhoef met 
onder andere camping, vakantiepark, subtropisch zwemparadijs, recreatieplas 
en visvijvers. De visvijvers worden beheerd door Limburgs Landschap vzw. 

2. Centraal in het plangebied ligt het verblijfspark Hengelhoef in eigendom van 
Twin Properties (ca. 30 ha) met bungalows. 

3. De zuidelijke helft van het plangebied bestaat uit de terreinen van Limburgs 
Landschap vzw. Zij zijn eigenaar en beheerder van het gebied als natuurgebied 
met recreatief medegebruik, incl. een natuureducatief bezoekersonthaal, 
personeelsgebouw, schapenstal, loodsen en een visvijver (ca. 100 ha). 

4. In het westen van het plangebied ligt Kasteel Engelhof met parking en 
omliggende terreinen in eigendom van vzw Gezondheidszorg (ca. 25 ha). Het 
grootste deel van de omliggende gronden wordt beheerd door Limburgs 
Landschap. 

5. De RWZI Houthalen Oost in het westen van het plangebied is in eigendom van 
Aquafin (ca. 1 ha). 

6. De gronden in het noordwesten (tussen Donderslagweg en noord-zuidgericht 
fietspad) zijn in eigendom van het ANB (ca. 9 ha). 

 
Daarnaast is de zone in het noordoosten van het plangebied (zie zone A bij 
inrichtingsalternatieven) nog in eigendom van Stad Genk en enkele particulieren.  
 

Aquafin 
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5.4 Toponiemen 

Ter verduidelijking worden in figuur 5.2 enkele toponiemen weergegeven. Het 
plangebied wordt begrensd door de Tulpenstraat in het noorden, de Weg naar 
Zwartberg en Essenlaan in het oosten, de E314 Lummen-Maasmechelen in het zuiden 
en de Donderslagweg (N726) in het westen. Ten noorden en oosten wordt het 
plangebied ingesloten door de woonwijken van Houthalen-Oost en ten zuiden van het 
plangebied ligt de industriezone Genk-Noord. Ten westen van het plangebied liggen de 
natuurgebieden Ten Haagdoornheide en De Teut. 
 
Door het plangebied lopen dreefstructuren met als belangrijkste de oost-westgerichte 
Hengelhoefdreef, die op het meest westelijke stuk in gebruik is als toegangsweg voor 
gemengd verkeer en verderop autoluw gehouden wordt. De noord-zuidgerichte 
Hengelhoefdreef is in gebruik als fietspad. 
 
Doorheen het plangebied loopt van oost naar west de Roosterbeek, een waterloop van 
categorie 2. Er zijn naast de Roosterbeek nog zes waterlichamen te vinden in het 
domein. In het kader van het lopende MER/RUP-proces werd volgende nomenclatuur 
afgesproken: 

 de recreatieplas; 
 de drooggevallen roeivijver; 
 de visvijvers. 

 
5.5 Huidige invulling 

Nadat de eigendomsstructuur en situatie gewestplan in vorige paragrafen werden 
besproken, komt hier de huidige invulling van het plangebied aan bod.  
 
De huidige invulling wordt weergegeven op figuur 4.1 en wordt onderscheiden in drie 
deelgebieden):  
 Deelgebied Oostappen Groep; 
 Deelgebied Twin Properties; 
 Deelgebied Kasteel en omgeving. 
 
Daarnaast zijn er ook resterende zones die worden ingevuld door natuur en groen met 
recreatief medegebruik, verder benoemd als deelgebied ‘Natuur en visvijvers’. 
 
De deelgebieden zijn gekozen op basis van functioneel gebruik – momenteel of in de 
geplande situatie – en komen dus niet per se overeen met de huidige 
eigendomstoestand.  
 
De huidige invulling van het Domein Hengelhoef wordt weergegeven op figuur 5.3. In 
onderstaande paragrafen wordt de huidige invulling van de deelgebieden en resterende 
zones beschreven. Deze gegevens worden verderop in het MER aangevuld met 
informatie vanuit de disciplines (zie hoofdstuk 11 tot 16).  
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5.5.1 Deelgebied Oostappen Groep 

Oostappen Groep exploiteert momenteel een zone voor dag- en verblijfsrecreatie, op de 
figuur aangeduid als de ‘centrale zone’. De centrale zone wordt bereikt via een 
toegangsweg aan de Tulpenstraat. Via slagbomen kunnen de bezoekers het domein of 
de afgesloten parking aan de Tulpenstraat bereiken.  
 
Oostappen Groep heeft een toeristische exploitatievergunning als camping 
(subcategorie kampeerterrein) met een comfortclassificatie van 5 sterren. Momenteel 
zijn er 740 verblijfsplaatsen die verdeeld zijn als volgt: 

 540 toeristische kampeerplaatsen; 
 82 verhuurcaravans; 
 70 verhuurchalets; 
 48 vakantieappartementen (ten noorden van de recreatieplas, ten noordoosten 

van het zwembad). 
 
Ter bevoorrading van de verblijfsrecreanten bevindt zich een kleine supermarkt in de 
centrale zone. Daarnaast worden ook diverse aanvullende (dag)recreatieve 
voorzieningen geïntegreerd in het domein zoals het centrale subtropisch zwemparadijs 
en uitbatingsgebouw met horecavoorzieningen. Aanpalend hiervan bevinden zich 
enkele outdoor-activiteiten (minigolf, go-carts, fietsenverhuur), recreatieplas met 
zandstrand, sportfaciliteiten, etc.  
 
In het oosten van het Domein Hengelhoef liggen enkele visvijvers. Deze visvijvers 
behoren tot het aanbod van het vakantiepark en worden veelvuldig gebruikt door klanten 
van Oostappen Groep. 
 
Meer naar het zuiden, ten zuiden van de Roosterbeek liggen nog percelen in eigendom 
van Oostappen Groep. Hier zijn nog sporen te zien van voormalige sportterreinen 
(voetbal, tennis).  
 
Binnen de eigendommen van Oostappen Groep zijn zones gelegen in SBZ-H. 

 
Illustratie 5.2: Illustratieve weergave huidige invulling deelgebied Oostappen Groep 
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5.5.2 Deelgebied Twin Properties 

Twin Properties heeft een zone voor verblijfsrecreatie in eigendom, centraal in Domein 
Hengelhoef. Het vakantiepark wordt ontsloten via de oost-westgerichte 
Hengelhoefdreef, een centrale dreef die naar de westelijk gelegen Donderslagweg 
(N726) loopt, die op zijn beurt rechtstreeks aansluit op het op- en afrittencomplex 
nummer 30 van de E314. Aan de kruising met het fietspad (noord-zuidgerichte 
Hengelhoefdreef) ligt een afgesloten parking voor de gasten. Deze is ca. 10.000 m² 
groot en geeft ruimte aan ca. 300 voertuigen. De Hengelhoefdreef wordt vanaf de 
parking zo veel mogelijk autoluw gehouden. 
 
Binnen het vakantiepark kwamen aaneengeschakelde bungalows, bouwvallige chalets 
en enkele centrale gebouwen voor t.b.v. horeca, algemene diensten, fietsverhuur, 
congrescentrum, etc. Een gedeelte van de oude bebouwing is afgebroken, namelijk de 
oude chalets in het oosten en het westen van het deelgebied, het centrale Pyramide-
gebouw (congresgebouw) en het hoofdgebouw. Deze infrastructuren worden op figuur 
5.3 aangeduid als ‘voormalige verblijfsrecreatie’. 
 
Momenteel komen er nog negen blokken met geschakelde bungalows voor (in totaal 
143 eenheden) en een receptie- en administratiegebouw (De Wingerd). Dit laatste 
gebouw wordt ontwikkeld voor ondersteunende faciliteiten aan de verblijfsrecreatie 
(recreatievoorzieningen, kleine supermarkt, receptie- en informatiepunt.  
 
Een openluchtzwembad en speeltuin zijn recent in gebruik genomen (juli 2013). Er zijn 
in 2011-2012 stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor de bouw van 2 nieuwe 
bouwblokken in het westen van het deelgebied met respectievelijk 39 en 52 
vakantieverblijven. Deze komen overeen met fase 1A uit de project-MER (zie 
beschrijving in § 3.4). Ondertussen werden deze twee blokken effectief gebouwd (2014-
2016).  
 

5.5.3 Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 

Het Kasteel Engelhof (het Wit Kasteeltje) en de hoevegebouwen worden gebruikt door 
vzw Gezondheidszorg als een vergader- en vormingslocatie voor de eigen werking en 
voor verenigingen en organisaties die in de brede zin onder de koepel van de vzw 
Gezondheidszorg (of Christelijke Mutualiteit – CM) ressorteren. Er vinden regelmatig 
infoavonden, vormingen, opleidingen, symposia, workshops, cursussen, lezingen en 
ontmoetingsdagen plaats. Het betreft geen commerciële activiteit in die zin dat de 
locatie niet beschikbaar wordt gesteld of verhuurd wordt aan volledig externe 
organisaties. Er is geen verblijfsaccommodatie aanwezig. 
 
Rondom de kasteel- en hoevegebouwen is een kasteelpark aanwezig.  
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Illustratie 5.3: Luchtfoto en detailweergave infrastructuren vzw Gezondheidszorg 

 
Limburgs Landschap vzw is eigenaar van de Kempense vakwerkhoeve die in gebruik is 
als natuureducatief bezoekerscentrum. (balie, cafetaria, vergaderzaal, 
tentoonstellingsruimte, natuureducatie). Het bezoekerscentrum in Hengelhoef is een 
uitvalsbasis om natuurgebied Hengelhoef en de nabijgelegen heidegebieden de Teut en 
Ten Haagdoornheide te verkennen. Aan het bezoekerscentrum is een cluster van 
gebouwtjes gelegen. Dit zijn gebouwen die gebruikt worden i.f.v. het beheer van de 
verspreid liggende natuurgebieden van Limburgs Landschap vzw (personeelslokaal, 
stallen en opslagplaatsen/loodsen voor materieel, voertuigen, schapen). Enkele loodsen 
zijn gelegen in het Habitatrichtlijngebied.  
 
Ten zuiden van de Hengelhoefdreef ligt op het grondgebied van vzw Gezondheidszorg 
een parking die wordt gebruikt i.f.v. de hoofdactiviteit (vergaderingen). Deze parking 
wordt ook gebruikt door bezoekers van Hengelhoef i.f.v. activiteiten van Limburgs 
Landschap vzw en de bezoekers voor recreatief medegebruik (wandelaars/fietsers).  
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Illustratie 5.4: Luchtfoto en detailweergave infrastructuren Limburgs Landschap vzw 

 
In het westen van het deelgebied ligt de RWZI Houthalen-Oost. Het is een relatief 
jonge installatie die goed presteert naar effluentresultaten (quasi optimaal). De RWZI ligt 
deels zonevreemd (zie ook beschrijving in § 3.6.2 en verder § 5.6.4). 
 

 
Illustratie 5.5: Luchtfoto van RWZI 

 
5.5.4 Resterende zones – natuur 

Het Domein Hengelhoef is een groene lob van het natuurgebied Midden-Limburg. 
Centraal doorheen het domein stroomt de Roosterbeek en er liggen een vijftal vijvers. 
Het merendeel van de vegetatie bestaat uit naaldhoutaanplanten en waardevolle 
eikenbossen. Verder komt er een zeer afwisselende vegetatie voor van graslanden, 
struweel en zelfs enkele heiderelicten. Er zijn verschillende kleine landschapselementen 
aanwezig zoals boomgaarden, bomenrijen, een kasteelpark, etc.  
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Wandelen en fietsen is mogelijk in nagenoeg het volledige plangebied. De routes 
concentreren zich voornamelijk op de Hengelhoefdreef en in de eigendommen van 
Limburgs Landschap. Het betreft een netwerk van toeristisch-recreatieve wandel-, ruiter-
, fiets- en mountainbikeroutes (zie figuur 11.2 van de discipline Mobiliteit). Er is geen 
omheining rond de eigendommen van Oostappen Groep zodat wandelaars vrij 
doorheen het recreatiepark kunnen wandelen (Oostappen Groep, 2007). Het beoefenen 
van de vissport vindt plaats bij de oostelijke visvijvers. Er is geen specifiek speelbos 
aangeduid, maar in het bos ter hoogte van de Tulpenstraat noordwest wordt wel 
gespeeld door de kinderen uit de buurt. Vooral de afwisseling van de verschillende 
landschappen en vegetaties wordt gewaardeerd door recreanten, getuigen het Domein 
Hengelhoef als ‘sterrenplekje’ door de leden van het Regionaal Landschap Lage 
Kempen4. 
 
 

5.6 Planbeschrijving 

Het plan voor Domein Hengelhoef omvat een dubbele doelstelling, namelijk de 
versterking van recreatie én de versterking van natuur. Dit alles in evenwicht met de 
randvoorwaarden uit de omgeving zoals daar o.a. zijn de waterkwaliteit, de 
landschappelijke- en erfgoedwaarden, het beperken van de verstoring van 
omwonenden, etc. Het eerste nevendoel is het onderzoeken van de cumulatieve 
effecten van de verschillende onderdelen van het plan. Dit werd immers nog niet 
onderzocht in de bestaande project-MER’s. Het tweede nevendoel is het planologisch 
bestendigen van de bestaande activiteiten en elementen binnen het plangebied. 
 
Meer concreet betreft de finaliteit van het plan het uitwerken van een PRUP met een 
herbestemming van recreatiepark naar recreatie, groene bestemmingen (bos, natuur, 
kasteelpark), zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, publiek domein. De 
verdeling van de bestemmingen verschilt naargelang de beschouwde alternatieven.  
 
In onderstaande paragrafen worden de doelstellingen van het plan inclusief de invulling 
van de alternatieven besproken. De lezer wordt verwezen naar figuur 5.4 als planfiguur.  
 

5.6.1 Versterken recreatie 

Deelgebied Oostappen Groep 
 
 Centrale deel: bestendiging verblijfsrecreatieve en dagrecreatieve functies 

In de centrale zone omvat het plan de bestendiging van de verblijfs- en 
dagrecreatieve voorzieningen zoals ze in de huidige situatie voorkomen of vergund 
zijn.  

 Westelijk deel: uitbreiding verblijfsrecreatie 
 Oostelijk deel: uitbreiding verblijfsrecreatie 
 Valleizone: uitbreiding verblijfsrecreatie 
 Alternatieven 

 Uitbreiding verblijfsrecreatie in zone A van deelgebied Oostappen Groep 

                                                  
4 Meer info en beschrijving op www.sterrenplekjes.be, laatst geraadpleegd op 2 september 
2013 
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 Uitbreiding verblijfsrecreatie in zone B van deelgebied Oostappen Groep 
 Uitbreiding verblijfsrecreatie in zone C van deelgebied Oostappen Groep 

 
In dit MER wordt telkens het effect van het basisalternatief beschouwd en dan van het 
basisalternatief met één van de uitbreidingszones: dus het basisplan en drie 
inrichtingsalternatieven.  
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Voor de uitbreiding van de verblijfsrecreatie wordt gekozen voor een zo flexibel 
mogelijke invulling van de kampeerplaatsen, afhankelijk van de vraag van de markt. De 
vraag vanwege de recreant verandert immers dusdanig snel dat een zekere flexibiliteit 
met betrekking tot de invulling van de recreatieve zones noodzakelijk zal zijn om tot een 
economisch haalbare uitbating van het recreatiepark te komen. Op basis van de huidige 
visie op de invulling worden de volgende recreatieve concepten weerhouden voor het 
plan: chalets, vaste (sta)caravans voor verhuur gedurende kortere of langere periodes, 
langdurige staanplaatsen voor private eigenaars van caravans, plaatsen voor kort 
verblijf.  
 
De juiste verdeling van deze verschillende opties is sterk afhankelijk van de trends 
binnen de recreatieve sector. Er wordt voor voorliggend MER dan ook geopteerd om 
een worstcase effectbeoordeling uit te voeren voor een zo groot mogelijk aantal 
kampeerplaatsen, met een zo klein mogelijke oppervlakte van 80 m². Onderstaande 
tabel geeft een indicatie weer van het theoretisch maximaal aantal kampeerplaatsen 
weer per zone. De aantallen zijn bepaald op basis van concrete ontwerpoefeningen en 
studie van de bestaande inrichtingen van vergelijkbare campings. 
 
Tabel 5.1: Maximaal aantal kampeerplaatsen per zone 

Zone Oppervlakte zone (ha) Maximum aantal kampeerplaatsen 

van 80 m² 

Westelijk deel 12,1 350 

Oostelijk deel 9,2 260 

Zone vallei 2,3 65 

Alternatief Zone A 2,0 56 

Alternatief Zone B 1,4 40 

Alternatief Zone C 4,0 115 

 
Voor de ontsluiting van de zones voor verblijfsrecreatie worden (half-)verharde 
ontsluitingswegen aangelegd op een beperkte funderingslaag (kiezel of steenslag), één 
in oostelijke richting en één in westelijke richting. De ontsluiting binnen de zones voor 
verblijfsrecreatie gebeurt op onverhard gras. Afhankelijk van de bodemgesteldheid en 
eisen van de brandweer zou hoogstens een open steenslaglaag als onderfundering 
worden voorzien met daarboven een teellaag met gras. Elke kampeerplaats wordt ook 
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voorzien van een afzonderlijke parkingzone voor één voertuig. Deze wordt aangelegd 
met een boomschorslaag. 
 
De nodige nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, etc.) worden voorzien om de 
recreatieve plaatsen uit te rusten. Het huishoudelijk afvalwater worden via kleinschalige 
rioleringen afgevoerd naar de nieuw aan te leggen pompstation en persleiding richting 
RWZI Genk. Het regenwater wordt via een 2DWA systeem afgevoerd. Voor het netwerk 
van nutsvoorzieningen worden ondiepe sleuven gegraven met behulp van relatief 
kleinschalig werfmaterieel. 
 
Deelgebied Twin Properties 
 Centraal deel: bestendiging verblijfsrecreatieve functies 
In de centrale zone omvat het plan de bestendiging en modernisering van de 
verblijfsrecreatieve voorzieningen zoals ze in de huidige situatie voorkomen of vergund 
zijn. In de centrale zone komen negen bouwblokken voor. De aanleg van twee nieuwe 
bouwblokken ten westen is vergund en momenteel in uitvoering (91 
vakantieappartementen). Ook de aanleg van het zwembad is recent afgerond.  
 
 Westelijk deel: uitbreiding verblijfsrecreatie 
In het westelijk deel omvat het plan de bouw van drie nieuwe bouwblokken voor 
vakantieappartementen. Het gaat om twee zogenaamde ‘hoekgebouwen’ en één 
bouwblok in het zuiden. De bouwhoogte bedraagt maximaal vier bouwlagen voor de 
hoekgebouwen en maximaal drie bouwlagen voor het zuidelijke gebouw.  
 
 Oostelijk deel: uitbreiding verblijfsrecreatie + sportfaciliteiten 
Het plan behelst de bouw van negen nieuwe bouwblokken voor vakantieappartementen. 
De bouwhoogte bedraagt maximaal vier bouwlagen. Binnenin de oostelijke zone wordt 
een approach-golfterrein aangelegd (negen holes) en ten zuiden van de Wingerd vier 
tenniscourts. Het is de bedoeling om in totaal een 750 tot 800 vakantieappartementen te 
ontwikkelen (naast het hotel en de al bestaande bungalows). 
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Illustratie 5.6: Weergave uitbreiding bungalows en gebouwen Twin Properties ten zuiden van de 

Hengelhoefdreef 

 
 Alternatieven 

 Hotel in zone E of E’ van deelgebied Twin Properties;  
 Hotel in zone F van deelgebied Twin Properties. 

 
In dit MER wordt telkens het effect van het basisalternatief beschouwd en dan van het 
basisalternatief met een hotel op een bepaalde positie: dus het basisplan en twee 
inrichtingsalternatieven. Indien relevant wordt de cumulatie beschouwd van een bepaald 
inrichtingsalternatief (bv. de worst case) bij Twin Properties met een bepaald 
inrichtingsalternatief (bv. ook de worst case) bij Oostappen Groep. Dit wordt 
aangegeven in de betreffende discipline. 
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Het hotel zal bestaan uit 3 bouwlagen (plaatselijk max. 4) en ongeveer honderd kamers 
bevatten. Het hotel wordt ook voorzien van eerder kleinschalige congresfaciliteiten. Ten 
behoeve van de nutten en technieken wordt een kelderverdieping van één bouwlaag 
voorzien onder maximaal de volledige footprint van het hotelgebouw. Hierin zal ook een 
fietsenstalling voorzien worden. 
 
Het afvalwater van het recreatiepark wordt via een gescheiden rioleringssysteem 
afgevoerd naar het nieuw aan te leggen pompstation en persleiding richting RWZI Genk. 
Het regenwater zal via een 2DWA systeem verzameld en afgevoerd worden. De 
ontsluiting van het recreatiepark wordt via verharde ontsluitingswegen voorzien. Tussen 
de woonblokken wordt enkel autoverkeer toegelaten voor laden en lossen. De 
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energiebehoeften van het domein worden waar mogelijk op ecologische en duurzame 
wijze voorzien (zonnepanelen, warmtepompen, etc.), afhankelijk van de 
beschikbaarheden van nutsvoorzieningen. Verspreid over het terrein worden 
aansluitend op de woonblokken BBQ-hoekjes en sportfaciliteiten voorzien binnen het 
parkgebied, zoals o.a. petanque, (mini-)voetbal, (mini-)basket, volleybal, pingpong, etc. 
 
Er wordt een centraal parkeerterrein voorzien dat plaats geeft aan ca. 635 auto’s. Dit 
dient voor het parkeren van auto’s van zowel de verblijfsgasten in de 
vakantieappartementen als de hotelgasten. 
 
De geplande recreatieve en sportieve voorzieningen (zwembad, sportterreinen, …) 
worden in principe enkel ter beschikking gesteld voor de verblijfsgasten van het Domein 
Hengelhoef. Het is niet de bedoeling om dagrecreanten aan te trekken. Recreatieve 
medegebruikers (fietsers, wandelaars, etc.) kunnen natuurlijk wel sporadisch gebruik 
maken van bijvoorbeeld de horeca-faciliteiten. De approach-golf zal mogelijk wel een 
beperkte ‘externe’ dagrecreatie aantrekken. 
De toeristische vakantieverblijven zijn bestemd voor (particuliere) verkoop en worden als 
beleggingsobject ingezet in de vastgoedmarkt (met het oog op een goed rendement). 
Deze investeringsobjecten moeten verplicht ingebracht worden in een toeristische 
exploitatievennootschap, zodat kan aangenomen worden dat het effectief een toeristisch 
plan betreft en niet gericht is op individuele tweede verblijven (met mogelijk navolgend 
risico op permanente bewoning). 
 

5.6.2 Versterken natuur 

Een groot deel van het plangebied wordt herbestemd naar groene bestemmingen zoals 
natuur, bos en/of parkgebied (zie groene zones op plan figuur 5.4). Het gaat hier om 
een planologische bestendiging van de huidige ‘groene’ gebruiksfuncties. 
 
Deze actie op planniveau schept een ruimtelijk-juridisch kader voor verdere 
natuurversterking en natuurontwikkeling op projectniveau en beheerniveau (bv. aanleg 
habitat 3130, graslanden, bosontwikkeling).  
 
Deelgebied visvijvers 
Voor het deelgebied visvijvers zijn er vier alternatieven mogelijk. Het zijn verschillende 
manieren om een evenwicht te vinden tussen de natuurfunctie en de recreatieve functie 
(vissen, wandelen). Via verschillende voorschriften kan dit evenwicht planologisch 
vastgelegd worden. 
 Alternatieven 

 Natuur en recreatie evenwaardig; 
 Natuur ondergeschikt aan recreatie; 
 Recreatie ondergeschikt aan natuur; 
 Natuur en recreatie in duidelijk gescheiden zones. 

 
Natuurinrichtingsmaatregelen Oostappen Groep 
Volgens het project-MER uit 2007 omvatte het project een aantal 
natuurinrichtingsmaatregelen. Rekening houdende met het feit dat enkele fasen uit het 
project-MER niet weerhouden zijn voor voorliggend plan (en dus ook niet de bijhorende 
natuurinrichtingsmaatregelen), beschouwen we onderstaande 
natuurinrichtingsmaatregelen: 
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 Voor graslanden in de vallei van de Roosterbeek wordt beheer voorzien dat de 
ecologische waarde van deze habitat ter invulling van het SBZ wenst te 
maximaliseren; 

 Bosontwikkeling langs Roosterbeek; 
 Sturing recreatie en plaatsing infoborden; 
 Voor de visvijvers in eigendom van Oostappen Groep wordt een 

beheersovereenkomst uitgewerkt waarbij sportvisserij als recreatief medegebruik 
toegelaten wordt (met beperkingen over oevergebruik en vistechnieken); 

 Voor de drooggevallen roeivijver (met spontane bosopslag) in het SBZ wordt een 
project voorzien om deze laagte opnieuw te realiseren om zodoende de voorziene 
habitat alsnog te realiseren. Dit om het verlies goed te maken van het blijvend 
gebruik van de recreatieplas; 

 Afbakenen ecologische zone in recreatieplas. 
 

5.6.3 Landschappelijk raamwerk 

De bestaande landschappelijke en natuurlijke structuren zijn beeldbepalend voor de site 
en ruimere omgeving. Bovendien zijn deze groene kwaliteiten voor vele recreanten de 
reden van bezoek. Het is dan ook vanuit dit oogpunt dat de nieuwe ingrepen goed 
doordacht moeten gepland worden en de visuele impact ervan beperkt moet blijven. Het 
plan voorziet een fors landschappelijk casco waarbinnen onder bepaalde voorwaarden 
ontwikkelingen mogelijk zijn. Een dergelijk landschappelijk raamwerk sluit aan bij de 
bestaande groenstructuren en is voldoende robuust om een kwaliteitsvolle 
landschappelijke inpassing te realiseren. 
 
De gebieden voor harde recreatieve ontwikkelingen worden ondergebracht in 
landschappelijke kamers met een omkadering van bosranden, bosstroken en bestaande 
dreven. Voorwaarde voor een effectief raamwerk, dat bijdraagt aan de ruimtelijke 
kwaliteit van het geheel, is dat de bosstroken en dreefstroken voldoende breed zijn en 
dat ze inspelen op de feitelijke situatie (bv. behoud bestaand bos, aangevuld met extra 
onderbeplanting). Bosstroken dienen daarenboven een sterk gelaagde opbouw te 
kennen, bestaande uit gebiedseigen beplanting. Een breedte van minimaal 20 m is 
noodzakelijk om het gewenste en typische bosbeeld met kruidlaag, struiklaag en 
hoogstammige bomen (maximaal behoud van bestaande exemplaren) te kunnen 
ontwikkelen en duurzaam te handhaven. Op andere plekken moet het beeld van de 
dreef primeren. Hiervoor is ook de nodige ruimte van 20 m nodig. Deze dreefstroken 
behoeven geen bijkomende onderbeplanting, maar dienen vooral als afstandsbuffer om 
de beeldwaarde van de dreven niet te schaden. 
 
Het plan voorziet daarom een raamwerk van forse groenstroken van minimum 20 m 
breedte. De bestaande bosranden en monumentale dreven vormen de basis van het 
landschappelijk raamwerk. In sommige gevallen zijn toevoegingen noodzakelijk om het 
raamwerk te versterken ter hoogte van nieuwe ontwikkelingen. De toevoegingen 
gebeuren door middel van nieuwe bosstroken.  
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Illustratie 5.7: Bestaande landschappelijke structuur 

 
Het landschappelijk raamwerk wordt opgebouwd aan de hand van diverse gebiedseigen 
landschapselementen die de beeld- en belevingswaarde van het landschap behouden 
en versterken. In deze landschapselementen komt geen bebouwing voor. Het plan voor 
het landschappelijk raamwerk is weergegeven op figuur 5.5. We onderscheiden vier 
verschillende types: 

 Bestaand bos (met ondergroei): op bepaalde plaatsen wordt bestaand bos 
ingenomen door nieuwe ontwikkelingen. Steeds wordt ervoor gezorgd dat aan 
de rand een strook bos van minimaal 20 m breed wordt behouden. Daarin 
worden bestaande hoogstammen maximaal gevrijwaard en de al aanwezige 
ondergroei versterkt. Op plaatsen waar geen ondergroei aanwezig is, wordt een 
gelaagde opbouw aangeplant. 

 Nieuwe bosstroken: waar op vandaag geen bos aanwezig is bij nieuwe 
ontwikkelingen, worden 20 m brede nieuwe bosstroken aangeplant. Daarin 
worden nieuwe hoogstammen en een gelaagde ondergroei voorzien. Zo wordt 
het raamwerk versterkt en kunnen nieuwe ontwikkelingen landschappelijk 
ingepast worden. 

 Nieuwe parkstrook: dit is een nieuwe bosstrook, die niet volledig opgevuld 
dient te worden met gelaagde beplanting, maar subtiele doorzichten en 
parkachtige aanleg heeft. Zo wordt de relatie met het naastliggende park van 
kasteel Engelhof versterkt, maar toch een visuele filtering bekomen. 

 Bestaande dreven: ten opzichte van de karakteristieke dreven op het domein 
wordt tevens een afstandsstrook van minimale 20 m breed gerespecteerd. Het 
monumentale karakter van de dreef wordt op die manier gevrijwaard van 
bebouwing en zo kan het beeld van de dreef langsheen de weg primeren. Hier is 
dichte onderbegroeiing niet noodzakelijk noch aangewezen.  

 
De stroken van 20 m vallen niet noodzakelijk samen met perceels- of 
eigendomsgrenzen, maar kunnen ook gemeten worden vanaf de rand van een 



 
 
 
 
 
 
 

MER Hengelhoef  9Y0456/R3/873236/Mech 

Rapport v.3.2 - 45 - januari 2017 

 

ontwikkeling, infrastructuur of een waardevol landschapselement (bv. rand van 
bestaande wegen, voorgevellijn, bomenrij, de rand van de vallei of een boomgaard).  
 
De inplanting van parkings en bijhorende ontsluitingsinfrastructuren moet gebeuren met 
respect voor bestaande groenelementen. De meest waardevolle hoogstammen worden 
zoveel als mogelijk behouden en bestaande bomen worden in een nieuw plantschema 
ingepast.  
 
Het landschappelijk raamwerk wordt verankerd in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het in opmaak zijnde provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. De kwaliteit van de 
bosstroken dient ook in het landschapsontwerp op vergunningenniveau, bij de concrete 
inrichting, verder bewaakt te worden. Inspelen op de omgeving staat voorop. 
 
Ter illustratie van de bestaande bosstroken met versterkte onderbeplanting is 
onderstaande principedoorsnede uitgewerkt. Deze is onder andere van toepassing ter 
hoogte van de Tulpenstraat en verder rondom de terreinen van Oostappen-Groep. Door 
de beperkte bebouwingshoogte, blijft de ruimtelijk-visuele impact van de ontwikkelingen 
zeer beperkt. 
 

Illustratie 5.8: Principedoorsnede bosstrook met behoud bestaand bos en extra onderbeplanting  

 

Onderstaande illustratie geldt als referentiebeeld ter illustratie van de nieuw te realiseren 
bosstroken, die aangeduid zijn op het plan. Ook hier geldt het principe van een sterk 
gelaagde ondergroei om een forse bosstrook te verkrijgen, die aansluit bij en bijdraagt 
aan het bestaande groene karakter van het gebied Hengelhoef. 
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Illustratie 5.9: Referentiebeeld voor een nieuw aangeplante bosstrook van 20 m breed  

Door de aanleg van de op het plan aangeduide bestaande en nieuwe bosstroken zal 
aan beide zijden van de beekvallei een beeld ontstaan zoals weergegeven in de 
simulatie in illustratie 5.10. 
 

 
Illustratie 5.10: Simulatie inplanting van een gebouw overlappend in het achterste deel van zone E’ en 

voorste deel van zone E, met ruimte voor een nieuw te realiseren bosstrook 

 
Ter illustratie van de op het plan aangeduide parkstrook, gelegen ter hoogte van het 
kasteel Engelhof, is een ontwerpoefening gemaakt om het principe te verduidelijken 
(illustratie 15.10 en illustratie 15.11). De nieuwe groenstrook langsheen het fietspad 
Hengelhoefdreef wordt mee opgenomen in het ruimere kasteelpark om zo een dialoog 
te krijgen tussen de oude en nieuwe bebouwing en parkzones. Deze nieuwe bosstrook 
heeft subtiele doorzichten en een parkachtige aanleg. Zo wordt een meerwaarde 
gecreëerd voor de belevingswaarde van het landschap. Een ontwerpoefening (2016) 
illustreert de principes van het plan. De afweging voor de inplanting van het hotel in 
zone E/E’, waarbij de nieuwe bosstrook van belang is, wordt weergegeven op figuren 
4.1 en 4.2.  
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Illustratie 5.11: Ontwerpoefening inplanting hotelgebouw (zwart) parallel aan de dreef met elementen 

van de Engelse landschapstuin in een bufferzone in zone E’. 

 

 
Illustratie 5.12: Simulatie van het beeld in de zomer vanaf noord-zuid-gericht e Hengelhoefdreef op de 

bufferzone voor het hotel in zone E’-E (Geotec, 2016) 

 
Om te voldoen aan de op het plan aangeduide afstandsstroken van 20 m ten opzichte 
van bestaande dreven is een herschikking doorgevoerd in de plannen van de 
hoekgebouwen in het westelijk deel van Twin Properties. Hierdoor is het urbaan effect 
van een gesloten bebouwingswand zeer dicht bij de noord-zuid-gerichte 
Hengelhoefdreef en het rond punt vermeden. 
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Illustratie 5.13: Herschikken van de gebouwen in het westelijk deel 

 
5.6.4 Planologisch bestendigen 

Parkgebied (met mogelijkheden voor bestaande gebouwen) 
Voor de kasteel- en hoevegebouwen van vzw Gezondheidszorg behelst het plan de 
planologische bestendiging van de huidige situatie, namelijk het gebruik van de 
gebouwen van vzw Gezondheidszorg als vergader- en vormingslocatie (voor de eigen 
werking), met eventueel kleinere uitbreidingen. In de toekomst wordt zorgtoerisme op 
kleine schaal niet uitgesloten, waarbij een vorm van kleinschalig verblijf al dan niet 
mogelijk is. Grootschalige vormen van zorgtoerisme met omvangrijker nieuwbouw en 
een bepaalde verkeersgeneratie – zoals een zorghotel, rusthuis of revalidatiecentrum – 
worden niet weerhouden als alternatief (zie § 4.5.4).  
 
De gebouwen (hoeve- en kasteelgebouwen) zijn gelegen in een parkachtige omliggende 
tuin. Vzw Gezondheidszorg wil in de eerste plaats de bestaande activiteiten bestendigen 
en voor de uitbreiding van activiteiten wordt vooral gekeken naar de renovatie van de 
bestaande gebouwen, met eventueel kleinere uitbreidingen. In die zin is een 
herbestemming naar parkgebied te overwegen, met daarin een compacte centrale zone 
voor de huidige gebouwen met marge voor beperkte uitbreidingen. In die centrale zone 
kunnen een aantal functies voorkomen, zoals diensten, kantoren en 
gemeenschapsvoorzieningen (zonder loketfunctie) en/of recreatie. De huidige parking 
blijft ook behouden.  
 
Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 
De RWZI is gedeeltelijk zonevreemd gelegen in de bestemmingszone 'gebied voor 
recreatiepark'. De RWZI is milieuvergund. In het plan wordt het deel van de bestaande 
RWZI, dat zonevreemd gelegen is, planologisch bestendigd naar zone voor 
gemeenschaps- en nutsvoorzieningen. 
 
Natuureducatie en beheerinfrastructuren en -voorzieningen 
Het plan behelst in dit deelgebied de planologische bestendiging van de huidige situatie, 
namelijk het gebruik van de gebouwen van Limburgs Landschap i.f.v. de 
publieksgerichte ontsluiting en het beheer van de natuurgebieden van Limburgs 
Landschap (bezoekerscentrum, personeelslocatie, opslagplaatsen, stal voor schapen en 
andere dieren). De huidige loodsen die in SBZ-H gelegen zijn, zullen op termijn verlaten 
worden na het voorzien van vervangingsmogelijkheden, mogelijk binnen het plangebied. 
De huidige parking (in samengebruik met vzw Gezondheidszorg) blijft behouden. 
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6 ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE ASPECTEN VAN HET PLAN 

6.1 Randvoorwaarden  

Het plan is onderworpen aan een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn enerzijds van technisch-uitvoerbare aard. Anderzijds zijn er 
een aantal administratieve, juridische en beleidsmatige aspecten die betrekking hebben op het plan. In tabel 6.1 zijn alle mogelijke juridische en 
beleidsmatige randvoorwaarden getoetst aan het plan. Telkens is de relevantie aangegeven en of de randvoorwaarde onderzoekssturend of 
procedurebepalend is voor het plan. Voor sommige relevante randvoorwaarden is verdere tekstuele uitleg nodig. In de tabel is telkens aangegeven in 
welk hoofdstuk de verdere uitwerking te vinden is. Ook een verwijzing naar relevante figuren is opgenomen. 
 
Tabel 6.1 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr. 

Verdere 

bespreking 

Juridische situering 

Ruimtelijk ordeningsrecht 
Gewestplan Geeft de planologische bestemming van de 

gronden in Vlaanderen weer. 

Ja x x Het plangebied is grotendeels gelegen in de 

zone ‘gebied voor recreatiepark’. In het 

westen van het plangebied is een zone 

‘gebied voor gemeenschaps- en openbare 

nutsvoorzieningen’ gelegen met een RWZI. 

In het noordwesten is een zone 

natuurgebied. F
ig

uu
r 

5.
1

 

§ 5.2 

Stedenbouwkundige Plannen Bestemmingsplan dat aan de hand van 

kaartmateriaal en stedenbouwkundige 

voorschriften aangeeft wat en hoe in een 

bepaald stadsdeel gebouwd en verbouwd mag 

worden. 

Ja x  Voor het plangebied zijn er geen APA’s 

bekend. In het BPA Toeristische Weg (M.B. 

01/07/1974) is het gebied ‘recreatiepark’ van 

het gewestplan aangeduid als 

‘landschappen voor recreatie, toerisme en 

vakantieverblijf’ (art. 18) met bijhorende 

stedenbouwkundige voorschriften. F
ig

uu
r 

5.
1

 

§ 5.2 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr. 

Verdere 

bespreking 

Decreet inzake de 

ruimtelijke ordening (VCRO) 

(18/5/1999) 

Dit decreet geeft een opsomming van 

handelingen 

waarvoor een stedenbouwkundige vergunning 

noodzakelijk is (art.99). 

Ja  x In het kader van het plan is een 

stedenbouwkundige 

vergunning noodzakelijk voor het realiseren 

van gebouwen, 

wegen, parkings, rooien van bossen, 

reliëfwijzigingen, …  

§ 7 

Ruimtelijk uitvoeringsplan Het RUP is de opvolger van het vroegere ‘plan 

van aanleg’ (gewestplan en BPA). In 

tegenstelling tot de plannen van aanleg is een 

uitvoeringsplan veel meer gericht op de 

uitvoering van een beleid. Het kan ook 

beheersmaatregelen bevatten. Deze 

uitvoeringsplannen vertrekken steeds vanuit 

de visie van een ruimtelijk structuurplan. 

Ja x x Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Essers’ ligt in de nabijheid van het 

plangebied (definitief vastgesteld door de 

Vlaamse regering op 6 maart 2009). Het 

plangebied valt niet binnen de 

afbakeningsgrens. 

Er wordt een PRUP opgesteld. 

 

 

Ruilverkaveling Zorgt voor de herstructurering van het 

landbouwgebied passend in een 

multifunctionele inrichting van het 

buitengebied. 

Nee   Binnen of rond het plangebied is er geen 

ruilverkavelingsproject in uitvoering of 

onderzoek.  

 

 

Landinrichtingsprojecten Richt grote gebieden zodanig in dat alle 

facetten die in het gebied aanwezig zijn 

(milieu, natuur, landbouw, recreatie, 

cultuurhistorie), zich volwaardig kunnen 

ontwikkelen. 

Nee   Het plangebied is niet gelegen in of in de 

nabijheid van een landinrichtingsproject. 

 

 

Natuurinrichtingsprojecten 

 

 

 

Richt een gebied zo goed mogelijk in met het 

oog op het behoud, het herstel, het beheer of 

de ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk 

milieu. 

Nee   Het plangebied is niet gelegen in of in de 

nabijheid van een natuurinrichtingsproject. 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr. 

Verdere 

bespreking 

 

Milieubeheers- en milieuhygiënerecht 
Vlarebo Door op een milieuhygiënisch verantwoorde 

manier om te gaan met uitgegraven bodem, 

wordt nieuwe bodemverontreiniging en de 

daaruit voortvloeiende saneringsplicht zoveel 

als mogelijk vermeden. 

ja x  Wanneer bepaalde zones een bestemming 

voor wonen of industriegebied krijgen, 

kunnen daar inrichtingswerkzaamheden 

vergund worden die met grondverzet 

gepaard gaan. 

 Bodem 

Vlarema Het bundelt de uitvoeringsbesluiten bij het 

Afvalstoffendecreet. Het moet Vlaanderen 

ondermeer op weg zetten naar een 

onderbouwd recyclagebeleid. 

ja x  Het gepland initiatief kan een kader vormen 

voor de vergunning van 

afbraakwerkzaamheden. 

 Bodem 

Vlarem Voor hinderlijke inrichtingen bepaalt Vlarem I 

welke inrichtingen en activiteiten vergunnings-

plichtig zijn en welke procedures dienen 

gevolgd te worden. Vlarem II bepaalt de 

algemene en sectorale vergunnings-

voorwaarden en omvat tevens normen, 

richtwaarden en milieukwaliteitsdoelstellingen 

die dienen gevolgd te worden.  

ja x  Hiermee wordt rekening gehouden bij de 

effectbepaling van de effectgroepen Mens – 

geluidsniveau en Mens – luchtkwaliteit  

 Mens  

Europese richtlijn 2002/49/EG Met de richtlijn 2002/49/EG inzake de 

evaluatie en de beheersing van 

omgevingslawaai beoogt men op Europees 

niveau een gemeenschappelijke aanpak te 

bepalen om op Europees niveau een 

gemeenschappelijke aanpak te bepalen om 

basis van prioriteiten de schadelijke gevolgen, 

hinder inbegrepen, van blootstelling aan 

ja x  Hiermee wordt rekening gehouden bij de 

effectbepaling van de effectgroepen Mens – 

geluidsniveau en Mens – luchtkwaliteit  

 Mens  
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr. 

Verdere 

bespreking 

omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen 

of te verminderen. 

Besluit van de Vlaamse 

regering inzake de evaluatie 

en beheersing van 

omgevingslawaai 22/07/2005  

In dit besluit wordt de factor Lden als 

geluidsbelastingsindicator naar voor 

geschoven. 

Daarnaast worden maatregelen ter beheersing 

van het omgevingsgeluid vastgelegd. 

ja x  Hiermee wordt rekening gehouden bij de 

effectbepaling van de effectgroep Mens – 

geluidsniveau 

 Mens  

Gedifferentieerde 

referentiewaarden 

discussienota LNE 

Voorlopig toetsing geluid ten gevolge van weg 

en spoorverkeer.  
Ja x  Vergelijking van de immissieniveaus met de 

gedifferentieerde referentiewaarden. 

 Mens 

Richtlijnenboek Geluid en 

trillingen, versie februari 2011 

Alhoewel de minimale inhoud van een MER 

wettelijk vastligt, kan de uitwerking van een 

MER van geval tot geval verschillen. Om de 

kwaliteit van de MER’s te verbeteren en de 

diepgang van een MER af te bakenen werden 

richtlijnenboeken opgesteld. 

Ja x  Het eind vormt als het ware een handleiding 

die gevolgd kan worden bij het opstellen en 

beoordelen van de discipline Geluid in een 

milieueffectrapport. 

 Mens 

Richtlijnenboek Lucht, 

geactualiseerde versie van 

2012 

Alhoewel de minimale inhoud van een MER 

wettelijk vastligt, kan de uitwerking van een 

MER van geval tot geval verschillen. Om de 

kwaliteit van de MER’s te verbeteren en de 

diepgang van een MER af te bakenen werden 

richtlijnenboeken opgesteld. 

Ja x  Het eind vormt als het ware een handleiding 

die gevolgd kan worden bij het opstellen en 

beoordelen van de discipline Lucht in een 

milieueffectrapport. 

 Mens 

RL2008/50 betreffende 

luchtkwaliteit en schonere 

lucht in Europa 

De richtlijn wil de bepalingen van vijf 

afzonderlijke rechtsinstrumenten in één enkele 

richtlijn samenbrengen om zo de bestaande 

wetgeving te vereenvoudigen, te stroomlijnen 

Ja x  De impact van de gewijzigde 

verkeerssituatie op de luchtkwaliteit wordt 

onderzocht. 

 

Mens 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr. 

Verdere 

bespreking 

en minder omvangrijk te maken. Tegelijk wil 

het voorstel de bestaande bepalingen grondig 

herzien, zodat de nieuwste ontwikkelingen op 

het gebied van volksgezondheid en 

wetenschappelijke kennis alsook de door de 

lidstaten opgedane ervaring daarin kunnen 

worden verwerkt. 

Luchtkwaliteitsplan NO2  

 

In september 2011 heeft de Vlaamse regering 

het Luchtkwaliteitsplan NO2 principieel 

goedgekeurd. Dit Luchtkwaliteitsplan richt zich 

op het bereiken van de NO2-jaargrenswaarde 

in 2015 en kadert in de uitstelaanvraag die 

Vlaanderen indiende bij de Europese 

Commissie. De belangrijkste bron van NOx en 

oorzaak van de overschrijding blijkt het 

transport (wegverkeer en scheepvaart) te zijn. 

De maatregelen in het luchtkwaliteitsplan 

richten zich dan ook grotendeels op transport. 

Ja x  De Nox-emissies ten gevolge van transport 

worden nagegaan. 

 

 

Mens 

Vlaams Klimaatbeleidsplan 
2013-2020 

Het klimaatbeleidsplan bestaat uit een 

overkoepelend kader en twee afzonderlijke 

maar afgestemde luiken: 

- Het Vlaams Mitigatieplan; met als doel 

de uitstoot van broeikasgassen te 

verminderen 

- Het Vlaams Adaptieplan; met als doel 

Ja X  X  Het project genereert broeikasgassen (o.a. 

door verkeer). Bij de discipline Mens-lucht 

wordt onderzocht wat de toename is 

(voornamelijk CO2) 

 

Discipline 

Mens-lucht 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr. 

Verdere 

bespreking 

een beeld te krijgen van hoe kwetsbaar 

Vlaanderen is voor klimaatverandering 

en de weerbaarheid verhogen 

Natuurbeschermingsrecht 
Decreet betreffende 

natuurbehoud en natuurlijk 

milieu 

 

Centraal staan een planmatige aanpak 

(natuurbeleidsplan), een horizontaal beleid 

(‘stand-still’-principe) en een gebiedsgericht 

beleid. 

Ja x  Vegetatiewijziging mogelijk binnen het 

plangebied. Volgens de prioriteitenkaart 

Natuur en Bos is het Domein 

Hengelhoef aangeduid als gewenst 

natuurverwevingsgebied.  

Fauna en flora 

Vlaams ecologisch 54ntegra 

 

In deze gebieden wordt in de toekomst een 

beleid gevoerd dat sterk gericht is op 

natuurbehoud en -ontwikkeling, gebaseerd op 

een natuurrichtplan. 

Ja x x Er is een VEN gelegen in het plangebied nl. 

‘De Teut-Tenhaagdoornheide‘ (nummer 

434). Voor het plan moet een verscherpte 

natuurtoets opgemaakt worden, deze wordt 

geïntegreerd in de passende beoordeling 

opgenomen. F
ig

uu
r 

14
.1

 

Fauna en flora 

Vogelrichtlijngebied en IBA 

 

Heeft als doel de instandhouding van alle 

natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en 

hun leefgebieden. 

Ja x x Er is een vogelrichtlijngebieden gelegen op 

ca. 1,5 km ten noorden van het plangebied 

nl. ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-

Gruitrode en Peer’ (code BE2220313). Voor 

het plan moet een passende beoordeling 

opgemaakt worden, deze wordt als apart 

hoofdstuk geïntegreerd in het MER. F
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Fauna en flora 
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Habitatrichtlijngebied De Habitatrichtlijn heeft als doel de biologische 

diversiteit in de Europese Unie in stand te 

houden. 

Ja x x Er is een habitatrichtlijngebied gelegen in het 

plangebied nl. ‘Valleien van de Laambeek, 

Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek 

met vijvergebieden en heiden’ (code 

BE2200031). Op ca. 1,5 km ten noorden van 

het plangebied ligt ‘Mangelbeek en heide- en 

vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ 

(code BE2200030). Voor het plan moet een 

passende beoordeling opgemaakt worden, 

deze wordt als apart hoofdstuk geïntegreerd 

in het MER. F
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Fauna en flora 

Vlaamse en/of erkende 

natuurreservaten 

 

Terreinen, van belang voor behoud en 

ontwikkeling van natuur(lijk milieu), die 

aangewezen of erkend zijn door de Vlaamse 

regering. 

Ja x x Aansluitend bij het plangebied ligt het erkend 

natuurreservaat Hengelhoef. Dit reservaat 

heeft een oppervlakte van ca. 124 ha en is 

grotendeels in eigendom van en wordt 

beheerd door Limburgs Landschap. Het 

bestaat uit vijvers, moeras en veenbossen, 

schraal grasland en heide, 

hoogstamboomgaarden en naaldbossen. 

Op 500 m ten westen van het Domein 

Hengelhoef bevindt zich het Vlaams 

natuurreservaat Tenhaagdoornheide.  

Fauna en flora 

Bosdecreet Regelt behoud, bescherming, aanleg en 

beheer van bossen. Regelt in dit verband ook 

de kappingen, vergunningsvoorwaarden en 

eventuele compensaties (art. 50). 

Ja x  Indien bosoppervlakte moet ontbost worden 

dient een ontheffing op het verbod op 

ontbossing bekomen worden en dient de 

oppervlakte gecompenseerd te worden.  

Fauna en flora 
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Soortbeschermingsbesluit Het soortbeschermingsbesluit vervangt de 

voormalige soortbeschermingswetgeving (o.a. 

KB 1976 en 1980). Voor verschillende 

categorieën beschermde soorten worden 

verbodsbepalingen, mogelijkheden en 

procedures voor afwijking en mogelijkheden 

voor beschermende maatregelen opgesomd. 

Ja x x Indien beschermde soorten binnen het 

plangebied voorkomen, moet hiermee 

rekening gehouden worden. 

 Fauna en flora 

Beheer van oppervlakte- en grondwater 
Wet op onbevaarbare 

waterlopen 

Regelt ondermeer de bepaling betreffende de 

‘buitengewone werken van de verbetering of 

wijziging’. 

Ja x  Binnen het plangebied is de onbevaarbare 

waterloop ‘Roosterbeek’ van 2e categorie 

gelegen.  

F
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r 
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 Water 

Decreet betreffende integraal 

waterbeleid 

Doelstellingeninstrument in verband met het 

integraal waterbeleid. 

Ja x  Voor het plan moet een watertoets 

opgemaakt worden. De elementen van de 

watertoets wordt opgenomen in het MER in 

het hoofdstuk ‘Integratie en eindsynthese’ 

als een samenvatting van de beschreven 

effecten in het MER. 

 Water 

Wet op bevaarbare waterlopen Regelt bevoegdheden en scheepvaartverkeer 

van de bevaarbare waterlopen en omliggende 

terreinen. 

Nee   Er zijn geen bevaarbare waterlopen 

aanwezig in het plangebied.  

 

Water 

Grondwaterdecreet Het decreet regelt bescherming, gebruik, 

toezicht, voorkomen en vergoeden van schade 

en heffingen.  

 

Ja x x In het plangebied is momenteel geen 

waterwinningsgebied gelegen.  

 

Water 
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Gewestelijke 

stedenbouwkundige 

verordening voor 

hemelwaterputten en 

infiltratievoorzieningen 

Regelt de bepalingen inzake 

hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen en gescheiden afvoer 

van afvalwater en hemelwater. 

 

Ja x  Afkoppelingsbeleid en (her)gebruik van 

hemelwater staan 

centraal in deze wetgeving. 

In het plan dient men met deze problematiek 

rekening te houden.  

Water 

Besluit betreffende 

bestemming en 

milieukwaliteitsnormen 

oppervlaktewater 

 

 

 

 

Het immissiebesluit legt de 

kwaliteitsdoelstellingen 

vast voor alle oppervlaktewaters. 

Ja x  De waterkwaliteitsdoelstelling voor de 

Roosterbeek is basiswaterkwaliteit. 

 

Water 

Bescherming van het cultuurhistorisch patrimonium 

Erfgoeddecreet en 

erfgoedbesluit 

Ter bescherming van monumenten en stads- 

en/of dorpszichten en landschappen; 

instandshouding, herstel en beheer van 

beschermde landschappen. 

Nee   Ter hoogte van het Domein Hengelhoef of in 

de directe omgeving bevinden zich geen 

(voorlopig) beschermde monumenten, 

dorpsgezichten of landschappen. 

 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

 Inventaris bouwkundig erfgoed: Vastgestelde 

lijst met waardevolle gebouwen in Vlaanderen, 

die echter meestal niet beschermd zijn als 

monument. 

Ja   De site ‘Hengelhoef’ is opgenomen in de 

inventaris van het bouwkundig erfgoed voor 

Vlaanderen. 

 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 
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 Regelt de bescherming, het behoud, de 

instandhouding en het beheer van het 

archeologisch patrimonium alsmede de 

organisatie en de reglementering van de 

archeologische opgravingen. 

Ja x  Van belang zijn hier art. 4, 5 en 8. Het regelt 

de beschermingsbevoegdheid en 

adviesverlening. 

Art 25, §2, 2° stelt dat het verboden is 

zonder schriftelijke vergunning van de 

gemachtigde graafwerken of 

terreinwijzigingen, inclusief wijzigingen van 

de grondwatertafel, uit te voeren in 

beschermde archeologische monumenten 

en zones. 

 Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

 Een deel van het plangebied is definitief 

aangeduid als ankerplaats ‘Vijver- en 

heidegebied rond de bovenbeek van de 

Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek’ 

(4.05/70000/184.1 / APL009) – 

(Besluitnummer 5235). 

Ja   Aantasting erfgoedwaarden moet hier 

voorkomen worden. 

 Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Verdrag van Malta In het verdrag worden de integrale 

archeologische monumentenzorg en het 

maximaal behoud van de archeologische 

erfgoedwaarden in situ centraal gesteld (art. 

4). 

 

 

Ja  x Mogelijkheid tot archeologische 

toevalsvondsten. Van belang zijn art 5 en 6. 

Deze regelen het archeologisch onderzoek 

binnen MER’s en ontwikkelingsplannen. 

 Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Overige 

Decreet toeristische 

logies (10 juli 2008) en 

uitvoeringsbesluiten 

Het nieuwe decreet voorziet een aantal 

algemene verplichtingen voor terreinen voor 

openluchtrecreatieve verblijven en specifieke 

Ja X  Vakantieparken met bungalows en chalets 

behoren naargelang de voorzieningen, hun 

oppervlakte en uitstraling van de vakantie-

 Mens 
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verplichtingen naargelang de vergunde 

categorie. 

 

woningen tot de comfortclassificatie 4 of 5 

sterren. Specifieke voorwaarden hebben 

betrekking op de lay-out van het terreinen, 

sanitaire- en kookvoorzieningen, aantal 

slaapkamers, bijkomende voorzieningen en 

onderhoud. 

Beleidsmatige randvoorwaarden 

Milieubeleid 

Decreet Algemeen 

Milieubeleid (DABM) 

Hoofdstuk I bevat definities, procedurele 

bepalingen, doelstellingen en kenmerken van 

de milieueffect- en veiligheidsrapportage. 

Ja  x De MER-regelgeving wordt gevolgd.  § 2.3 

Vlaams Milieubeleidsplan Het geeft de richting aan waarin de overheid 

wil gaan met het milieubeleid, en maakt aan 

de burger en het bedrijfsleven ook duidelijk 

wat zij op milieuvlak kunnen verwachten de 

komende jaren. 

Ja   Er is een milieubeleidsplan opgesteld (2011-

2015) voor Vlaanderen (goedgekeurd op 27 

mei 2011. Volgende thema’s vertonen 

mogelijks raakvlakken met dit plan-MER: 

goede toestand watersystemen (4); 

emissies naar water (5.2); 

waterbeleid (7.1) en 

natuurbeleid (7.3). 

  

Provinciaal Milieubeleidsplan In het Provinciaal Milieubeleidsplan wordt het 

Limburgse milieubeleid voor de komende jaren 

uitgestippeld. 

Nee   De Provincie Limburg heeft een 

milieubeleidsplan opgesteld (2010-2013). De 

nadruk in dit plan ligt op een 

klimaatvriendelijk en klimaatbestendig 

Limburg, met speciale aandacht voor CO2- 

reductie.  

  

Gemeentelijk 

Milieubeleidsplan Houthalen-

Het geeft de richting aan waarin de gemeente 

wil gaan met het milieubeleid, en maakt aan 

Ja x  Binnen het milieubeleidsplan worden onder 

de thema’s afval, water, natuur, energie, 
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Helchteren (2005-2009) de burger en het bedrijfsleven ook duidelijk 

wat zij op milieuvlak kunnen verwachten de 

komende jaren. 

hinder en mobiliteit behandeld. 

Het algemeen doel van het milieubeleidsplan 

is ‘streven naar een duurzame ontwikkeling’. 

Leefmilieubeleidsplan Genk 

(2010-2013) 

Het geeft de richting aan waarin de gemeente 

wil gaan met het milieubeleid, en maakt aan 

de burger en het bedrijfsleven ook duidelijk 

wat zij op milieuvlak kunnen verwachten de 

komende jaren. 

Ja x  De Roosterbeek op Genks grondgebied is 

geselecteerd in het masterplan ecologische 

verbindingen. Hiervoor worden groene 

RUP’s opgesteld en belangrijke 

verbindingen die in de planologische 

natuursfeer liggen, worden aangekocht. 

  

Gemeentelijk 

Natuurontwikkelingsplan 

Houthalen-Helchteren (GNOP) 

Beoogt een doorgedreven natuurbeleid in de 

gemeente op zowel korte als lange termijn; het 

actieplan vormt daarbij de uitvoering. 

Ja X  Het Domein Hengelhoef is te situeren ten 

zuiden van de vallei van de Roosterbeek. 

Hier komt een interessante 

beekbegeleidende vegetatie voor, evenals 

een aantal vijvers, plassen en heiderelicten. 

Het geheel is in privébezit, maar 

biedt kansen voor natuurontwikkeling. 

  

Gemeentelijk 

Natuurontwikkelingsplan Genk 

(GNOP) 

Beoogt een doorgedreven natuurbeleid in de 

gemeente op zowel korte als lange termijn; het 

actieplan vormt daarbij de uitvoering. 

Ja X  In 1993 is de ontwikkeling van een G.N.O.P. 

voor de gemeente Genk van start gegaan. 

Het geactualiseerde GNOP werd 

goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 

juni 1995.  

 

 

  

Structuurplannen 
Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen 

Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling 

van Vlaanderen en legt de krachtlijnen vast 

van het ruimtelijk beleid naar de toekomst. 

Ja x  In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt Houthalen-

Helchteren geselecteerd in het buitengebied. In het buitengebied moet 

gestreefd worden naar goed gestructureerde gehelen voor 
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landbouw-, natuur- en bosfunctie. Versnippering moet worden 

tegengegaan. Recreatieve en toeristische activiteiten zijn andere functies 

die in het buitengebied voorkomen. De ontwikkelingsmogelijkheden van de 

toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt bepaald door de positie ervan 

binnen en de impact ervan op de natuurlijke en agrarische structuur. De 

Kempen worden als 

toeristisch-recreatief netwerk op Vlaams niveau beschouwd. Het RSV 

bepaalt dat voor bestaande hoogdynamische toeristisch-recreatieve 

infrastructuur in het buitengebied strikte locatie- en 

uitbreidingsvoorwaarden gelden en dat de bestaande infrastructuur 

gelegen moet zijn in een gebied dat in het provinciaal ruimtelijke 

structuurplan aangeduid wordt als toeristisch-recreatief knooppunt of 

netwerk van toeristisch-recreatief belang. Voorwaarden voor uitbreiding zijn 

ondermeer de draagkracht van de ruimte. De E314 is in het RSV 

aangeduid als hoofdweg. 

Ruimtelijk Structuurplan 

Provincie Limburg (RSPL) 

 

Het RSPL verfijnt de 

ontwikkelingsperspectieven zoals vastgelegd 

in het RSV. Het geeft de visie weer met 

betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van 

de provincie Limburg 

 

Ja x  In het RSPL is Hengelhoef bindend geselecteerd toeristisch-recreatief 

knooppunt op provinciaal niveau, type IIa. Dit betekent dat nog uitbreiding 

van de toeristisch-recreatieve infrastructuur mogelijk is buiten de huidige 

perimeter van de recreatiezone en dat de provincie bevoegd is om een 

ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken. 

Bindende bepaling nr. 41 van het RSPL stelt dat de provincie ruimtelijke 

uitvoeringsplannen opmaakt voor de toeristisch-recreatieve knooppunten 

type IIa, in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende 

partijen. 

In het RSPL wordt Hengelhoef gesitueerd in het toeristisch-recreatief 

kerngebied rond Hasselt- Genk (Midden-Limburg). Dit gebied bevat de 
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belangrijkste concentraties aan hoogdynamische toeristisch-recreatieve 

voorzieningen voor Limburg en is te paard gesitueerd in de hoofdruimten 

‘Netwerk Midden-Limburg’ en ‘Kempen’. In het toeristisch-recreatief 

kerngebied is een versterking van de toeristische recreatieve rol ervan 

wenselijk, met respect voor de natuurlijke, agrarische en landschappelijke 

waarden. In het kerngebied staat vooral de verbetering van de samenhang 

tussen de daginfrastructuren (o.a. Bokrijk) en de verblijfsparken (o.a. 

Hengelhoef, Kelchterhoef, Molenheide) voorop. Tevens is een verdere 

concentratie van verblijfsinfastructuur een mogelijke optie voor deze regio. 

Nieuwe hoogdynamische toeristisch-recreatieve elementen worden 

gebundeld in het kerngebied. Daarbij moet aandacht gaan naar de 

belangrijke natuurlijke, landschappelijke en agrarische waarden. 

In de directe omgeving van Hengelhoef komt de droge natuurverbinding nr. 

12 voor (‘KLE, kleine open ruimte verbinding ten noorden van Hengelhoef, 

langs vijversnoer Mijnbeek en Roosterbeek’). 

Wat betreft de natuurlijke structuur is Hengelhoef gesitueerd in de 

Limburgse bos- en heidegordel bestaande uit de drie Kempense parken, 

i.c. het Park Midden-Limburg. De natuurkernen worden omzoomd door 

hoogdynamische toeristisch-recreatieve polen en 

openluchtverblijfsrecreatie (o.a. Domein Hengelhoef). Het ruimtelijk beleid 

is gericht op het behouden, versterken en verbinden van deze bos- en 

heidegebieden met hoge natuurwaarden. Hengelhoef kan in dat opzicht 

beschouwd worden als een natuuraandachtsgebied waartussen 

verbindingen nodig zijn om tot een samenhangend netwerk te komen. 

Hoogdynamische toeristisch-recreatieve ontwikkelingen worden 

geconcentreerd aan de randen van deze parken. Recreatief medegebruik 
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is mogelijk. 

De N726 is ten zuiden van de E314 (tot aan Bokrijk) geselecteerd als 

secundaire weg type II. Het gedeelte van de N726 ten noorden van de 

E314 (zijnde Donderslagweg waarop de aansluiting van Hengelhoef is 

gesitueerd) is niet geselecteerd als secundaire weg. 

Gemeentelijk structuurplan 

Houthalen-Helchteren (GRS) 

De gemeentelijke structuurplannen geven de 

toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de 

gemeentes weer binnen een aantal krijtlijnen, 

waarbij uiteraard rekening  

gehouden wordt met de bepalingen in het 

Provinciaal en het Vlaams Ruimtelijk 

Structuurplan. 

Ja x  In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Houthalen-

Helchteren maakt het Domein Hengelhoef deel uit van de deelruimte 

‘Recreatieve Groene Gordel’. In deze deelruimte is het beleid gericht op het 

behoud en het versterken van de ecologische en landschappelijke waarden 

van het gebied. Beekvalleien worden als ecologische corridors en 

landschappelijke verbindingen versterkt. De toeristisch recreatieve polen 

zoals Molenheide, Kelchterhoef en Hengelhoef worden via een 

nieuwe toeristisch-recreatieve fietsboulevard verbonden. Verder kan 

Hengelhoef als verblijfscentrum in een groen park versterkt worden als een 

kind- en gezinsvriendelijke verblijfsattractie met camping, bungalows en 

zwembad. De recreatieve functie wordt verweven met de natuurlijke 

omgeving. De 

gemeente formuleert de suggestie aan de provincie dat Hengelhoef (en 

Molenheide) alle kansen moet krijgen om zich verder te ontwikkelen als 

hoogdynamisch verblijfspark met een ruime diversiteit aan 

verblijfsmogelijkheden. In het recreatiepark en Domein Hengelhoef licht het 

accent op camping, luxeverblijven, hotel, sportinfrastructuur en all weather-

activiteiten. De uitbreiding moet gepaard gaan met een sterke 

landschappelijke integratie, een hoge ruimtelijke kwaliteit van het domein, 

het zoveel mogelijk openstellen van delen van de terreinen voor niet-

verblijfsrecreanten en het versterken van de relaties tussen de 

verschillende parken en het fietspadennetwerk. De Donderslagweg is 

geselecteerd als een lokale weg type I (verbinden op lokaal niveau); de 
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Tulpenstraat als een lokale weg type II (ontsluiten op lokaal niveau).  

Gemeentelijk structuurplan 

Genk (GRS) 

De gemeentelijke structuurplannen geven de 

toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de 

gemeentes weer binnen een aantal krijtlijnen, 

waarbij uiteraard rekening  

gehouden wordt met de bepalingen in het 

Provinciaal en het Vlaams Ruimtelijk 

Structuurplan. 

Ja x  
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Genk is slechts in 

beperkte mate aandacht besteed aan Hengelhoef, aangezien slechts een 

klein gedeelte van het domein gelegen is op grondgebied van 

Genk. Het betreft een beboste zone die aansluit op de strook natuurgebied 

grenzend aan het industrieterrein Genk-Noord. Dit gedeelte is gesitueerd in 

de deelruimte ‘Gordel’, een soort open ruimte schil aan de buitenrand van 

Genk die grensoverschrijdend ook doorloopt in de aangrenzende 

gemeenten. 

In de gewenste natuurlijke en landschappelijke structuren wordt ervoor 

gekozen om dit bosgebied te behouden en te vrijwaren binnen het geheel 

van de grensoverschrijdende grote aaneengesloten 

natuurgebieden. 

Waterbeleid 
Waterbeleidnota Streeft een evenwicht na tussen ecologische, 

sociale en economische functies. Verder wil 

het zorgen voor een goede toestand van het 

watersysteem en het behoud en herstel van de 

natuurlijke werking. 

Ja x  In het plangebied loopt de Roosterbeek, een 

categorie 2-waterloop. 

F
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Water 

Bekkenbeheerplan Het waterbeheer wordt georganiseerd per 

rivierbekken. 

Ja x  De Roosterbeek maakt deel uit van het 

Demerbekken. 

 Water 

Polders en wateringen Hebben de opdracht de doelstellingen te 

verwezenlijken en rekening te houden met het 

Decreet van het Integraal Waterbeleid. Tevens 

zorgen ze voor de uitvoering van het 

Deelbekkenbeheerplan. 

Nee   De plangebieden zijn noch in een watering 

noch in een polder gelegen. 

 

 Water 
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bespreking 

 

Deelbekkenbeheerplan Het omvat het integraal waterbeleid per 

deelbekken met haalbare en doelgerichte 

acties op korte en middellange termijn. 

Nee   De Roosterbeek maakt deel uit van het 

deelbekken van de Midden-Demer. 

 Water 

Zoneringsplan Het zoneringsplan geeft weer in welke 

zuiveringszone gebouwen gelegen zijn en 

werd opgesteld in samenwerking tussen de 

gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM) in de periode 2006-2008. Per 

zuiveringszone is dan de burger, de 

gemeente, of de rioolbeheerder verplicht om 

bepaalde maatregelen te treffen. 

Nee   Voor dit plan werd een oplossing op maat 

ontwikkeld zodat het zoneringsplan niet 

leidend werkt. 

 § 3.6.2 

Ecologie 
Bosgroep 

 

 

Een bosgroep is een groepering van 

boseigenaars met als doel samen te werken 

aan een beter beheer van bossen. 

Ja x  De Bosgroep Limburgse Duinen is actief in 

de omgeving. 

 

 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
Landschapsatlas Bevat een beschrijving van de ankerplaatsen, 

relictzones en traditionele landschappen. 

Ja x  Het Domein Hengelhoef behoort tot de 

relictzone ‘bossen en heiden van Midden-

Limburg’ 

F
ig

uu
r 

15
.4

 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Regionaal Landschap Vzw die zich engageert om de natuurlijke 

troeven van een streek te beschermen. 

 

Nee   Het plangebied behoort tot regionaal 

landschap Lage Kempen. 

 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr. 

Verdere 

bespreking 

Mobiliteit        

Gemeentelijk 

mobiliteitsplan Houthalen-

Helchteren 

(Goedgekeurd op 

27/01/2004) 

 

In het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt een 

beleidsscenario opgesteld: het wensbeeld voor 

de toekomstige ontwikkeling van het 

mobiliteitsgebeuren in de gemeente. 

Ja x  De wegen in de omgeving van het Domein 

Hengelhoef zijn hierin aangeduid als lokale 

weg type I (Donderslagweg en Weg naar 

Zwartberg) of lokale weg type II 

(Tulpenstraat). De ontsluiting van het 

Domein Hengelhoef gebeurt via de 

Donderslagweg. F
ig

uu
r 

5.
2

 

Mobiliteit 

Gemeentelijk 

Mobiliteitsplan Genk 

(1999) 

 

In het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt een 

beleidsscenario opgesteld: het wensbeeld voor 

de toekomstige ontwikkeling van het 

mobiliteitsgebeuren in de gemeente. 

Intussen hebben de gemeenten Genk en 

Hasselt beslist een gezamenlijk mobiliteitsplan 

op te stellen voor de bipool Hasselt-Genk. 

Ja x  Marcel Habetslaan - Essenlaan is 

geselecteerd als intergemeentelijke 

ontsluitingsweg. Op Essenlijn ligt een 

regionale busontsluiting. 

De Hengelhoefdreef is geselecteerd als 

(autovrije) toeristische fietsroute. 

F
ig

uu
r 

5.
2

 

Mobiliteit 

Gemeentelijk 

Mobiliteitsplan Zonhoven 

2000) 

 

In het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt een 

beleidsscenario opgesteld: het wensbeeld voor 

de toekomstige ontwikkeling van het 

mobiliteitsgebeuren in de gemeente. 

Ja x  De gemeente verwijst naar het streefbeeld 

van de N726 (Donderslagweg). De 

aanliggende fietspaden ter hoogte van het 

op- en afrittencomplex vormen een knelpunt. 

De N726 is geselecteerd als secundaire weg 

II ten zuiden van E314. Het is een 

vrachtroute I vanuit Zonhoven naar E314.  F
ig

uu
r 

5.
2

 

Mobiliteit 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr. 

Verdere 

bespreking 

Streefbeeldstudie 

N726 

 

De streefbeeldstudie werd afgerond in 2004 en 

voorziet een aantal verkeerstechnische 

ingrepen ter hoogte van Hengelhoef. 

 

Ja x  De studie voorziet in een gewijzigde 

aansluiting van de Hengelhoefdreef en 

Tulpenstraat op de Donderslagweg en 

het gebruik van de Hengelhoefdreef en 

Donderslagweg als functioneel fietspad. Ter 

hoogte van het op- en afrittencomplex 

worden de fietspaden afgeschaft. 

 Mobiliteit 

Fietsknooppuntennetwerk Een fietsroutenetwerk of 

fietsknooppuntennetwerk is een netwerk van 

verschillende fietsroutes die via knooppunten 

(meestal kruispunten van fietspaden) met 

elkaar verbonden zijn. 

Ja x  Het fietsroutenetwerk loopt doorheen het 

plangebied op de recreatieve hoofdas 

(noord-zuidgerichte Hengelhoefdreef), waar 

ook tal van andere routes op aangeduid zijn. 

 Mobiliteit 
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7 VERDER VERLOOP VAN DE PROCEDURE EN VERGUNNINGEN 

 
7.1 Verder verloop van de procedure en vergunningen 

Het MER proces wordt besproken in § 1.2. Na de MER-procedure wordt een Provinciaal 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt ter uitvoering van het Ruimtelijk 
Structuurplan Provincie Limburg (RSPL). Het plan-MER maakt onderdeel uit van de 
PRUP-procedure. Door de aanwezigheid van een plan-MER kunnen de milieuaspecten 
meegenomen worden bij de overwegingen en besluitvorming over het PRUP. Het 
opstellen van een provinciaal RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) verloopt algemeen in 7 
stappen: 
 
1. een voorbereidende fase (visievorming en ruimtelijke uitwerking); 

2. een plenaire vergadering, waarin het voorontwerp-PRUP wordt voorgelegd aan 
verschillende administraties en instanties; 

3. de voorlopige vaststelling van het PRUP door de Provincieraad; 

4. een openbaar onderzoek (waarbij ook het goedgekeurde plan-MER mee ter inzage ligt); 

5. de verwerking van de resultaten van het openbare onderzoek door de Procoro; 

6. de definitieve vaststelling van het PRUP door de Provincieraad5; 

7. publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Na voltooiing van het plan-MER en PRUP kunnen de nodige vergunningen 
aangevraagd worden (stedenbouwkundige vergunningen en/of milieuvergunningen, 
vanaf 2017 omgevingsvergunningen), hetzij globaal voor het gehele terrein, hetzij voor 
bepaalde projectonderdelen. Het is mogelijk dat hierbij de opmaak van een project-MER 
vereist is, dan wel of er een ontheffingsprocedure van de project-MER-plicht kan 
doorlopen worden of dat een project-MER-screening moet worden opgesteld. Dat is 
afhankelijk van de aard en omvang van de vergunningsaanvraag en de administratieve 
historiek van het dossier (bv. de opmaak van MER’s in het verleden). Volgens de 
geldende regelgevingen (ruimtelijke ordening en Vlarem) is het mogelijk dat bepaalde 
vergunningsaanvragen ook aan een openbaar onderzoek onderworpen moeten worden.  
   

                                                  
5 Met nog schorsingsmogelijkheid door Vlaamse Regering en ingeval mogelijkheid tot 
nieuwe definitieve vaststelling door Provincieraad (na aanpassing van dossier).  
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8 INGREEP-EFFECTSCHEMA EN GEGEVENSOVERDRACHT 

8.1 Ingreep-effectschema 

In een eerste fase is een ingreep-effectschema opgesteld voor de wijziging van de bestemmingen. Uitgaande van de bestaande toestand is voor elke 
discipline nagegaan welke mogelijke effecten er kunnen zijn. Dit effectenschema is weergegeven in tabel 8.1. 
 
Tabel 8.1: Ingreep-effectschema voor het plan 

 Discipline Mobiliteit Discipline Bodem Discipline Water Discipline Fauna en 

flora 

Discipline Landschap, 

bouwkundig erfgoed 

en archeologie 

Discipline Mens 

Direct ruimtebeslag 

Verharding en gebouwen Wijziging 

parkeerbehoefte 

Wijziging 

bodemopbouw 

Beïnvloeding 

oppervlaktewaterkwantiteit, 

oppervlaktewaterkwaliteit, 

grondwaterkwantiteit, 

grondwaterkwaliteit  

Indirecte beïnvloeding 

natuurwaarden 

Barrièrewerking 

Wijziging 

erfgoedwaarden 

Wijziging 

ruimtegebruiksfuncties 

Exploitatie  

(Verblijfs)recreatie, natuur, 

parkgebied, publiek domein, 

zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen 

Wijziging mobiliteit 

Wijziging 

verkeersveiligheid 

Wijziging 

verkeersleefbaarheid 

Wijziging 

bodemkwaliteit 

 Rustverstoring fauna 

(door geluid en visuele 

impact) 

Effect op visueel-

ruimtelijke kenmerken 

Wijziging geluidsklimaat 

(geluidshinder receptor 

mens) 

Wijziging luchtkwaliteit 

Wijziging 

recreatiemogelijkheden 
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8.2 Gegevensoverdracht  

In onderstaande tabel 8.2 is een overzicht gegeven van de gegevensoverdracht tussen 
de verschillende disciplines. 
 
Tabel 8.2: Gegevensoverdracht 

Plan 1e orde-effect 2e orde-effect 

Direct ruimtebeslag: verharding en gebouwen 

 Bodem Landschap: archeologie 

 Water Fauna en flora: 

indirecte beïnvloeding natuurwaarden 

 Fauna en flora: barrièrewerking  

 Landschap  

Exploitatie: Verblijfs)recreatie, natuur, parkgebied, publiek domein, zone voor gemeenschapsvoorzieningen 

 Mobiliteit: wijziging mobiliteit Mens: wijziging geluidsklimaat 

  Mens: wijziging luchtkwaliteit 

  Fauna en flora: rustverstoring fauna 

 Mobiliteit: wijziging verkeersveiligheid, 

Wijziging verkeersleefbaarheid 

 

 Bodem: wijziging bodemkwaliteit  

 Landschap: effect op visueel-ruimtelijke 

kenmerken 

Mens: recreatie 
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9 BESTAANDE INFORMATIE EN VERZAMELDE GEGEVENS 

Gebruikte literatuur wordt gerefereerd in de literatuurlijst in hoofdstuk 23. Zo zijn er 
onder andere twee project-MER’s en een beheerplan beschikbaar voor het plangebied. 
Ook de startnota van de Provincie levert achtergrondinformatie 
 
Een overzicht van de verzamelde gegevens wordt gegeven in onderstaande tabel 9.1. 
Hierin is aangegeven door welke discipline deze gegevens verzameld worden en welke 
disciplines gebruik zullen maken van deze gegevens.  
 
Parallel aan het MER-proces loopt er een hydrologische meetcampagne. De 
beschikbare informatie hiervan is toegevoegd in voorliggend ontwerp-MER. 
 
Tabel 9.1: Gegevensverzameling 

Te verzamelen 

data 

Instantie Discipline die de 

gegevens verzamelt 

Discipline die de 

gegevens nodig heeft 

Mobiliteit Bestaande telgegevens 

Verkeerstellingen op de Tulpenstraat ( 

van 17 april 2014 tot 20 mei 2014) 

Mobiliteit Mens (geluidsniveau) 

Mens (luchtkwaliteit) 

Fauna en flora 

Bodem Bodemkaart (agiv) 

Gegevens Kwaliteit bodem (OVAM) 

Handboringen  

Bodemgebruik (BWK, INBO) 

Bodem Bodem (bodemkwaliteit) 

Geologie Geologische kaart, boringen (BGD), 

DOV 

Bodem (geologie) Water (grondwater) 

Water Watertoetskaart (AGIV)  

Grondwaterkwetsbaarheidskaart (agiv) 

Waterlichamen (VHA, AGIV) 

Roosterbeek: liggingsplan, lengteprofiel, 

dwarsprofielen (Provincie Limburg, 

dienst water en domeinen) 

Grondwaterstand en -schommelingen, 

oppervlaktewaterpeilen en -

schommelilngen (HaskoningDHV 2014) 

Water Fauna en Flora 

Fauna en Flora Beschermingszones (Natura 2000, 

VEN, agiv) 

BWK (Inbo) 

Habitatkaart (Inbo) 

Veldwaarnemingen  

www.waarnemingen.be (Natuurpunt) 

 

Fauna en flora Landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie, 

Mens 

Landschap Veldwaarnemingen 

Landschapsatlas  

Historische kaarten 

Landschap, 

bouwkundig erfgoed 

en archeologie 

Mens (recreatie) 
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10 ALGEMENE AFBAKENING REFERENTIESITUATIE EN METHODOLOGIE 
EFFECTVOORSPELLING EN -BEOORDELING 

10.1 Figuren 

Figuur 10.1: Overzicht van de verschillende studiegebieden 
 

10.2 Referentiesituatie 

Bij de voorspelling van effecten is het van belang op voorhand aan te geven aan welke 
toestand van het plangebied zal gerefereerd worden (referentiesituatie). Volgens het 
richtlijnenboek voor het opstellen en beoordelen van milieueffectrapporten kunnen 
hierbij drie mogelijkheden onderscheiden worden: 
 de huidige situatie: dit is de actuele situatie van het studiegebied waarbij geen 

rekening wordt gehouden met eventuele toekomstige activiteiten die in het 
studiegebied zouden gerealiseerd worden; 

 de gewijzigde situatie: dit is de situatie die zou bestaan op het ogenblik van de 
realisatie van andere lopende projecten en/of plannen. Ten gevolge van de 
realisatie van andere projecten/plannen zou de huidige situatie namelijk al kunnen 
verslechterd zijn waardoor de effecten van het beschouwde project/plan plots 
onaanvaardbaar worden; 

 de gewenste situatie: dit is de situatie waarbij rekening gehouden wordt met de 
heersende beleidsdoelstellingen. 

 
In voorliggend MER wordt als referentiesituatie de huidige situatie gekozen. Er wordt 
rekening gehouden met de goedgekeurde RUP’s en BPA’s (vermeld in § 6.1) en de 
verleende vergunningen voor gebouwen bij Twin Properties en uitbreiding camping (met 
ontheffing verbod op ontbossing) bij Oostappen Groep.  
 
In de discipline Mobiliteit wordt een ophoging van de verkeersgegevens gerealiseerd 
naar het jaar 2015. De motivering voor deze extrapolatie is opgenomen in bijlage 11.1.  
 

10.3 Afbakening van het studiegebied 

Het plangebied is het gebied waarbinnen de geplande gewestplanwijzigingen vallen. Dit 
komt overeen met de begrenzing van het Domein Hengelhoef.  
 
Het studiegebied wordt voor elke discipline apart afgebakend. Op figuur 10.1 zijn de 
verschillende studiegebieden weergegeven. De beschrijving wordt gegeven bij de 
verschillende disciplines zelf (zie hoofdstuk 11 tot 16).  
 

10.4 Methodologie effectvoorspelling 

Voor elke discipline worden een aantal onderdelen besproken, zijnde: 
 de methode waarmee de effecten van de wijziging bepaald worden; 
 de effectuitdrukking: beknopte beschrijving van de verschillende effecten die 

bepaald worden; 
 er wordt ook aangegeven in welke eenheden de effecten uitgedrukt worden. 
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Niet alle effectgroepen die beschreven worden, worden ook beoordeeld. Bepaalde 
effectgroepen dienen als basis voor de effectbeschrijving in andere disciplines. Om te 
vermijden dat bepaalde effecten twee keer beoordeeld worden, worden deze enkel in de 
receptordiscipline beoordeeld. 
 
Per discipline wordt aangegeven welke effectgroepen besproken worden en welke 
effectgroepen beoordeeld worden. Indien effectgroepen wel besproken maar niet 
beoordeeld worden, wordt toegevoegd aan welke discipline de gegevens doorgegeven 
worden. 
 
Alle criteria worden gewaardeerd ten overstaan van de referentiesituatie. In de 
waardering van negatieve en positieve effecten wordt een schaal gehanteerd van -3 tot 
+3, waarbij de scores als volgt gedefinieerd worden:  
 
 -3: aanzienlijk negatief effect 
 -2: negatief effect 
 -1: beperkt negatief effect 
 0: geen of verwaarloosbaar effect 
 +1: beperkt positief effect 
 +2: positief effect 
 +3: aanzienlijk positief effect 
 
Wanneer er voor een onderdeel van het plan verschillende effecten optreden, kan de 
waardering van deze effecten niet worden opgeteld. De effecten met een waardering 
van +3 of -3 worden als maatgevend beschouwd. Het toekennen van de waardering met 
punten gaat gepaard met een grote mate van vereenvoudiging, waardoor de scores 
enkel mogen worden bekeken samen met de beschrijving van de effecten. 
 

10.5 Afvalwaterbehandeling (pompstation en persleiding naar RWZI Genk) – te 
vervullen randvoorwaarde 

Zie bespreking in § 3.6.2 op pagina 11 en bijlage 3.1. De aanleg van de collector geldt 
hierbij als een te vervullen randvoorwaarde. Zonder een oplossing voor de 
afvalwaterproblematiek kan voorliggend plan niet uitgevoerd worden. 
 

10.6 Ontwikkelingsscenario’s 

Voor de uitbreiding van het logistiek bedrijf H. Essers te Genk is een plan-MER 
opgemaakt d.d. 14 oktober 20146. Hierbij werd het gecumuleerd effect van de site 
Hengelhoef (en het bedrijventerrein Zonhovenerheide) meegenomen, vooral in functie 
van de bijkomende verkeersdruk op de op- en afrit N726/E314 en de impact op 
fietsroutes. Het gecumuleerd effect vanwege Hengelhoef werd enkel uitgewerkt voor de 
vrijdagavondpiek, wanneer de ingaande verkeersstroom naar het park samenvalt met 
de verkeersgeneratie vanwege de uitbreiding van de site Essers. Er werden hierbij de 
volgende aannames gebruikt voor Hengelhoef: 

                                                  
6 Op 19 februari 2016 heeft de Vlaamse Regering principieel beslist tot definitieve 
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Uitbreiding transportbedrijf H. 
Essers'. 
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 50 % bezetting Hengelhoef 
 1,2 voertuigbewegingen per verblijfseenheid 
 25% inkomend verkeer tussen 17 en 18h 

 

       
Illustratie 10.1: Afbakening plangebied GRUP Essers op huidig Gewestplan en inrichtingsplan 

 
De verkeerscapaciteit van de zuidelijke en noordelijke aansluiting van de N726 met de 
E314 werd getoetst bij de inrichting ervan als rotonde en bij de uitrusting met 
verkeerslichten zoals voorgesteld binnen de Streefbeeldstudie voor de N726. Deze 
aansluitingen zijn momenteel ingericht als voorrangskruispunten waarbij de afrit van de 
E314 ondergeschikt is aan de voorrangsweg N726. De capaciteitstoets van beide 
aansluitingen in de huidige configuratie toont zowel voor de huidige situatie als voor de 
Referentiesituatie 2020 een overbelasting van deze aansluitingen. 
 
De uitbreiding van H. Essers hypothekeert de goede verkeersafwikkeling van het op- en 
afrittencomplex niet voor beide varianten van het streefbeeld. Wanneer zowel de 
uitbreiding van H. Essers als Hengelhoef en het bedrijventerrein Zonhovenerheide 
gerealiseerd zijn, geniet de inrichting van beide aansluitingen als lichtengeregeld 
kruispunt de voorkeur. Bij de aansluiting E314 is in dat geval echter ook een 
ontdubbeling van de N726 ter hoogte van het kruispunt aangewezen. 
 
In de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid van 18 november 2014 werd 
beslist om de twee aansluitingen van de N726 met de op- en afritten van de E314 op 
korte termijn te beveiligen met verkeerslichten. De fietspaden worden ter hoogte van 
deze kruispunten vrijliggend aangebracht. Het doortrekken van een kwalitatieve 
fietsverbinding tussen de Transportlaan tot aan de Toeristische Weg (met eventueel een 
aparte fietsbrug over de E314) is wenselijk en te onderzoeken. 
 
AWV (2015) voorziet volgende maatregelen: 
• Beveiliging op- en afritten met verkeerslichten voor betere afwikkeling en sturing 
(voorzien in uitvoeringsprogramma en budget); 
• Vrijliggende fietspaden zijn opgenomen in planning van AWV (middelen voor studie 
+ realisatie); 
• Het doortrekken van een kwalitatieve fietsverbinding tussen de Transportlaan tot 
aan de Toeristische Weg: geen dubbelrichtingsfietspad over brug bij gebrek aan 
investeringsmiddelen, wel enkel fietspad aan elke zijde van rijweg; 
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• Ook beperkte ingrepen kruispunt Hengelhoefdreef/N726 zijn hier in vervat 
(overzichtelijk maken van kruispunt door kappingen). Geen verkeerslichten in 1e fase. 
Eventueel op lange termijn bij volledige realisatie Twin Properties (mits monitoring); 
• De realisatie van weginfrastructuur gebeurt via afwijkingsmogelijkheden, los van 
planologische bestemming. Hier ontstaat dus geen nood voor de uitbreiding van het 
plangebied PRUP Domein Hengelhoef om de verkeersinfrastructuren mee op te nemen. 
 
Verbetering waterkwaliteit Roosterbeek binnen domein Hengelhoef 
In 13.3.1 wordt aangegeven dat de waterkwaliteit van de Roosterbeek net 
stroomopwaarts van het domein Hengelhoef negatief beïnvloed wordt door 
(overstort)lozingen vanuit het rioolstelsel. Illustratie 10.2 toont de toestand van 
rioleringsstrengen en overstorten zoals die op Geopunt beschikbaar is in november 
2016. Deze is ter illustratieve titel omdat de rioolbeheerder actueel aan optimalisaties 
werkt. Hoewel een volledige scheiding van afvalwater en oppervlaktewater niet voor 
morgen is, is het streven om de waterkwaliteit stelselmatig te verbeteren door 
technische ingrepen. 
 

 
Illustratie 10.2: Overstortlocaties (rode blokjes) waar contact kan zijn tussen rioolwater (oranje en 

paarse strengen) en oppervlaktewater/hemelwater (dunne blauwe lijnen) in verbinding met de 

Roosterbeek (dikke blauwe lijn) 

Dit ontwikkelingsscenario wordt in dit MER beschouwd om na te gaan of het plan 
voldoende rekening houdt met de toekomstige potenties van een goede waterkwaliteit 



 
 
 
 
 
 
 

9Y0456/R3/873236/Mech  MER Hengelhoef 

januari 2017 - 76 - Rapport v.3.2 

  
  

en daarmee samenhangende ecologische doelstellingen binnen Domein Hengelhoef in 
en langs de Roosterbeek. Vooral ook omdat de afbakening van de Europese 
beschermingszone (Habitatrichtlijn) in Hengelhoef heel duidelijk geënt is op de 
Roosterbeek en de aanliggende valleidelen (zie 14.3.1). 
 

10.7 Leemten in de kennis 

Leemten die in het effectenonderzoek van het ontwerp-MER naar boven gekomen zijn, 
worden opgenomen bij de disciplines (zie hoofdstuk 11 tot 16). Ook wordt daar 
aangegeven hoe met deze leemten is omgegaan bij de effectbepaling. 
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11 DISCIPLINE MOBILITEIT 

11.1 Figuren en bijlagen 

Figuur 11.1: Mobiliteitsstructuur in en om Hengelhoef  
Figuur 11.2 a en b: Recreatieve routes in en om Hengelhoef 
Figuur 11.3: Openbaar busvervoer in en om Hengelhoef 
Figuur 11.4: Typering van de wegen voor gemotoriseerd verkeer  
Figuur 11.5: Schema te bestuderen wegsegmenten met rijrichtingen en knooppunten 
Figuur 11.6 a en b: Intensiteiten van het wegverkeer in de referentiesituatie  
Figuur 11.7: a en b: Bijkomend verkeer gegenereerd door het plan 
Figuur 11.8 a en b: Intensiteiten van het wegverkeer in de geplande situatie 
 
Bijlage 11.1: Onderzoeksmethodiek Mobiliteit – verkeersintensiteiten 
Bijlage 11.2: Intensiteiten segmenten  
 

11.2 Afbakening van het studiegebied 

De verkeersintensiteiten van en naar het plangebied nemen toe door de realisatie van 
het plan. Het plan voorziet geen wijziging van de omliggende verkeersstructuur. Er is 
enkel bijkomende interne wegenis voor de ontsluiting van de uitbreiding van 
verblijfsrecreatie in de deelgebieden Oostappen Groep en Twin Properties. Nieuwe 
knooppunten met de omliggende openbare wegen zijn niet voorzien. 
 
Verwacht wordt dat het verkeer zich vooral een weg zal banen naar de E314 via de 
Donderslagweg en de Tulpenstraat. Het studiegebied omvat zowel de interne 
verkeersstructuur van het plangebied als de route tussen plangebied en de E314 met de 
bijhorende knooppunten. Aanvullend zijn ook de Weg Naar Zwartberg en Essenlaan 
rond het studiegebied opgenomen. 
 
Specifieke aandacht wordt geschonken aan volgende wegsegmenten: 
A. de Tulpenstraat tussen de Donderslagweg en de ontsluiting van het deelgebied 

Oostappen Groep; 
B. de Donderslagweg ten noorden van het knooppunt met de Tulpenstraat. 
C. de Donderslagweg tussen knooppunt Tulpenstraat en de ontsluiting van het 

deelgebied Twin Properties (oost-westgerichte Hengelhoefdreef); 
D. de Donderslagweg tussen de ontsluiting van het deelgebied Twin Properties (oost-

westgerichte Hengelhoefdreef) en het knooppunt met de E314 (rijrichting 
Maasmechelen - Lummen); 

E. de Donderslagweg tussen beide ontsluitingen naar en van de E314; 
F. de Tulpenstraat tussen de Weg naar Zwartberg en de ontsluiting van het deelgebied 

Oostappen Groep; 
G. de op- en afrit van de autosnelweg; 
O. de toegang naar Oostappen Groep; 
T. de toegang naar Twin Properties. 

Daarnaast zijn ook volgende knooppunten onderzocht: 
a. de ontsluiting van het deelgebied Oostappen Groep naar de Tulpenstraat; 
b. het knooppunt tussen de Tulpenstraat, de Donderslagweg en de fietsweg 

Hengelhoefdreef; 
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c. het knooppunt tussen de Donderslagweg en de oost-westgerichte Hengelhoefdreef 
(de ontsluiting van Twin Properties); 

d. het op- en afrittencomplex van de E314 met de N726 (Donderslagweg - 
Wagemanskeel) (zowel ten noorden als ten zuiden van de E314).  

 
Bijkomend kan vanuit deze opgave ook het kruispunt Donderslagweg - Fazantenstraat 
worden onderzocht, met het oog na te gaan welk effect de intensiteiten van het segment 
Donderslag Noord (B) hebben op de afwikkelingskwaliteit van dit knooppunt.  
 
Figuur 11.5 situeert de verschillende punten.  
 
In de tijd zal, wat betreft de verkeersintensiteiten, de aandacht vooral gaan naar de 
vrijdag 8 - 9 uur en vrijdag 16 - 17 uur en vooral in de maand augustus. Dit zijn de 
tijdstippen waarop het meeste autoverkeer gegenereerd wordt in en rond het 
plangebied. Op dat moment wordt een piek verwacht ten gevolge van zowel het woon-
werkverkeer als ten gevolge van de vertrek- en aankomstbewegingen naar de site.  
 

11.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

De beschrijving van de referentiesituatie is uitgewerkt volgens het STOP-principe. 
Telkens wordt de aanwezige infrastructuur (de verkeersstructuur) en het gekende 
gebruik (de gebruiksintensiteiten) beschreven. Daarna wordt kort de huidige toestand 
betreffende verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid toegelicht. 
 
De verkeersstructuur wordt weergegeven op figuur 11.1. 
 

11.3.1 Fietsers en voetgangers 

Verkeersstructuur 
Het plangebied wordt doorkruist door een netwerk van fiets- en wandelpaden. Het fiets- 
en wandelpad (noord-zuidgerichte) Hengelhoefdreef vormt hierin een hoofdas voor het 
fietsverkeer en is samen met een deel van de Donderslagweg deel van de fietsroute 
tussen knooppunten 74 en 75 van het fietsknooppuntenroutenetwerk. In het plangebied 
zijn heel wat gemarkeerde wandelroutes aanwezig. Daarnaast zijn er ook wandelpaden 
die niet tot uitgestippelde routes behoren. 
 
Langs de Tulpenstraat en de Weg naar Zwartberg is aan weerszijden een fietspad 
aanwezig. De fietspaden zijn weinig of niet van de weg afgescheiden (overwegend door 
een goot van 30 cm). Volgens het fietsvademecum is de minimale breedte van de 
tussenstrook 25 cm, de aanbevolen breedte is 50 cm. De fietspaden hebben de 
minimale breedte van 1,5 m maar blijven onder de aanbevolen 1,75 m. Langs de 
Donderslagweg is een deel heraangelegd en bevindt het fietspad zich (onder andere ter 
hoogte van het kruispunt met de Tulpenstraat) afgescheiden van de weg. Het betreft 
een dubbelrichting fietspad aan de westelijke zijde van de Donderslagweg. Dit fietspad 
eindigt ter hoogte van Toekomstlaan. Fietsers komend vanuit het zuiden moeten er 
Donderslagweg oversteken om op het westelijk gelegen fietspad te geraken. 
 
Bij geen van de straten of knooppunten rond het plangebied zijn specifieke 
voorzieningen voor voetgangers (voetpaden, zebrapaden enz.) aanwezig.  
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Ter hoogte van het knooppunt van de Tulpenstraat met de Donderslagweg is een 
middenberm met oversteekplaats voor fietsers voorzien. Hier kruist ook het 
bovenvermelde fietspad Hengelhoefdreef de Donderslagweg. Ter hoogte van de andere 
knooppunten loopt het fietspad langs de weg door en zijn er geen bijkomende 
voorzieningen. Er zijn op die knooppunten geen problemen betreffende zichtbaarheid. 
Uitzondering is het knooppunt van Donderslagweg met Toekomstlaan en het knooppunt 
Hengelhoefdreef met Donderslagweg (uitrit Twin Properties). Een flauwe bocht van 
Donderslagweg hindert het zicht. 
 
Gebruiksintensiteiten 
Voor de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn geen telgegevens beschikbaar. 
De resultaten van fietstellingen zijn sterk weersafhankelijk. Daarom is, in het kader van 
een plan-MER, een louter kwantitatieve benadering minder relevant. Om die reden 
wordt vooral de kwaliteit van de inrichting van de verschillende knooppunten waar 
fietsverkeer te verwachten is beoordeeld. Het fietsverkeer heeft pas invloed als een 
fietspad met voorrang een van de wegen kruist.  
 
In de ruimere omgeving rond het plangebied zijn relevante telgegevens beschikbaar 
voor het knooppunt 79 (Wagemanskeel) en voor het traject tussen knooppunten 41 en 
42. Ter hoogte van knooppunt 79, net ten zuiden van de E314 werden 30.201 fietsers 
geteld in augustus 2013. Dit zijn ongeveer 1.000 fietsers per dag. Als 20% van deze 
fietsers passeren tijdens één van deze piekmomenten, gaat het om 200 fietsers tijdens 
een spitsuur. Ter hoogte van deze knoop zijn bewegingen in 6 richtingen mogelijk. 
Tijdens de spitsmomenten zullen vermoedelijk een aantal richtingen overheersen. Er 
kan verwacht worden dat ongeveer 50 fietsers noordwaarts rijden. 
 

11.3.2 Openbaar vervoer 

Verkeersstructuur 
Tijdens de schoolvakanties stopt tussen 7 en 20 uur de bus van lijn 31 tussen Genk en 
Houthalen in beide richtingen één maal per uur in de Kraaistraat, ter hoogte van de 
toegang tot het deelgebied Oostappen Groep. Vanuit Genk is er een bijkomende stop 
rond 22.45 uur. Buiten de schoolvakanties zijn tijdens de piekuren (tussen 7 en 8 uur, 12 
en 13 uur, en 16 en 18 uur) bijkomende ritten voorzien. De halte richting Genk is 
voorzien van een schuilplaats. Er is geen afzonderlijke of aangeduide stelplaats voor de 
bus. 
 
Op de oostelijke grens van het plangebied hebben lijnen 1 en G6 een halte ter hoogte 
van Essenlaan. Op lijn 1 (Hasselt-Genk-Zwartberk)/G6 (Genk-station – Zwartberg) zijn 
er zowel tijdens als buiten de schoolvakanties twee ritten per uur tussen 6 uur en 20.30 
uur. Lijn 1 heeft er enkel haar eindhalte. De halte is voorzien van een schuilplaats en 
afzonderlijke busstrook. Van daaruit is het aangrenzend plangebied echter niet 
rechtstreeks toegankelijk.  
 
Gebruiksintensiteiten 
Op dit ogenblik is niet gekend in welke mate het openbaar vervoer wordt gebruikt om de 
site te bereiken. Er wordt verwacht dat dit gebruik voor verblijfstoerisme minimaal is.  
 
Mogelijk zullen de toekomstige invullingen zorgen voor een toename van het recreatief 
gebruik vanuit het plangebied naar de omgeving. Op de globale modal split in het aantal 
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aankomers en vertrekkers bij het begin en het eind van het verblijf heeft het gebruik van 
deze modus echter weinig of geen impact. Deze intensiteiten worden dan ook als niet 
relevant beschouwd voor de beoordeling van de effecten van het plan. Enkel het belang 
van het gebruikscomfort van het openbaar vervoer en de aanwezige infrastructuur zal 
mogelijk toenemen. 
 

11.3.3 Overig gemotoriseerd vervoer 

Verkeersstructuur 
De Tulpenstraat is geselecteerd als lokale weg II volgens het gemeentelijk 
mobiliteitsplan. De weg is ingericht als lokale verbindingsweg: geen opdeling in 
rijstroken en aan weerszijden een fietspad. Lokaal zijn wegversmallingen en 
snelheidsremmers aanwezig. Op de Tulpenstraat takken verschillende woonstraten en 
de toegang tot Oostappen Groep aan. Ook langs de Tulpenstraat zijn woningen 
aanwezig.  
 
De Donderslagweg is in het gemeentelijk mobiliteitsplan aangeduid als ‘lokale 
verbindingsweg I’. De inrichting van deze straat bestaat uit twee maal één rijstrook en 
aan de westzijde een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad (tot aan de Toeristische weg). 
In het tracé tussen het knooppunt met de Tulpenstraat en de E314 zijn geen woningen 
aanwezig. Er is wel de ontsluiting van Twin Properties, vzw Gezondheidszorg en vzw 
Limburgs Landschap via de Hengelhoefdreef en de aantakking van de RWZI.  
 
Ter hoogte van het knooppunt tussen de Tulpenstraat en de Donderslagweg zijn 
asverschuivingen voorzien met een middenberm en opstelplaats voor afslaand verkeer. 
Het knooppunt is niet lichtengeregeld. 
 

 

 
Inrichting knooppunt Donderslagweg (noord-zuid) met Tulpenstraat 
 
De oost-westgerichte Hengelhoefdreef, is een private weg7 binnen het plangebied. De 
weg heeft een openbaar karakter, maar vormt geen tracé van een buurtweg. Er is geen 

                                                  
7 Op eigendom Gezondheidszorg vzw vormt de oost-westgerichte Hengelhoefdreef een 
apart kadastraal perceel, dat geen openbaar domein is. Op eigendom Twin Properties is de 
dreef geen apart kadastraal perceel. 

donderslagw
eg 

tulpenstraat 

donderslagweg

donderslagweg 
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scheiding van verkeersdeelnemers. De weg, die fungeert als toegangsweg naar het 
deelgebied met o.a. Twin Properties, is vanuit capaciteitsoogpunt voor autoverkeer en 
naar inrichting te typeren als woonstraat (zie tabel 11.1). Dit geldt ook voor de private 
toegangsweg naar Oostappen Groep, vanaf de Tulpenstraat.  
 
Ter hoogte van deze ontsluitingen van Oostappen Groep en Twin Properties naar het 
omliggend wegennet is er geen wijziging van het wegprofiel van respectievelijk de 
Tulpenstraat en de Donderslagweg. De ontsluitingen zelf zijn lokaal voorzien van een 
vluchtheuvel. De ontsluitingen zijn niet lichtengeregeld. 
 

Inrichting ontsluiting naar Tulpenstraat Inrichting ontsluiting naar Donderslagweg 
 
De noord-zuidgerichte Hengelhoefdreef is niet toegankelijk voor autoverkeer, behalve 
voor leveringen aan Engelhof.  
 
De E314 is een hoofdweg met 2 x 2 rijstroken en middenberm. De op- en afritten van en 
naar de Donderslagweg zijn niet lichtengeregeld. Er is een middenberm afgebakend. 
Voor voertuigen die van op de Donderslagweg een kruisende beweging moeten maken 
naar de oprit is een opstelstrook voorzien.  
 

Knooppunt E314 met Donderslagweg 
 
In het oosten takt de Tulpenstraat aan op de Weg naar Zwartberg. In het verlengde van 
de Weg naar Zwartberg ligt de Essenlaan. De Weg naar Zwartberg is aangeduid als een 
lokale weg I. De weg is ingericht als twee maal 1 rijstrook en aan weerszijden een 
fietspad. De weg loopt door de bebouwde kom van Zwartberg en Houthalen. De 
fietspaden zijn van de weg afgescheiden door een goot van 30 cm en hebben een 
breedte van slechts 1,5 m. Het knooppunt tussen de Tulpenstraat en de Weg naar 
Zwartberg is lichtengeregeld. 
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Op basis van de inrichting van de onderscheiden wegen kan een inschatting worden 
gemaakt van de capaciteit van de wegen vanuit het oogpunt verkeersafwikkeling. De 
capaciteiten worden weergegeven in onderstaande tabel 11.1.  
 
Omwille van de korte wegsegmenten wordt de capaciteit van de op- en afritten lager 
ingeschat. De capaciteit van de oprijstroken wordt geraamd op drie vierde, 900 pae/uur. 
Omwille van de voorrangsfunctie van de Donderslagweg wordt de verwerkingscapaciteit 
van de afrit op de helft geraamd, 600 pae/uur.  
 
De capaciteit van de Tulpenstraat, theoretisch 1000 pae per richting, is in de praktijk een 
stuk lager door het voorkomen van wegversmallingen. 
 
Tabel 11.1: Capaciteit van de omliggende wegeninfrastructuur 

 Theoretische capaciteit 

(pae/u/rijrichting) 

Hengelhoefdreef  1.000 

Ontsluitingsweg Oostappen Groep 1.000 

Tulpenstraat 1.000 

Weg naar Zwartberg 1.000 

Donderslagweg 1.200 

Opritten E314 900 

Afritten E314 600 

E314 4.200 

 
Gebruiksintensiteiten 
Er is gebruik gemaakt van volgende gegevens: 
 Telgegevens voor de Donderslagweg (N726) daterend van februari 2009, op de 

meetpunten 76443 en 76444; 
 Telgegevens voor de Tulpenstraat daterend van 17 april 2014 tot 20 mei 2014, op 

de meetpunten 4211, 4212, 4213, 4214 en 4215; 
 Gegevens van het project-MER voor de uitbreiding van het recreatiepark 

Hengelhoef (Oostappen Groep, 2007); 
 Gegevens van het project-MER Domein Hengelhoef (NV Houthalen, 2011) voor het 

deelgebied Twin Properties. 
 
Gedurende de effectenrapportage zijn tevens telgegevens ter beschikking gesteld van 
het knooppunt ter hoogte van het knooppunt N726 - Transportlaan. Ze werden gebruikt 
ter controle van de geformuleerde aannames. 
 
Een uitgebreide bespreking van deze gegevens en van de gehanteerde methodologie 
om de referentiesituatie te bekomen is opgenomen in bijlage 11.1.  
 
Voor Oostappen Groep zijn de gegevens uit de modellering voor het project-MER 
overgenomen. Deze modellering is gebaseerd op de toegelaten vertrek- en 
aankomsturen.  
Bij het gebruik van deze gegevens is gewerkt met volgende aannames: 
 Sinds 2005 is dit verkeer door dagrecreanten niet gewijzigd: er werden geen 

ingrepen doorgevoerd die zorgden voor een bijkomende aantrekking van 
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dagrecreanten. In navolging van het project-MER wordt het verkeer gegenereerd 
door dagrecreanten in de piekperiodes als verwaarloosbaar geacht. 

 De verdeling van het verkeer gegenereerd door verblijfsrecreanten in de tijd is 
ongewijzigd t.o.v. het project-MER.  

 Volgende spreiding van het verkeer over het wegennet wordt verondersteld: 
o Ter hoogte van de ontsluiting naar Tulpenstraat loopt 90% van het verkeer van en 
naar Donderslagweg en 10 % van en naar het oosten, richting Weg naar 
Zwartberg. Dit is hoger dan in het basisscenario (zie bijlage 11.1) waarin is 
aangenomen dat het verkeer vooral afkomstig is van dagrecreanten uit de 
omgeving.  

o Ter hoogte van het knooppunt Tulpenstraat x Donderslagweg is de spreiding van 
het verkeer gelijkaardig aan de globale verkeersstromen beschreven in het 
basisscenario. 

o  Al het verkeer van deze verblijfsrecreanten dat zuidwaarts rijdt op 
Donderslagweg op segmenten D en E, rijdt de autosnelweg op: 75% richting 
Lummen,25 % richting Genk en verder. Omgekeerd is 75% afkomstig uit de 
richting Lummen en 25% afkomstig uit de richting Genk. 

 Het verkeer veroorzaakt door personeel of leveringen is te verwaarlozen. Dit verkeer 
ontstaat buiten de piekmomenten van vertrek- en aankomst van verblijfsrecreanten, 
bestaat in belangrijke mate uit verkeer van jobstudenten die met de fiets komen 
werken en wordt in verhouding als verwaarloosbaar geacht.  

 Het verkeer van verblijfsrecreanten die met de wagen op daguitstap gaan buiten het 
terrein wordt tijdens de piekmomenten als te verwaarlozen geacht. 

 Er wordt verondersteld dat het verkeer van bezoekers aan de verblijfsrecreanten in 
dit verkeer is begrepen. Het project-MER expliciteert dit gebeuren niet. 

Voor de raming van het huidige verkeer van en naar Twin Properties kan het maximale 
verkeer per dag (411 pae) als referentie worden genomen. Bij het gebruik van deze 
gegevens wordt gewerkt met volgende aannames: 
 Het project-MER stelt uitdrukkelijk dat het verkeer van personeel is inbegrepen in dit 

verkeer. Er wordt hier verondersteld dat dit verkeer te verwaarlozen is, zoals bij 
Oostappen Groep en dat dit geen impact heeft op de verdeling van het verkeer per 
dag. 

 In analogie met het project-MER Twin Properties wordt het verkeer gegenereerd 
door leveringen als verwaarloosbaar geacht en dit geldt zeker voor de 
piekmomenten. 

 Voor de verdeling van het verkeer in de tijd zal aangenomen worden dat dit verkeer 
een gelijkaardige verdeling heeft als het verkeer van huurders van en naar de site 
Oostappen Groep. Dit betekent dat tijdens de ochtendspits op vrijdag al het verkeer 
vertrekkend verkeer is en dat tijdens de avondspits al het verkeer aankomend 
verkeer is.   

 De verdeling van deze huurders naar aankomend en vertrekkend verkeer op vrijdag 
is voor Twin Properties als volgt: In totaal zijn er 256 verkeersbewegingen waarvan 
’s ochtends 105 of 41% vertrekkende pae en ’s avonds 151 of 59% aankomende 
pae. Tijdens de piekuren gaat het om 28 pae of 11% tijdens de ochtendspits (8 uur 
tot 9 uur ) en 77 pae of 30% tijdens de avondspits (16 uur tot 17 uur). 

 Voor de spreiding van het verkeer over het wegennet zal aangenomen worden dat 
90% van dit verkeer zuidwaarts loopt richting E314 en 10% noordwaarts. Ter hoogte 
van de knooppunten b en d wordt een zelfde verdere verdeling gehanteerd als voor 
Oostappen Groep. 
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 Het verkeer van verblijfsrecreanten op daguitstap wordt als verwaarloosbaar geacht. 
Het is niet duidelijk of dit verkeer in het maximaal gegeneerd verkeer van 411 
pae/dag is begrepen. 

 Er wordt verondersteld dat het verkeer van bezoekers aan de verblijfsrecreanten in 
dit verkeer is begrepen. Het project-MER expliciteert dit gebeuren niet. 

Er wordt aangenomen dat het verkeer afkomstig van de overige infrastructuren te 
verwaarlozen is. Het betreft verkeer van: 
 de vzw Gezondheidszorg;  
 het bezoekerscentrum Limburgs Landschap; 
 de visvijvers (in het noordoosten van het plangebied). 
Dit verkeer situeert zich buiten de piekmomenten. De aantallen vallen binnen de 
foutenmarge van de geraamde verkeersintensiteiten, waar nu al van een 
maximumscenario wordt uitgegaan. 

De hoogste intensiteiten van vertrekkend en aankomend verkeer vanuit Oostappen 
Groep worden verwacht op zaterdag tussen 9 en 10 uur (242 vertrekkende pae/u) en 
tussen 13 uur en 15 uur (158 aankomende pae/u, geen vertrekkers). In tegenstelling tot 
de geobserveerde pieken op vrijdag, waar het verkeer afkomstig is van gebruikers van 
verhuurde constructies (vaste chalets en caravans), betreft het tijdens die 
piekmomenten verkeer dat aankomt en vertrekt met een eigen caravan, tent of 
kampeerwagen. Deze piek valt echter buiten de piekuren van het gewone wegverkeer. 
Te Twin Properties zijn enkel vaste constructies voorzien. Daar wordt om die reden 
geen bijkomend verkeer met een eigen caravan, tent of kampeerwagen verwacht. 
 
Gebruiksintensiteiten per wegsegment 
Onderstaande tabellen geven samenvattend de resulterende verkeersintensiteiten weer 
tijdens de ochtend- en avondspits. Figuur 11.6 situeert de resulterende intensiteiten. De 
spreiding van de verkeersintensiteiten op zaterdagochtend en zaterdagnamiddag zijn 
beschreven in bijlage 11.1. 
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Tabel 11.2: Geraamde spreiding gemotoriseerd wegverkeer over het wegennet in de referentiesituatie 

tijdens de vrijdagochtendspits, augustus 2015 (pae/uur) 

Wegsegment 

en rijrichting 

Verkeer 

basisscenario 

Verkeer  

Oostappen Groep 

Verkeer 

Twin Properties 

Verkeer 

referentiesituatie 

A oost 11 0 2 13 

A west 43 25 0 68 

B noord 17 1 2 20 

B zuid 6 0 0 6 

C noord 20 0 4 24 

C zuid 48 24 0 72 

D noord 20 0 0 20 

D zuid 48 24 41 113 

E noord 264 0 0 264 

E zuid 283 6 10 299 

F oost 39 3 2 44 

F west 42 0 0 42 

G uit/oost 279 0 0 279 

G in/west 270 18 31 319 

O noord/uit 42 28 0 70 

O zuid/in 13 0 0 13 

T in/oost 0 0 0 0 

T uit/west 0 0 45 45 

 

Tabel 11.3: Geraamde spreiding gemotoriseerd wegverkeer over het wegennet in de referentiesituatie 

tijdens de vrijdagavondspits, augustus 2015 (pae/uur) 

Wegsegment 

en rijrichting 

Verkeer 

basisscenario  

Verkeer  

Oostappen Groep 

Verkeer 

Twin Properties 

Verkeer 

referentiesituatie 

A oost 141 69 0 210 

A west 131 0 10 141 

B noord 52 0 0 52 

B zuid 83 11 2 96 

C noord 260 58 0 318 

C zuid 146 0 12 158 

D noord 260 58 111 429 

D zuid 146 0 0 146 

E noord 467 15 28 510 

E zuid 453 0 0 453 

F oost 109 0 0 109 

F west 82 8 10 100 

G uit/oost 560 43 83 686 

G in/west 460 0 0 460 

O noord/uit 36 0 0 36 

O zuid/in 53 77 0 130 

T in/oost 0 0 123 123 

T uit/west 0 0 0 0 
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Gebruiksintensiteiten per knooppunt 
Onderstaande figuren tonen de intensiteiten per knooppunt tijdens deze spitsmomenten 
in de referentiesituatie, op vrijdag in augustus 2015. De gebruiksintensiteiten op 
zaterdagochtend en zaterdagnamiddag zijn beschreven in bijlage 11.1 
 
Knooppunt a: ontsluiting Oostappen Groep 
vrijdag ochtendspits (8 - 9 uur, pae/u) vrijdag avondspits (17 - 18 uur, pae/u) 

 
Knooppunt b: Donderslagweg (N726)/Tulpenstraat 
vrijdag ochtendspits (8 - 9 uur, pae/u) vrijdag avondspits (17 - 18 uur, pae/u) 

 
Knooppunt c: ontsluiting Twin Properties 
vrijdag ochtendspits (8 - 9 uur, pae/u) vrijdag avondspits (17 - 18 uur, pae/u) 

 

Oostappen Groep 

Tulpenstraat 

a=43 

b=33 

c=4 
d=9 

e=8 
f=27 

Oostappen Groep 

Tulpenstraat 

a=15 

b=110

c=26d=104 

e=82 
f=21 

Tulpenstraat 

 N726 

f=65
e=4 

d=11
c=2

a=17 

b=3

Tulpenstraat 

 N726 

f=136
e=62

d=177 

c=34

a=47

b=5

Hengelhoefdreef 

 N726 

f=41
e=72

d=0
c=0

a=20 

b=4

Tulpenstraat 

 N726 

f=0 

e=146

d=111
c=12

a=318

b=0 
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Knooppunt d: noordelijk knooppunt Donderslagweg (N726) x Autosnelweg 
vrijdag ochtendspits (8 - 9 uur, pae/u) vrijdag avondspits (17 - 18 uur, pae/u) 

Huidig aantal parkeerplaatsen 
In het plangebied zijn er twee grotere parkings met een totale parkeercapaciteit voor 
ongeveer 1.000 voertuigen.  
 In het deelgebied Twin Properties is er een parking met ongeveer 300 

parkeerplaatsen. Van het huidig gebruik zijn geen gegevens beschikbaar8. 
 In het deelgebied Oostappen Groep is er een parking met 656 autostaanplaatsen en 

10 plaatsen voor bussen, in gebruik voor zowel de aanwezige dagrecreatie 
(maximaal ongeveer 400 wagens) als de tweede wagens voor verblijfsrecreatie 
(maximaal ongeveer 25 wagens)9. De verblijfsrecreanten hebben voorrang bij het 
gebruik van de centrale voorzieningen. 

 
Bijkomend worden in het deelgebied Oostappen Groep de (eerste) wagens van de 
verblijfsrecreanten op de verblijfspercelen gestald10. Het gaat om 672 toeristische 
verblijfsplaatsen.  
 

11.3.4 Verkeersveiligheid 

In de huidige situatie kunnen de volgende verkeersonveilige situaties worden 
vastgesteld: 

 Ontbreken van voetpaden kant woningen Tulpenstraat; 
 Aanliggende fietspaden langsheen de Tulpenstraat; 
 Het knooppunt tussen de Donderslagweg en de oost-westgerichte 

Hengelhoefdreef (de ontsluiting van Twin Properties): beperkte zichtbaarheid; 

                                                  
8 Bron: MiJa, april 2011, Herinrichting en uitbouw domein Hengelhoef gemeente Houthalen-
Helchteren, eindrapport project-Mer p. 218 
9 Bron: A+D, november 2006, Uitbreiding recreatiepark Hengelhoef te Houthalen-Helchteren, 
Milieueffectenrapport definitieve versie, p. 193 
10 Bron: A+D, november 2006, Uitbreiding recreatiepark Hengelhoef te Houthalen-
Helchteren, Milieueffectenrapport definitieve versie, p. 193. Het project-MER voor het 
deelgebied Oostappen Groep vermeldt dat naar aanleiding van het toenmalig project 
gesuggereerd werd deze mogelijkheid af te schaffen en de parkeermogelijkheden te 
centraliseren. Bij een volledige bezetting zou dan evenwel een behoefte ontstaan van 2.600 
bijkomende parkeerplaatsen Er is toen voorgesteld de parkeerplaatsen te groeperen op 
kleine parkings per recreatieve kamer. 

E314

 N726 

f=15

e=5 

d=69
c=259

a=44 

b=255

E314 

 N726 

f=269

e=160 

d=110
c=350

a=36 

b=417 
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 Het op- en afrittencomplex van de E314 met de N726 (Donderslagweg - 
Wagemanskeel) (zowel ten noorden als ten zuiden van de E314) met te smalle 
aanliggende fietspaden langs de N726 Donderslagweg en verder in de richting 
van Genk. 

 
11.3.5 Verkeersleefbaarheid 

De verkeersonleefbaarheid kan omschreven worden als de hinder die het verkeer 
veroorzaakt op de omwonenden. Verkeers(on)leefbaarheid is een subjectief gegeven en 
wordt zowel bepaald door de verkeersintensiteit en de samenstelling van het verkeer als 
door de context waarbinnen dit verkeer zich voortbeweegt. Voorbeelden van deze 
context zijn de densiteit van de activiteiten en functies langs de weg, de afstand van het 
gemotoriseerd verkeer tot de gebouwen en de oversteekbaarheid van de weg.  
 
Aangezien binnen het plangebied enkel langs de Tulpenstraat woningen aanwezig zijn, 
is bijgevolg de verkeersleefbaarheid alleen in die straat een te onderzoeken issue. Een 
interessant criterium hierbij is de waargenomen snelheden van het gemotoriseerd 
verkeer. Overdreven snelheid leidt in vele gevallen tot een gevoel van onleefbaarheid, 
getuige hiervan de wegversmallingen die zijn aangebracht in de straat om snel rijdend 
verkeer te verhinderen. De tellingen die in de Tulpenstraat zijn gehouden tussen 18 april 
en 12 mei 2014 geven hierover een goede indicatie. In de volgende grafiek is het 
snelheidsbeeld terug te vinden van het gemotoriseerd verkeer in de richting van de 
N726. Hierbij wordt zowel de gemiddelde snelheid (V50) als de 85-percentiel 
weergegeven. De V85 is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet en door 
15% wel wordt overschreden, op een weg met verkeer in normale 
weersomstandigheden. Deze regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid 
van automobilisten als redelijk en veilig beschouwt in ideale omstandigheden. Voor 
zover de infrastructuur geen zichtbare of verborgen gevaren oplevert, komt een 
snelheidsregime gebaseerd op de 85-percentielsnelheid een vlotte en veilige 
verkeersstroom ten goede. Snelheidsbeperkingen die in de buurt liggen van wat de V85-
regel aangeeft, worden ook makkelijker aanvaard. In principe moet de V85 
overeenstemmen met de juridisch toegelaten snelheid. 
 
Uit de grafiek blijkt dat zeker overdag de maximum toegelaten snelheid van 50 km/uur 
wordt gerespecteerd. Ook hetzelfde snelheidsbeeld wordt teruggevonden voor de 
andere rijrichting. 
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Illustratie 11.1: Snelheidsprofiel Tulpenstraat (18/4 - 12/4/2014) 

 
11.4 Methodologie effectvoorspelling 

11.4.1 Raming van de bijkomende verkeersintensiteiten door het plan 

De gegevens verkregen met betrekking tot de huidige verblijfsaccommodaties en 
aanvullende voorzieningen (dagrecreatie) worden geëxtrapoleerd naar de geplande 
ontwikkelingen. Hierbij wordt uitgegaan van de spitsuren tijdens het piekseizoen.  
 
Er wordt niet verwacht dat de exploitatie van de visvijvers een bijkomend effect zullen 
hebben op het verkeersgenererende karakter van het plangebied. De exploitatie van de 
visvijvers is er vooral op gericht de vraag van de bijkomende verblijfsrecreanten op te 
vangen. Dit deel van het programma wordt bijgevolg niet meegenomen in de studie van 
de mobiliteitseffecten. 
 
De geplande congresfunctie is bedoeld voor kleine congressen en ondergeschikt aan de 
andere functies zoals het hotel. Het verkeer gegenereerd door de bezoekers wordt met 
andere woorden beschouwd als verkeer gegenereerd door de betreffende 
verblijfsaccommodatie en wordt evenmin bijkomend meegerekend. 
 

11.4.2 Wijziging van de parkeerbehoefte 

De huidige parkeerbehoefte is in kaart gebracht. Op basis van de geraamde bijkomende 
verkeersintensiteiten door het plan en in het bijzonder de geplande 
verblijfsaccommodaties, zal worden onderzocht welke bijkomende parkeerbehoefte er 
ontstaat.  
 
De wijziging van de parkeerbehoefte zal als dusdanig niet worden beoordeeld. Deze 
veranderingen dienen omwille van de ruimtebehoefte in de eerste plaats om gegevens 
aan te reiken met betrekking tot de disciplines Bodem, Fauna & Flora en Landschap. 
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11.4.3 Wijziging van de verkeersintensiteiten op het wegennet 

De huidige verkeersintensiteiten van het gemotoriseerd verkeer op de omliggende 
wegen en op de knooppunten zullen in kaart gebracht worden op basis van de 
bestaande telgegevens per knooppunt.  
 
De bijkomende verkeersintensiteiten als gevolg van het plan (zie § 11.4.1) zullen aan de 
bestaande toestand worden toegevoegd. Er zal rekening gehouden worden met de 
maximale bezetting van de verblijfsinfrastructuren. Op basis van de huidige 
herkomstverdeling zullen deze bijkomende intensiteiten verspreid worden over het 
wegennet.  
 
Algemeen wordt verwacht dat het grootste deel (90% of meer) van dit verkeer zich een 
weg zal banen tussen de twee toegangen enerzijds en het knooppunt van E314 
anderzijds.  
 
De wijziging van de verkeersintensiteiten zal als dusdanig niet worden beoordeeld. Deze 
veranderingen dienen in de eerste plaats om gegevens aan te reiken met betrekking tot 
de volgende effectgroepen: afwikkeling, veiligheid en leefbaarheid. 
 

11.4.4 Wijziging van de verkeersafwikkelingskwaliteit 

De wijzigingen van de verkeersafwikkeling worden per weg en maatgevend knooppunt 
gemodelleerd. 
 
Voor de wegen zal dit gebeuren door een vergelijking tussen de theoretische capaciteit 
van de weg en de intensiteit voor en na de ontwikkeling van het plan. Dit zal gebeuren 
voor de verschillende wegsegmenten en rijrichtingen in het studiegebied. 
 
Voor de knooppunten zal dit gebeuren aan de hand van de Capacito-software met het 
kruispuntmodel van Harders. Hier zal onderzocht worden wat de wachttijden zijn ter 
hoogte van het kruispunt (cfr. methode Harders). Dit zal gebeuren op de verschillende 
maatgevende knooppunten in het studiegebied: 
 de ontsluiting van het deelgebied Oostappen Groep naar de Tulpenstraat; 
 het knooppunt tussen de Tulpenstraat, de Donderslagweg en de fietsweg 

Hengelhoefdreef; 
 het knooppunt tussen de Donderslagweg en de oost-westgerichte Hengelhoefdreef 

(de ontsluiting van Twin Properties); 
 het op- en afrittencomplex van de E314 met de N726 (Donderslagweg - 

Wagemanskeel) (zowel ten noorden als ten zuiden van de E314). 
 
De methode om de wachttijden te waarderen zal gebeuren aan de hand van de ‘Level 
Of Service’ (LOS) waarbij een lettercodering wordt gehanteerd van A tot F waarbij A de 
beste beoordeling is en F de slechtste. De corresponderende wacht- of verliestijden en 
de I/Cth-ratio’s worden gewaardeerd zoals in onderstaande tabel. 
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Tabel 11.4: Level of service 

Level 

Of 

Service 

I/Cth. –ratio Gemiddelde wachttijd 

per voertuig (seconden) 

Doorstroming 

A < 0,6 < 10 heel vlotte doorstroming, geringe kans op stops 

B 0,6 - 0,7 10 - 20 vlotte doorstroming, matige kans op stops 

C 0,7 - 0,8 20 - 35 matige doorstroming, grote kans op stops 

D 0,8 - 0,9 35 - 55 zwakke doorstroming,  

kans op congestie, grote kans op stops 

E 0,9 - 1 55 - 80 zeer zwakke doorstroming, 

grote kans op congestie, zeer grote kans op stops 

F >1 > 80 structureel probleem, 

structurele congestie, zeer grote kans op stops 

 
De verschuivingen in Level Of Service tussen de referentiesituatie en de geplande 
situatie zullen de basis vormen voor de verdere effectbeschrijving en -beoordeling. Ook 
waar al een zwakke tot zeer zwakke doorstroming of een structureel probleem aanwezig 
is (D, E, F) wordt een significante bijkomende belasting van het verkeer als ongewenst 
beschouwd. 
 
Mogelijke verbeteringen voor de verkeersafwikkeling zijn aanpassingen aan het 
programma, aanpassingen die voor een betere spreiding van de vertrek- en 
aankomsttijden zorgen, wijzigingen van de kruispuntinrichting of de creatie van een 
bijkomende andere ontsluitingsweg. Wijzigingen in de modal split worden als weinig 
kansrijk gezien voor het voorgesteld programma. 
 
Een maatregel die op dit vlak recent is genomen is het nieuwe systeem van 
elektronische toegang met badge bij Oostappen. Dit laat een verwerking van 
aanzienlijke aantallen op korte tijd toe voor inchecken (200 auto’s per half uur), zodat 
files op Tulpenstraat beperkt kunnen worden.  
 

11.4.5 Wijziging van de verkeersveiligheid 

Het plan voorziet niet in een wijziging van de verkeersstructuur. Bijgevolg worden geen 
bijkomende locaties gecreëerd waar conflictsituaties kunnen ontstaan. Door de wijziging 
van de verkeersintensiteiten kan wel de kans op conflict toenemen.  
De conflictsituaties betreffen specifiek de verschillende knooppunten waarbij de 
oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers in beeld zal worden gebracht. Volgende 
knooppunten worden hier als maatgevend beschouwd: 
 de kruising van de noord-zuidgerichte Hengelhoefdreef (fietsweg) met de oost-west-

gerichte Hengelhoefdreef (ontsluiting deelgebied Twin Properties); 
 de ontsluiting van het deelgebied Oostappen Groep naar de Tulpenstraat; 
 het knooppunt tussen de Tulpenstraat, de Donderslagweg en de fietsweg 

Hengelhoefdreef; 
 het knooppunt tussen de Donderslagweg en de oost-westgerichte Hengelhoefdreef 

(de ontsluiting van Twin Properties); 
 het op- en afrittencomplex van de E314 met de N726 (Donderslagweg - 

Wagemanskeel) (zowel ten noorden als ten zuiden van de E314). 
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Op basis van de aanwezige verkeersintensiteiten van het autoverkeer zullen de 
wachttijden voor voetgangers en fietsers berekend worden in de referentiesituatie en de 
geplande situatie. Dit zal gebeuren aan de hand van de Capacito-software. Ook de 
zichtbaarheid van het in- en uitrijdend verkeer en de specifieke plaats die aan de trage 
weggebruikers wordt gegeven wordt in rekening gebracht bij de waardering.  
 
Op basis van deze gegevens (wachttijd, zichtbaarheid van het in- en uitrijdend verkeer 
en specifieke inrichting met plaats voor de trage weggebruikers) zal zowel voor de 
referentiesituatie als de geplande situatie een kwalitatieve inschatting gemaakt worden 
van het risico via expert judgement. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 permanent risico (zeer lage zichtbaarheid, zeer slechte inrichting van het kruispunt 

voor trage weggebruikers en/of hoge wachttijden (> 30 sec) ); 
 regelmatig risico (lage zichtbaarheid, slechte inrichting van het kruispunt en/of 

matige wachttijden (> 15 sec) ); 
 occasioneel risico (hoge zichtbaarheid, goede inrichting en/of lage wachttijden). 
 
Er zal vooral vergeleken worden waar de potentiële wijzigingen in wachttijden zich 
voordoen. De wijziging in intensiteit zal immers vooral op dit vlak zijn gevolgen hebben. 
 
Daarnaast zal op basis van het onderzoek betreffende de verkeersleefbaarheid (zie 
verder) worden nagegaan of ingrepen betreffende verkeersveiligheid voor fietsers 
genomen moeten worden. 
 
Behalve elementen die ervoor zorgen dat er minder autoverkeer is (wijziging programma 
of andere toegangswegen), hebben mogelijke maatregelen hier te maken met een 
verbetering van inrichting van de kruispunten voor de trage weggebruikers. 
 
 

11.4.6 Wijziging van de verkeersleefbaarheid 

Verkeersleefbaarheid is een subjectief begrip, dat aangeeft in welke mate de druk van 
het verkeer op de omgeving het kwaliteitsvol functioneren van de mens in zijn omgeving 
in de weg staat. Criteria die hierover een indicatie geven zijn: oversteekbaarheid, 
verkeerssnelheid, ongevallendichtheid, de verdeling tussen verkeersruimte en 
verblijfsruimte, de voetpadbreedte, groenvoorziening. Veel data ontbreken echter om 
deze criteria te kunnen toepassen op de Tulpenstraat, De beoordeling van de effecten 
betreffende verkeersleefbaarheid gebeurt hier vooral op basis van de oversteekbaarheid 
en de ruimtelijke structuur en inrichting van de weg (straatbreedte). 
 
Voorbeelden van mogelijke maatregelen voor de verbetering van de 
verkeersleefbaarheid zijn ingrepen in de verkeersintensiteit (bv. een spreiding van 
vertrek- en aankomsttijden), de wijziging van de weginrichting zelf (bv. een bijkomende 
middenberm, een opwaardering van de zijbermen of een bijkomende scheiding van 
verkeersgebruikers) en de creatie van andere ontsluitingsroutes die een hogere 
verkeersbelasting aankunnen (bv. via de E314 naar de noord-zuidverbinding N74). 
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11.4.7 Wijzigingen van de verkeersstructuur 

Aanpassingen aan het netwerk voor fietsers en voetgangers 
Het plan voorziet niet in wijzigingen van het netwerk voor fietsers en voetgangers.  
 
Aanpassingen aan het netwerk openbaar vervoer 
Het plan voorziet niet in wijzigingen van het netwerk aan openbaar vervoer.  
 
Aanpassingen aan het netwerk voor overig gemotoriseerd verkeer 
Het plan voorziet enkel in een interne uitbreiding van de verkeersstructuur binnen het 
plangebied om de bereikbaarheid van de verschillende verblijfplaatsen te garanderen. 
De interne wijziging van de verkeersstructuur wordt als dusdanig niet beoordeeld. Deze 
veranderingen dienen omwille van de ruimtebehoefte en de potentiële doorsnijding van 
bijvoorbeeld ecologische structuren in de eerste plaats om gegevens aan te reiken met 
betrekking tot de disciplines Bodem, Fauna & flora en Landschap. 
 

11.5 Effectuitdrukking 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 
 
 verkeersintensiteit: intensiteiten in personenequivalenten per uur [pae/u] waarbij 

 lichte vrachtwagens (bestelwagens, lichte zwerfwagens) en auto’s = 1 pae, 
 auto’s met aanhangwagen of caravan, eendelige middelzware en zware 

vrachtwagens en bussen, zware zwerfwagens = 1,5 pae, 
 gelede vrachtwagens en bussen en slepen (trekker met oplegger en 

vrachtwagen met aanhanger) = 2 pae; 
 

 afwikkelingskwaliteit: wijziging van de verkeersafwikkelingskwaliteit [LOS] op basis 
van 
 wachttijden op de maatgevende knooppunten [seconden], 
 theoretische graad van verzadiging op de wegen: I/Cth - ratio (verhouding tussen 

verkeersintensiteit (I [pae/u]) en theoretische capaciteit van de weg (Cth [pae/u]) 
op de omliggende wegen; 

 
 verkeersveiligheid: wijziging van de risico’s betreffende verkeersveiligheid 

 wijziging in de wachttijden ter hoogte van oversteekplaatsen [seconden], 
 wijziging in de zichtbaarheid ter hoogte van oversteekplaatsen [beschrijvend]; 

 
 verkeersleefbaarheid: wijziging van het verkeersleefbaarheidsniveau langs de 

verschillende wegen waar woningen aanwezig zijn. 
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11.6 Beoordelingskader 

11.6.1 Wijziging van de verkeersafwikkeling 

+3 Zeer significante verbetering van de verkeersafwikkelingskwaliteit op de verschillende wegen. De 

ingreep moet worden doorgevoerd. De level of service wordt overal niveau A, B of C. De 

verkeersafwikkelingskwaliteit verbetert met lokaal vier niveaus of overal met minstens twee niveaus. 

+2 Significante verbetering van de verkeersafwikkelingskwaliteit op meerdere wegen en/of maatgevende 

knooppunten of een sterke verbetering op één knooppunt. De level of service is overal niveau A, B of 

C. Een significante verbetering op één kruispunt betekent dat de afwikkelingskwaliteit er met twee tot 

drie niveaus verbetert. 

+1 Lokale en weinig significante verbeteringen van de afwikkelingskwaliteit. De level of service is overal 

niveau A, B of C. De afwikkelingskwaliteit verbetert op verschillende knooppunten met één niveau. 

0 Geen significante wijzigingen. De level of service blijft op niveau A, B, C of D. De afwikkelingskwaliteit 

blijft op de meeste plaatsen op hetzelfde niveau. Er is geen ontwikkeling naar niveau D. 

-1 Lokale en weinig significante verslechtering van de afwikkelingskwaliteit. De level of service blijft niveau 

A, B, C of D. De afwikkelingskwaliteit verbetert niet, maar vermindert op verschillende knooppunten met 

één niveau. 

-2 Significante verslechtering van de verkeersafwikkelingskwaliteit op meerdere wegen en/of 

maatgevende knooppunten, een sterk significante verslechtering op één knooppunt of een significante 

verslechtering van het afwikkelingsniveau op plaatsen waar al een slechte afwikkeling aanwezig was. 

Een significante verslechtering op één kruispunt betekent dat de afwikkelingskwaliteit er met twee of 

drie niveaus afneemt. De level of service komt op verschillende plaatsen op niveau D of E. 

-3 Zeer significante verslechtering van de verkeersafwikkelingskwaliteit op meerdere wegen en/of 

maatgevende knooppunten, een sterk significante verslechtering op één knooppunt of een significante 

verslechtering van het afwikkelingsniveau op plaatsen waar al congestie aanwezig was. De 

afwikkelingskwaliteit neemt af met vier niveaus of blijft lokaal op niveau F of evolueert overal naar 

niveau E of F. 

 
11.6.2 Wijziging van de verkeersveiligheid 

+3 Zeer significante verbetering van de verkeersveiligheid op de verschillende knooppunten. Op alle 

plaatsen waar een permanent veiligheidsrisico was, wordt dit risico occasioneel.  

+2 Significante verbetering van de verkeersveiligheid op meerdere maatgevende knooppunten of een 

sterke verbetering op één knooppunt. Op een aantal plaatsen waar een permanent veiligheidsrisico 

was, wordt dit risico occasioneel.  

+1 Lokale en weinig significante verbeteringen van de verkeersveiligheid. Op plaatsen waar een 

regelmatig veiligheidsrisico was, wordt dit risico occasioneel. 

0 Geen significante wijzigingen. 

-1 Lokale en weinig significante verslechtering van de verkeersveiligheid. Op een aantal plaatsen waar 

een occasioneel veiligheidsrisico aanwezig was, wordt dit een regelmatig risico. 

-2 Weinig significante verslechtering van de verkeersveiligheid op alle maatgevende knooppunten, een 

sterk significante verslechtering op één knooppunt of een significante verslechtering waar al een 

slechte afwikkeling aanwezig was. Terwijl het risico op de meeste plaatse occasioneel was in de 

referentiesituatie, wordt dit nu op de meeste plaatsen regelmatig. Er ontstaan nieuwe plaatsen met een 

permanent risico terwijl dit risico voordien een niveau lager was. 

-3 Significante verslechtering van de verkeersveiligheid op knooppunten met een sterke aanwezigheid 

van belangrijke assen voor langzaam verkeer, een sterk significante verslechtering op één knooppunt 

of een significante verslechtering op plaatsen die al onveilig zijn. Het risico wordt er permanent. 
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11.6.3 Wijziging van de verkeersleefbaarheid11 

+3 Zeer significante verbetering van de verkeersleefbaarheid in alle betrokken straten in rond het 

plangebied.  

+2 Significante verbetering van de verkeersleefbaarheid in meerdere straten in rond het plangebied.  

+1 Lokale en weinig significante verbeteringen van de verkeersleefbaarheid in en rond het plangebied.  

0 Geen significante wijzigingen. 

Het aantal voertuigen per uur en per richting blijft overal onder 250 pae. 

-1 Lokale en beperkte verslechtering van de verkeersleefbaarheid.  

Het aantal voertuigen per uur en per richting overstijgt 250 pae. De voorzieningen voor en de 

oversteekbaarheid van voetgangers en fietsers zijn slechts in beperkte mate een probleem. Er zijn 

mogelijkheden om de straatinrichting hieraan aan te passen. 

-2 Een significante verslechtering van de verkeersleefbaarheid.  

Het aantal voertuigen per uur en per richting overstijgt 250 pae. De voorzieningen voor en de 

oversteekbaarheid van voetgangers en fietsers zijn slecht. Er zijn mogelijkheden om de straatinrichting 

hieraan aan te passen. 

-3 Zeer significante verslechtering van de verkeersleefbaarheid. 

Het aantal voertuigen per uur en per richting overstijgt 250 pae. De voorzieningen voor en de 

oversteekbaarheid van voetgangers en fietsers zijn slecht. Er zijn beperkte mogelijkheden om de 

straatinrichting hieraan aan te passen. 

 
 

11.7 Effectvoorspelling 

11.7.1 Raming van de bijkomende verkeersintensiteiten  

Gemiddeld gemotoriseerd verkeer gegenereerd door de ingrepen 
Op basis van CROW 317 en uitgaande van een site in het buitengebied kunnen 
kencijfers worden afgeleid voor wat betreft de gemiddelde verkeersgeneratie per etmaal. 
Met betrekking tot de verblijfsrecreatie zijn de bezoekers van de verblijfsrecreanten niet 
inbegrepen. Uitgaande van de kanttekeningen in CROW 31712 kunnen we onderstellen 
dat het per 10 standplaatsen om 2,2 bijkomende bewegingen per etmaal gaat. In de 
cijfers zijn ook de daguitstappen van de verblijfsrecreanten begrepen. 
 
Per 10 standplaatsen of kamers betreft het volgende cijfers: 
 kampeerterrein: 4 bewegingen per etmaal (waarvan 90% verblijfsrecreanten) + 2,2 

bewegingen per etmaal van bezoekers van verblijfsrecreanten; 

                                                  
11 Dit significantiekader wijkt af van wat in de kennisgevingsfase stond. In dat 
significantiekader werd enkel een relatie gelegd tussen voertuigintensiteiten, 
wegcategorisering en verkeersleefbaarheid. Verkeersleefbaarheid gaat echter over meer 
dan enkel aantal voertuigen, maar ook bij voorbeeld over oversteekbaarheid (zie ook 
hoofdstuk 11.4.6) en heeft weinig vandoen met wegcategorisering. 
12 In CROW 317 wordt met betrekking tot de parkeerplaatsen vermeld dat de kencijfers geen 
rekening houden met 10% voor gasten van bezoekers. Het gaat dan om 1,1 parkeerplaatsen 
per 10 standplaatsen. Als we ervan uitgaan dat zij de hele dag aanwezig blijven en er dus 
geen wissel is in parkeerplaatsen en dat ze, in tegenstelling tot de verblijfsrecreanten, niet 
overnachten, gaat het dus om 2,2 bijkomende bewegingen. 
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 bungalowpark: 26 tot 28 bewegingen per etmaal (waarvan 89% verblijfsrecreanten); 
 hotel 4*: 24,7 tot 27,6 bewegingen per etmaal (waarvan 81% verblijfsrecreanten)13. 
 
Dit resulteert voor de geplande ingrepen in volgende bijkomende verkeersbewegingen 
per etmaal. Vooral in het deelgebied Twin Properties zal de globale verkeersdynamiek 
toenemen. 
 
Tabel 11.5: Bijkomende verkeersbewegingen per etmaal 

Ingreep Bijkomende verkeersbewegingen per etmaal (totaal) 

Deelgebied Oostappen Groep  

WEST: +350 kampeerplaatsen 231 

OOST: +260 kampeerplaatsen 172 

VALLEI: +65 kampeerplaatsen 43 

Alternatief A: +56 kampeerplaatsen 37 

Alternatief B: +40 kampeerplaatsen 26 

Alternatief C: +115 kampeerplaatsen 76 

Deelgebied Twin Properties  

Alternatief WEST + ca. 180 verblijven 468 tot 504 

Alternatief OOST + ca. 600 verblijven 1.560 tot 1.680 

Hotel: 100 kamers 247 tot 276 

 
De cijfers betreffen gemiddelde werkdagen en een verdere verdeling is niet opgenomen. 
Uit de cijfers kunnen dus noch de spreiding van deze verkeersbewegingen in de tijd 
noch de aard van deze verkeersbewegingen (kampeerauto, caravan, gewone 
personenwagen) worden afgeleid.  

Om de noodzakelijke gegevens af te leiden tijdens de piekuren worden daarom 
volgende aannames gehanteerd: 
 Onderzoek voor het project-MER Recreatiepark Hengelhoef (2006) leert dat de 

grootste verkeersstroom op vrijdagavond tussen 16 uur en 17 uur wordt 
gegenereerd. Op dat ogenblik komt ongeveer 50% van de verblijfsrecreanten aan. 
Vertrekkers zijn er dan bijna niet.  

 Als we kijken naar de vertrekkende verblijfsrecreanten zien we dat 46% vertrekt 
tussen 9 en 10 uur, net na de spits op vrijdag. Tijdens de spits, tussen 8 en 9 uur, 
vertrekt 18% van de recreanten. 

 Er is geen beeld van de verdeling naar aard van het verkeer. Dit is vooral van 
belang voor Oostappen Groep waar heel wat kampeerplaatsen worden gepland. We 
kunnen aannemen dat in het worst case scenario het merendeel (90%) van deze 
verblijfsrecreanten met een caravan of zwerfwagen zal aankomen. Dit is een zeer 
strenge aanname omdat Oostappen Groep vrijwel uitsluitend stacaravans verhuurt. 
Dit betekent dat het aantal voertuigbewegingen moet worden vermenigvuldigd met 
(1,5 * 0,9) = 1,35. Voor het deelgebied Twin Properties worden vaste verblijven 
gepland. Hier kan worden aangenomen dat alle recreanten met de auto zullen 
aankomen. 

                                                  
13 Het is niet duidelijk wat de hotelfaciliteiten zullen zijn. De cijfers van CROW variëren 
naargelang het aantal sterren van 12,1 tot 38,8 bewegingen per etmaal. Hier wordt 
uitgegaan van een 4* hotel. 
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Dit geeft per deelgebied volgende bijkomende intensiteiten voor de ochtend- en 
avondspits: 
 
Tabel 11.6: Bijkomend gemotoriseerd verkeer tijdens de ochtend- en avondspits 

Ingreep ochtendspits (8 - 9 uur, pae) avondspits (16- 17 uur, pae) 

uit in uit in 

Deelgebied Oostappen Groep     

WEST: +350 kampeerplaatsen 85   236 

OOST: +260 kampeerplaatsen 63   176 

VALLEI: +65 kampeerplaatsen 16   44 

Alternatief A: +56 kampeerplaatsen 14   38 

Alternatief B: +40 kampeerplaatsen 10   27 

Alternatief C: +115 kampeerplaatsen 28   78 

TOTAAL 216    599 

Deelgebied Twin Properties     

Alternatief WEST + ca. 180 verblijven 32   90 

Alternatief OOST + ca. 600 verblijven 108   300 

Hotel: 100 kamers 18   50 

TOTAAL 158    440 

 
Daarnaast wordt aangenomen dat de verplaatsingen van verblijfsrecreanten die op het 
terrein aanwezig zijn, anders zijn gespreid over de tijd. Tijdens de ochtend- en 
avondspits is het effect van deze verplaatsingen te verwaarlozen. 
 
 
Andere gemotoriseerde verkeersbewegingen 
Voor de andere verkeersbewegingen gelden, in navolging van de beschreven referentie-
situatie, volgende aannames bij de raming van de verkeersintensiteiten: 
 Het personeel is tijdens de pieken van in- en uitstroom van de verblijfsrecreanten al 

aanwezig op het terrein. Het bijkomend personeel tijdens die pieken is te 
verwaarlozen. 

 Tijdens de piekmomenten worden in principe geen leveringen uitgevoerd. Voor 
zover dit wel het geval is, is het aantal leveringen beperkt en mogelijk te 
verwaarlozen. 

 Tijdens de piekmomenten wordt in principe geen gemotoriseerd verkeer 
gegenereerd voor daguitstappen uitgevoerd. Voor zover dit wel het geval is, is het 
aantal verkeersbewegingen beperkt en mogelijk te verwaarlozen. 

 Door het plan wordt geen bijkomend gemotoriseerd verkeer voor dagrecreatie in het 
plangebied gegenereerd. 

 
Uit de analyse van de referentiesituatie blijkt dat een aantal verkeersstromen 
gelijkgesteld werden aan nul. Dit is onder meer het geval voor het uitgaand verkeer ter 
hoogte van de ontsluiting van Twin Properties gedurende de avondspits. Het aantal 
bewegingen mag dan al beperkt zijn, zij zullen niet afwezig zijn. Bij de analyse van de 
afwikkelingskwaliteit (zie verder) moet met andere woorden rekening gehouden worden 
met het feit dat toch een aantal verkeersbewegingen te verwachten zijn (10 à 20).  
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Bijkomend fietsverkeer 
Algemeen kan men stellen dat het aantal fietsers, zeker op warme zomerdagen, fors zal 
toenemen ten gevolge van de uitbouw van het recreatiedomein Hengelhoef. Het is 
echter onmogelijk om dit kwantitatief te duiden. Ook hier zullen pieken zijn van fietsers 
die vertrekken of terugkomen van een daguitstap. 
 
Bijkomende vraag naar openbaar vervoer 
Mogelijk zal het programma voor het gebied een bijkomende vraag naar openbaar 
vervoer genereren. Rekening houdend met de huidige bezetting en de aard van de 
activiteiten kan worden afgeleid dat deze bijkomende vraag niet zal leiden tot een 
significante toename van de verkeersintensiteit van deze modus. Zij wordt dus niet 
verder onderzocht. Toch zijn alle initiatieven vanuit de projectontwikkelaars om het 
openbaar vervoer bij de recreanten te promoten en een grotere rol te laten spelen 
uiteraard welkom. 
 
Verkeer buiten de spits 
Hierboven is het verkeer geraamd tijdens de spitsmomenten. Bij een ontwikkeling 
uitsluitend gericht op toeristen die met de eigen tent, caravan of zwerfwagen aankomen 
te Oostappen Groep worden de hoogste intensiteiten van vertrekkend en aankomend 
verkeer vanuit Oostappen Groep verwacht op zaterdag tussen 9 en 10 uur (242 
vertrekkende pae/u) en tussen 13 uur en 15 uur (158 aankomende pae/u, geen 
vertrekkers). Deze piek valt echter buiten de piekuren van het gewone wegverkeer en 
wordt daarom niet verder behandeld.  
 

11.7.2 Wijziging van de verkeersintensiteiten op het wegennet 

Gebruiksintensiteiten gemotoriseerd verkeer per wegsegment 
 
De spreiding over het wegennet gebeurt op eenzelfde manier als de berekening van de 
referentiesituatie. De gebruiksintensiteiten per wegsegment bij een volledige 
ontwikkeling zijn in kaart gebracht op figuur 11.7 en figuur 11.8. Onderstaande tabellen 
beschrijven het bijkomend verkeer per deelgebied in de resulterende geplande situatie. 

Het verkeer wordt gegenereerd ter hoogte van O noord (uitgaand) en O zuid (inkomend) 
voor het deelgebied Oostappen Groep en vervolgens verder over het wegennet 
verspreid. Voor het deelgebied Twin Properties gebeurt dit ter hoogte van T west 
(uitgaand) en T oost (inkomend). Het segment G betreft de in- en uitrit naar de 
autosnelweg. De spreiding van de gebruiksintensiteiten op zaterdagochtend en 
zaterdagmiddag zijn beschreven in bijlage 11.1 
 
Voor het deelgebied Oostappen Groep is onduidelijk welk aandeel afkomstig is uit 
Nederland en vooral de as rond A2 - N74 met de regio’s Amsterdam - Utrecht - ’s 
Hertogenbosch - Eindhoven. De kortste reistijd voor deze groep wordt gerealiseerd via 
de route A2 - N74 - Weg naar Zwartberg - Donderslagweg. Dit verkeer zal ervoor zorgen 
dat er minder verkeer vanop E314 via Donderslagweg komt. Verwacht wordt dat niet 
voor een significante wijziging van de hierna beschreven effecten zal zorgen ten 
opzichte van de beschreven situatie.   
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Tabel 11.7: Geraamde spreiding gemotoriseerd wegverkeer over het wegennet in de geplande situatie 

tijdens de vrijdag ochtendspits, augustus 2015 (pae/uur) 

Wegsegment 

en rijrichting 

Verkeer 

referentiesituatie  

Bijkomend verkeer 

Oostappen Groep  

Bijkomend verkeer 

Twin Properties 

Verkeer  

geplande situatie 

A oost 13 0 7 20 

A west 68 194 0 262 

B noord 20 8 9 37 

B zuid 6 0 0 6 

C noord 24 0 16 40 

C zuid 72 186 0 258 

D noord 20 0 0 20 

D zuid 113 186 142 441 

E noord 264 0 0 264 

E zuid 299 46 35 380 

F oost 44 22 7 73 

F west 42 0 0 42 

G uit/oost 279 0 0 279 

G in/west 319 140 107 566 

O noord/uit 70 216 0 286 

O zuid/in 13 0 0 13 

T in/oost 0 0 0 0 

T uit/west 45 0 158 203 

 

Tabel 11.8: Geraamde spreiding gemotoriseerd wegverkeer over het wegennet in de geplande situatie 

tijdens de vrijdagavondspits, augustus 2015 (pae/uur) 

Wegsegment 

en rijrichting 

Verkeer 

referentiesituatie 

Bijkomend verkeer 

Oostappen Groep 

Bijkomend verkeer 

Twin Properties 

Verkeer  

geplande situatie 

A oost 210 539 0 749 

A west 141 0 38 179 

B noord 52 0 0 52 

B zuid 96 86 6 188 

C noord 318 453 0 771 

C zuid 158 0 44 202 

D noord 429 453 396 1.278 

D zuid 146 0 0 146 

E noord 510 113 99 722 

E zuid 453 0 0 453 

F oost 109 0 0 109 

F west 100 60 38 198 

G uit/oost 686 340 297 1.323 

G in/west 460 0 0 460 

O noord/uit 36 0 0 36 

O zuid/in 130 599 0 729 

T in/oost 123 0 440 563 

T uit/west 0 0 0 0 
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Gebruiksintensiteiten gemotoriseerd verkeer per knooppunt 
Onderstaande illustraties tonen de intensiteiten per knooppunt tijdens de spitsmomenten 
in de geplande situatie, op vrijdag in augustus 2015. 
 

knooppunt a: ontsluiting Oostappen Groep 
vrijdag ochtendspits (8 - 9 uur, pae/u) vrijdag avondspits (17 - 18 uur, pae/u) 

 
knooppunt b: Donderslagweg (N726)/Tulpenstraat 
vrijdag ochtendspits (8 - 9 uur, pae/u) vrijdag avondspits (17 - 18 uur, pae/u) 

 
knooppunt c: ontsluiting Twin Properties 
vrijdag ochtendspits (8 - 9 uur, pae/u) vrijdag avondspits (17 - 18 uur, pae/u) 

 

Oostappen Groep 

Tulpenstraat 

a=237 

b=33 

c=4 d=9 

e=15 
f=49 

Oostappen Groep 

Tulpenstraat 

a=15

b=148

c=86
d=643

e=82 
f=21 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=251 
e=4 

d=18
c=2

a=26 

b=11

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=174
e=68

d=630 

c=120

a=47

b=5

Hengelhoefdreef 

 (N726) 

f=183 
e=258 

d=0
c=0

a=20 

b=20

Hengelhoefdreef 

 (N726) 

f=0 
e=146 

d=507
c=56

a=771

b=0 
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knooppunt d: noordelijk knooppunt Donderslagweg (N726) x Autosnelweg 
vrijdag ochtendspits (8 - 9 uur, pae/u) vrijdag avondspits (17 - 18 uur, pae/u) 

 
 
Het noordelijk knooppunt Donderslagweg (N726) x Autosnelweg is maatgevend voor 
beide knooppunten met de autosnelweg. Er wordt verwacht dat de intensiteiten die op 
het noordelijk knooppunt waargenomen worden gelijkaardig zullen zijn aan de 
intensiteiten op het zuidelijk knooppunt. Voordeel voor het zuidelijk knooppunt is dat hier 
geen linksafbeweging nodig is om vanop de autosnelweg naar het plangebied te rijden. 
Dit faciliteert de verkeersafwikkeling tijdens de vrijdagavondspits. Tijdens de 
vrijdagochtendspits worden geen problemen verwacht. 
 
Gebruiksintensiteiten fietsverkeer per wegsegment 
De spreiding van het fietsverkeer zal anders zijn dan de spreiding van het 
gemotoriseerd verkeer. We kunnen er voor het worst case scenario van uitgaan dat al 
het fietsverkeer via het fietsknooppuntennetwerk het plangebied zal verlaten. De 
hoogste intensiteiten worden bijgevolg verwacht op de fietsas tussen fietsknooppunten 
74 en 75. Dit tracé loopt via Hengelhoefdreef, Donderslagweg en Toeristische weg. Het 
oversteekpunt Donderslagpunt is gelegen ter hoogte van het knooppunt 
Tulpenstraat/Donderslagweg.  
 
De zogeheten ‘rode route’ met een kruisende beweging ter hoogte van het knooppunt 
met E314 is een wandelroute. 
  

E314

 (N726) 

f=15

e=5 

d=316
c=259

a=125 

b=255 

E314 

 (N726) 

f=906

e=372 

d=110
c=350

a=36 

b=417 
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11.7.3 Wijziging van de verkeersafwikkelingskwaliteit 

Verkeersafwikkelingskwaliteit per wegsegment 
De onderstaande tabel 11.9 beschrijft de wijzigingen van verhouding tussen 
verkeersintensiteit (I) en theoretische capaciteit (Cth) tijdens de ochtendspits. In de 
referentiesituatie is er nergens een probleem. De I/Cth-ratio blijft overal onder de 0,6. Er 
is een heel vlotte doorstroming en een geringe kans op stops.  
 
Bij vergelijking met de geplande situatie blijkt algemeen uit de cijfers een toename van 
het verkeer vanuit de twee deelgebieden naar de autosnelweg. Door de ontwikkeling 
van het plan vertaalt dit zich in lichte verslechtering van de level of service ter hoogte 
van de oprit van de autosnelweg. Globaal is de wijziging van de afwikkelingskwaliteit 
echter niet significant.  
 
Tabel 11.9: Wijziging van de verkeersafwikkelingskwaliteit per wegsegment tijdens de 

vrijdagochtendspits, augustus 2015 

Wegsegment en 

rijrichting 

Referentiesituatie Geplande situatie Verschil I/Cth-

verhouding 

plan - referentie 

I/Cth-verhouding  I/Cth-

verhouding 

A oost 0,01 A 0,02 A 0,01 

A west 0,07 A 0,26 A 0,19 
B noord 0,02 A 0,03 A 0,01 

B zuid 0,01 A 0,01 A 0,00 

C noord 0,02 A 0,03 A 0,01 

C zuid 0,06 A 0,22 A 0,16 

D noord 0,02 A 0,02 A 0,00 

D zuid 0,09 A 0,37 A 0,27 
E noord 0,22 A 0,22 A 0,00 

E zuid 0,25 A 0,32 A 0,07 

F oost 0,04 A 0,07 A 0,03 

F west 0,04 A 0,04 A 0,00 

G uit/oost 0,47 A 0,47 A 0,00 

G in/west 0,35 A 0,63 B 0,27 
O noord/uit 0,07 A 0,29 A 0,22 
O zuid/in 0,01 A 0,01 A 0,00 

T in/oost 0,00 A 0,00 A 0,00 

T uit/west 0,05 A 0,20 A 0,16 

 
De onderstaande tabel 11.10 beschrijft de wijzigingen van verhouding tussen verkeers-
intensiteit (I) en theoretische capaciteit (Cth) tijdens de avondspits. 
 
In de referentiesituatie is de situatie al problematisch ter hoogte van de uitrit van de 
E314. Zij krijgt meer verkeer te verwerken dan ze theoretisch aankan. De congestie is 
structureel. Elders zijn er geen problemen en is er een vlotte doorstroming. 
 
De ontwikkelingen van het plan zorgen ervoor dat dit probleem nog erger wordt. De afrit 
kan het verkeer niet meer verwerken en dit zal zich door vertalen naar de autosnelweg. 
Ook op de Donderslagweg ten zuiden van de toegang naar Twin Properties (segment 



 
 
 
 
 
 
 

MER Hengelhoef  9Y0456/R3/873236/Mech 

Rapport v.3.2 - 103 - januari 2017 

 
  

D) kan het noordwaarts verkeer niet verwerkt worden en zullen structurele files 
ontstaan. 
 
Ten noorden van deze toegang, op de Donderslagweg en op de Tulpenstraat, zal de 
verkeersintensiteit lager zijn. De doorstroming is er matig en er is een grotere kans op 
stops dan in de referentiesituatie. 
 
Tabel 11.10: Wijziging van de verkeersafwikkelingskwaliteit per wegsegment tijdens de vrijdag 

avondspits, augustus 2015 

Wegsegment en 

rijrichting 

Referentiesituatie Geplande situatie Verschil I/Cth-

verhouding 

plan - referentie 

I/Cth-verhouding LOS I/Cth-

verhouding 

LOS 

A oost 0,21 A 0,75 C 0,54 
A west 0,14 A 0,18 A 0,04 

B noord 0,04 A 0,04 A 0,00 

B zuid 0,08 A 0,16 A 0,08 

C noord 0,27 A 0,64 B 0,38 

C zuid 0,13 A 0,17 A 0,04 

D noord 0,36 A 1,07 F 0,71 
D zuid 0,12 A 0,12 A 0,00 

E noord 0,43 A 0,60 B 0,18 

E zuid 0,38 A 0,38 A 0,00 

F oost 0,11 A 0,11 A 0,00 

F west 0,10 A 0,20 A 0,10 

G uit/oost 1,14 F 2,21 F 1,06 
G in/west 0,51 A 0,51 B 0,00 

O noord/uit 0,04 A 0,04 A 0,00 

O zuid/in 0,13 A 0,73 C 0,60 
T in/oost 0,12 A 0,56 A 0,44 
T uit/west 0,00 A 00 A 0,00 

 
Bij doorvertaling van de gebruiksintensiteiten op zaterdagochtend en 
zaterdagnamiddag blijkt de afwikkelingskwaliteit van de omliggende verkeers-
infrastructuur vooral op die momenten onder druk te staan.  
 Zaterdagochtend ontstaat een kans op congestie ter hoogte van de uitrit van 

Oostappen Groep. In de Tulpenstraat en aan de inrit van de autosnelweg is er een 
grote kans op stops. 

 In de namiddag worden voor de referentiesituatie al sporadisch drukkere momenten 
geregistreerd ter hoogte van de uitrit van de autosnelweg. In de geplande situatie 
komen deze problemen veelvuldig voor.  
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Verkeersafwikkelingskwaliteit per knooppunt 
De afwikkelingskwaliteit ter hoogte van de T-knooppunten wordt bij de methode Harders 
beschouwd voor de links afslaande beweging van de hoofdweg en de oprijdende 
bewegingen naar de hoofdweg. 
 
Het plan zorgt ervoor dat de afwikkeling van het verkeer tijdens de ochtendspits lokaal 
minder vlot verloopt dan in de referentiesituatie. Dit is vooral te merken ter hoogte van 
het knooppunt d, tussen de Donderslagweg en E314. De wachttijden blijven echter 
onder de 15 seconden, wat acceptabel is. De wijzigingen zijn beperkt negatief.  
 
Tabel 11.11: Wijziging van de verkeersafwikkelingskwaliteit per knooppunt tijdens de vrijdag 

ochtendspits, augustus 2015 

Knooppunt 

R
ic

h
ti

n
g

 Referentiesituatie Geplande situatie 

wachttijd 

(sec) 

rest-

capaciteit 

(pae/u) 

LOS wachttijd 

(sec) 

rest- 

capaciteit 

(pae/u) 

LOS 

a (Oostappen) 
a 0 916 A 0 603 A 

c 0 1206 A 0 1206 A 

f 0 916 A 0 603 A 

b (N726/Tulpenstraat) 
b 0 792 A <15 482 B 

c 0 1048 A 0 1048 A 

f 0 792 A <15 482 B 

c (Twin Properties) 
b 0 727 A <15 396 B 

c 0 1110 A 0 1110 A 

f 0 727 A <15 396 B 

d (autosnelweg) b 0 684 A <15 466 B 

c 0 712 A <15 432 B 

f 0 684 A <15 466 B 

 
Tijdens de avondspits zijn er in de referentiesituatie beperkte wachttijden voor het 
verkeer dat Donderslagweg wil oprijden vanuit de Tulpenstraat of Hengelhoefdreef. De 
wachttijden zijn acceptabel (minder dan 15 seconden). Deze wachttijden zullen beperkt 
toenemen met de ontwikkeling van het plan, maar ook dan zullen ze aanvaardbaar zijn. 
Deze vaststelling geldt ook voor de Fazantenstraat. 
 

Oostappen 

Tulpenstraat 

a 

b

d c 

e 
f 

Tulpenstraat 

N726 

f e 

d 

c 

a 
b

Hengelhoefdreef 

N726 

f 
e 

d 

c 

a 

b 

E314 

 

f 

e 

d 
c 

a 

b 
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Ter hoogte van de autosnelweg is het knooppunt echter al overbelast in de 
referentiesituatie. Het plan zal ervoor zorgen dat deze belasting verder zal toenemen. 
De wijzigingen zijn aanzienlijk negatief. Zonder structurele aanpassing van het 
knooppunt kan het plan niet doorgaan14. 
 
Tabel 11.12 : Wijziging van de verkeersafwikkelingskwaliteit per knooppunt tijdens de vrijdag 

avondspits, augustus 2015 

Knooppunt 
R

ic
h

ti
n

g
 Referentiesituatie Geplande situatie 

wachttijd 

(sec) 

rest-

capaciteit 

(pae/u) 

LOS wachttijd 

(sec) 

rest- 

capaciteit 

(pae/u) 

LOS

a (Oostappen) 

 

a 0 825 A <15 457 B 

c 0 1030 A <15 466 B 

f 0 861 A <15 457 B 

b (N726/Tulpenstraat) 
b <15 556 B <15 287 B 

c 0 836 A <15 499 B 

f <15 556 B <15 287 B 

c (Twin Properties) 
b (<15) (487) (B) (20) (129) (C) 

c 0 698 A 15 214 B 

f (<15) (487) (B) (20) (129) (C) 

d (autosnelweg) 

 

b >20 -215 F >20 -1.069 F 

c <15 600 B <15 600 B 

f >20 -215 F >20 -1.069 F 

 
Bij doorvertaling van de gebruiksintensiteiten op zaterdagochtend en 
zaterdagnamiddag blijkt dat de wachttijden om Oostappen Groep uit te rijden 
onacceptabel zijn. Ook ter hoogte van het knooppunt tussen Donderslagweg en 
Tulpenstraat ontstaan structurele problemen door het wegrijdend verkeer. 

                                                  
14 In de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid van 18 november 2014 werd beslist 
om de twee aansluitingen van de N726 met de op- en afritten van de E314 op korte termijn 
te beveiligen met verkeerslichten. Deze maatregel komt hieraan tegemoet. 

Oostappen 

Tulpenstraat 

a 

b

d c 

e
f

Tulpenstraat 

N726 

f e 

d 

c 

a 
b 

Hengelhoefdreef 

N726 

f 
e 

d 

c 

a 

b 

E314 

 

f 

e 

d 
c 

a 

b 
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Conclusies 
Globaal zullen vanuit het oogpunt afwikkelingskwaliteit maatregelen nodig zijn om het 
plan te kunnen laten doorgaan (in het worst case scenario).  
 
Een maatregel ter hoogte van de aansluiting met de autosnelweg is hoe dan ook 
noodzakelijk, maar al genomen (plaatsen verkeerslichten). In de referentiesituatie is de 
toestand al problematisch.  
 
Uit bovenstaande indicatoren blijkt niet dat een herinrichting van de toegang naar 
Oostappen Groep (O zuid) noodzakelijk is. Er zullen een aantal stops zijn, maar 
algemeen zal de capaciteit van de weg als dusdanig volstaan. Probleem is wel dat de 
verwerkingscapaciteit van de elektronische aanmelding (200 voertuigen per half uur) 
niet langer volstaat om de aankomsten tijdens de piek (ca. 750 pae/uur) te verwerken. 
Minstens een verdubbeling van de huidige capaciteit is nodig. Bijkomende 
infrastructurele maatregelen kunnen ervoor zorgen dat langere wachtrijen binnen het 
plangebied kunnen worden opgevangen en dat de stops worden vermeden die ervoor 
zorgen dat het verkeer op de Tulpenstraat gaat aanschuiven.  
 
Het verkeer dat vanuit Oostappen Groep vertrekt op zaterdagochtend zal gedoseerd 
moeten worden. Het aankomend verkeer in de namiddag vergt gelijkaardige 
oplossingen als het verkeer dat aankomt op vrijdagavond. 
 

11.7.4 Wijziging van de parkeerbehoefte 

Parkeerbehoefte op basis van het gemiddelde gebruik 
Onderstaande tabel geeft het huidige parkeergebruik weer in verhouding tot het aantal 
verblijfplaatsen. Voor de volledigheid zijn ook de andere infrastructuren beschreven. Op 
dat vlak zijn echter geen plannen aanwezig die tot een wijziging van de parkeerbehoefte 
zullen leiden. 
 
Relevant voor de extrapolatie van de parkeerbehoefte is het huidige parkeergebruik 
binnen het deelgebied Oostappen Groep. Wat het deelgebied Twin Properties betreft is 
er op dat vlak een leemte in de kennis. Uit dit huidig gebruik wordt afgeleid dat er per 10 
verblijfplaatsen 8,9 parkeerplaatsen nodig zijn om de gemiddelde parkeerbehoefte op te 
vangen voor de eerste wagen en 0,3 parkeerplaatsen voor de tweede wagen. 
 
Tabel 11.13: Parkeerbehoefte op basis van het gemiddelde gebruik  

 Verblijfplaatsen Aantal gebruikte 

parkeerplaatsen 

Aantal parkeerplaatsen 

per tien verblijven 

Deelgebied Oostappen Groep 

 740 verblijven 

(540 kampeerplaatsen + 82 caravans + 70 

chalets + 48 appartementen) 

656 plaatsen ter hoogte van de 

verblijfplaats 

8,9 

25 plaatsen afzonderlijke 

parkeerzone 

0,3 

 infrastructuur voor dagrecreatie 400 plaatsen op een 

afzonderlijke parkeerzone 

niet relevant 

Deelgebied Twin Properties 

 232 verblijven  

(143 bungalows + 91 appartementen) 

gebruik ongekend leemte 
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Deelgebied Kasteel en bezoekerscentrum 

 kasteel, bezoekerscentrum niet gekend niet relevant 

Parkeerbehoefte op basis van de kengetallen van CROW 
Op basis van CROW 31715 en uitgaande van een site in het buitengebied, kunnen 
volgende parkeerkencijfers worden afgeleid: 
 kampeerterrein: 11 tot 13 parkeerplaatsen per 10 standplaatsen; 
 hotel 4*: 8,5 tot 9,5 parkeerplaatsen per 10 kamers16. 
 
Uit de vergelijking van deze cijfers met het actueel gebruik in het deelgebied Oostappen 
Groep blijkt dat er vanuit het verblijf gemiddeld een lagere parkeerbehoefte is dan de 
kencijfers van CROW 317 laten vermoeden. Een berekening in navolging van de cijfers 
van CROW 317 zou resulteren in een behoefte van 994 tot 1.142 parkeerplaatsen17. Op 
dit ogenblik zijn er 1.328 parkeerplaatsen aanwezig, waarvan er 400 worden gebruikt 
voor het dagbezoek aan het recreatiepark.  
 
In het deelgebied Twin Properties bedraagt de huidige capaciteit 300 parkeerplaatsen of 
1,3 parkeerplaatsen per verblijfsunit. Voor het deelgebied Twin Properties worden 
daarom dezelfde parkeerkencijfers gebruikt als voor het deelgebied Oostappen. 
 

Raming van de Parkeerbehoefte 
Op basis van voorgaande worden volgende uitgangspunten gehanteerd voor de 
berekening van de parkeerbehoefte: 
 een basisbehoefte voor het stallen van de eerste wagen van 8,9 parkeerplaatsen 

per 10 verblijfplaatsen; 
 een bijkomende behoefte voor het stallen van een tweede wagen van 0,3 

parkeerplaatsen per 10 verblijfplaatsen; 
 een bijkomende behoefte voor werknemers, pieken, bijkomende tweede wagens en 

bezoekers van de verblijfsrecreanten: 
o 1 parkeerplaats per 10 kampeerplaatsen, 
o 4 parkeerplaatsen per 10 appartementen in een bouwblok; 

 afronding naar één parkeerplaats per hotelkamer of met andere woorden bijkomend 
0,8 parkeerplaatsen per 10 hotelkamers. 

 
Dit resulteert per geplande ontwikkeling in een bijkomende behoefte zoals weergegeven 
in onderstaande tabel 11.14. Omwille van de schijnnauwkeurigheid is een afronding 
naar het tiental aangewezen. 
  

                                                  
15 CROW, 2012, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, Publicatie 317, Kencijfers 
parkeren en verkeersgeneratie 
16 Het is niet duidelijk wat de hotelfaciliteiten zullen zijn. De cijfers van CROW variëren 
naargelang het aantal sterren van 4,4 tot 13,4 parkeerplaatsen per 10 kamers. Hier wordt 
uitgegaan van een 4*-hotel. De behoefte neemt toe met het aantal sterren. 
17 Hierbij wordt uitgegaan van een gelijkwaardigheid van de verhuurcaravans, chalets en 
appartementen met een bungalow. De verkeersgeneratie neemt toe met het aantal sterren. 
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Tabel 11.14: Bijkomende parkeerbehoefte per deelgebied 

 Ingreep Bijkomende behoefte aan parkeerplaatsen  

eerste wagen  tweede wagen overloop totaal 

Deelgebied Oostappen Groep 

 WEST: +350 kampeerplaatsen 312 11 35 357 

 OOST: +260 kampeerplaatsen 231 8 26 265 

 VALLEI: +65 kampeerplaatsen 58 2 7 66 

 Alternatief A: +56 kampeerplaatsen 50 2 6 57 

 Alternatief B: +40 kampeerplaatsen 36 1 4 41 

 Alternatief C: +115 kampeerplaatsen 102 3 12 117 

Deelgebied Twin Properties 

 Alternatief WEST + ca. 180 verblijven 160 5 72 238 

 Alternatief OOST + ca. 600 verblijven 534 18 240 792 

 Hotel: 100 kamers 89 3 8 100 

 
Er kan worden verwacht dat de cijfers van CROW een overschatting geven van de 
werkelijke parkeerbehoefte. Toch kan het aangewezen zijn om, behalve een minimale 
parkeerbehoefte op basis van de extrapolatie van het huidig gebruik, ook een 
bijkomende behoefte te ramen die bijvoorbeeld als overloopparking kan worden 
aangelegd.  
 
 

11.7.5 Wijziging van de verkeersveiligheid 

De kruising van de noord-zuidgerichte Hengelhoefdreef (fietsweg) met de oost-
westgerichte Hengelhoefdreef (ontsluiting deelgebied Twin Properties) 
Individuele fietsers en voetgangers zullen geen probleem hebben om de oost-
westgerichte Hengelhoefdreef te kruisen ten gevolge van de verkeersintensiteit zelf. De 
wachttijd blijft zowel tijdens de ochtend- als de avondspits onder de 3 seconden. Dit 
geldt ook voor grotere groepen. 
 
Daartegenover staat wel dat bij de inrichting van oost-westgerichte Hengelhoefdreef 
aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van deze kruisende bewegingen. 
De huidige zichtbaarheid volstaat mogelijk niet. De toegenomen intensiteit zal ook het 
risico op incidenten doen toenemen. Er is een regelmatig conflict mogelijk tussen 
zwakke weggebruiker en aankomende autobestuurders. 
 
De ontsluiting van het deelgebied Oostappen Groep naar de Tulpenstraat 
De afwikkeling van kruisende bewegingen tussen motorvoertuigen is op dit kruispunt 
vlot en dit zowel tijdens de referentiesituatie als bij de ontwikkeling van het plan. 
Problemen op vlak van verkeersveiligheid worden vanuit dat oogpunt niet verwacht. 
Individuele fietsers en voetgangers zullen tijdens de ochtendspits geen significante 
problemen ondervinden om, langs de Tulpenstraat, de toegang naar Oostappen Groep 
te kruisen. 
 
Tijdens de avondspits zal de wachttijd voor voetgangers en fietsers ook beperkt blijven. 
De fietsers zitten hier in een situatie waarin zij voorrang hebben. Meer dan in de 
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referentiesituatie zullen echter potentieel conflicten optreden met de voertuigen die de 
rechtsaf-beweging van op de Tulpenstraat maken om Oostappen Groep op te rijden. De 
intensiteit van dit verkeer (643 pae) zal in vergelijking met de referentiesituatie fors 
toenemen. Daarbij komt de grote kans op stops in de verkeersafwikkeling op deze 
toegangsweg. Situaties met een ‘dode hoek’ in de spiegel zijn niet uit te sluiten. Er is 
sprake van en ‘regelmatig risico’. 
 
Het knooppunt tussen de Tulpenstraat, de Donderslagweg en de fietsweg 
Hengelhoefdreef 
De afwikkeling van kruisende bewegingen tussen motorvoertuigen is op dit kruispunt 
vlot. Problemen op vlak van verkeersveiligheid worden vanuit dat oogpunt niet verwacht.  
 
Ter hoogte van dit knooppunt zijn twee oversteekbewegingen door fietsers en 
voetgangers relevant: 
 de oversteek van de Tulpenstraat; 
 de oversteek van de Donderslagweg. 
 
De wachttijden voor de oversteek van de Tulpenstraat zullen beperkt blijven. De 
zichtbaarheid is goed. De herinrichting van het kruispunt volstaat. De zichtbaarheid van 
overstekende fietsers en voetgangers is goed. Er is met andere woorden een 
occasioneel risico. 
 
De wachttijden voor de oversteek van de Donderslagweg zullen beperkt blijven. De 
zichtbaarheid is goed. De herinrichting van het kruispunt volstaat om kleinere groepen 
van fietsers een veilige oversteek te bieden. De oversteek van grotere groepen zal 
moeizamer verlopen omwille van de afgebakende middenberm. De verwerkings-
capaciteit zal over het algemeen echter volstaan. Op het knooppunt zelf is er met 
andere woorden een ‘occasioneel risico’. 
 
Het knooppunt tussen de Donderslagweg en de oost-westgerichte 
Hengelhoefdreef (de ontsluiting van Twin Properties) 
Op basis van de berekening via Capacito wordt op dit kruispunt tijdens de ochtendspits 
een vlotte verkeersafwikkeling verwacht. De verkeersafwikkeling is matig tijdens de 
avondspits. Indien motorvoertuigen vanuit het plangebied de Donderslagweg oprijden, 
zullen zij meer dan 15 seconden moeten wachten.  
 
De zichtbaarheid is op dit kruispunt niet goed. Een flauwe bocht ten noorden van dit 
knooppunt belemmert het zicht.  
 
Ten zuiden van het knooppunt tussen de Donderslagweg en de Hengelhoefdreef is de 
intensiteit van het gemotoriseerd verkeer in de geplande situatie zeer hoog. De 
Donderslagweg is tijdens de avondspits sterk verzadigd en kent hierdoor een zwakke 
verkeersdoorstroming in noordelijke richting (D noord). Het oververzadigde knooppunt 
met de autosnelweg ligt vlakbij. 
 
Het knooppunt tussen de Donderslagweg en de oost-westgerichte Hengelhoefdreef is 
niet ingericht om de toekomstige verkeersstroom aan gemotoriseerd verkeer op te 
vangen. De fietspaden zijn hier niet van de Donderslagweg gescheiden. Het 
afgescheiden fietspad aan de westelijke zijde van de Donderslagweg betreft enkel het 
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tracé van het knooppuntennetwerk en eindigt ter hoogte van Toeristische Weg. Het 
fietspad aan de oostelijke zijde eindigt eveneens waardoor fietsers afkomstig uit het 
zuiden de oversteek moeten wagen. De zichtbaarheid van het verkeer komende uit het 
zuiden wordt hier belemmerd door de flauwe bocht in de Donderslagweg. 
Ter hoogte van de oprit naar de Donderslagweg is er een regelmatig risico dat fietsers 
tijdens de rechtsaf-beweging van het gemotoriseerd verkeer uit het oog verloren 
worden.  
 
Algemeen wordt voor dit kruispunt een permanent risico op incidenten verwacht. In de 
huidige situatie is het knooppunt al als zwart punt gekend. Een aanpassing is 
ondertussen ook al voorzien door AWV: overzichtelijk maken van het kruispunt door een 
aantal kappingen en het aanleggen van een middenberm.  
 
Het op- en afrittencomplex van de E314 met de N726 (Donderslagweg - 
Wagemanskeel) (zowel ten noorden als ten zuiden van de E314) 
Ter hoogte van de op- en afritten van en naar de E314 zullen problemen ontstaan op 
vlak van verkeersafwikkeling. Al in de referentiesituatie kan de uitrit ten noorden van de 
E314 het verkeer tijdens de vrijdag avondspits niet op een adequate manier verwerken 
en is een aanpassing nodig. In de geplande situatie zal de afrit meer dan twee keer 
zoveel verkeer moeten verwerken dan ze aankan. Er werd al beslist om verkeerslichten 
te plaatsen met vrijliggende fietspaden. Voor de fietsers is dit slechts een halve 
oplossing. Er moet een structurele oplossing komen voor de fietsers langsheen de N726 
tussen de Transportlaan ten zuiden van de E314 en het vrijliggend fietspad aan de 
Toeristische Weg. 
 

11.7.6 Wijziging van de verkeersleefbaarheid 

Uit tabel 11.8 blijkt dat de verkeersintensiteiten in de Tulpenstraat op een vrijdagavond 
in augustus in het slechtste geval zullen stijgen tot meer dan 900 pae. Dit zal druk zetten 
op de verkeersleefbaarheid in deze straat. Vooral de oversteekbaarheid zal sterk 
verminderen tijdens de pieken van aankomst- en vertrekverkeer. In dit tracédeel is er 
echter slechts een beperkte noodzaak tot oversteken aangezien er geen openbare 
wegen op uitgeven. Toch is in de Tulpenstraat een voetpad gewenst langs de kant van 
de woningen.  
 

11.8 Effectbeoordeling 

11.8.1 Wijziging van de verkeersafwikkeling 

Het effect op de verkeersafwikkeling is aanzienlijk negatief (-3).  
 
De verkeersafwikkelingskwaliteit neemt op het deel Donderslagweg tussen 
Hengelhoefdreef en E314 (D noord) af van A naar F. Ter hoogte van de afrit kan het 
verkeer van de vrijdagavondspits niet verwerkt worden in de referentiesituatie. Het plan 
voegt op die momenten een aanzienlijke hoeveelheid verkeer toe. 
 
Een aanpassing van het knooppunt Donderslagweg - E314 is ondertussen al voorzien 
(plaatsen verkeerslichten).  
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Ter hoogte van de ontsluiting van Oostappen Groep moeten maatregelen genomen 
worden om het uitgaande het verkeer voldoende te spreiden, bijvoorbeeld via een 
lichtenregeling, en/of het uitrijden te faciliteren, bijvoorbeeld door een wachtruimte te 
voorzien op Tulpenstraat. 
 

11.8.2 Wijziging van de verkeersveiligheid 

Het effect op de verkeersveiligheid is negatief (-2). 
 
De significante verslechtering van de verkeersveiligheid treedt niet op op de plekken 
waar belangrijke assen voor fietsverkeer aanwezig zijn. Veelal was de 
afwikkelingskwaliteit of de inrichting al slecht in de referentiesituatie.  
 
Aan de toegang naar Oostappen en de kruising van Hengelhoefdreef wordt het 
risiconiveau regelmatig, terwijl dit risico occasioneel was in de referentiesituatie. 
 
Er ontstaan ook nieuwe plaatsen met een permanent risico terwijl dit risico voordien een 
niveau lager was: de toegang tot Twin Properties en het deels aanliggend fietspad langs 
Donderslagweg. Voor de toegang tot Twin Properties zijn door AWV al aanpassingen 
gepland (zie verder). 
 

11.8.3 Wijziging van de verkeersleefbaarheid 

Het effect op de verkeersleefbaarheid is matig negatief (-1) voor de onderdelen 
Oostappen Groep, neutraal (0) voor de onderdelen Twin Properties en andere 
deelgebieden. 
 

De verkeersleefbaarheid verslechtert weliswaar op de Tulpenstraat tijdens de pieken 
van aankomst- en vertrekverkeer. Er ontbreken vandaag ook voetpaden. Maar 
aangezien de noodzaak tot oversteken beperkt is en gezien de aanwezigheid van 
weliswaar aanliggende fietspaden, wordt dit effect slechts matig negatief ingeschat. 
Toch kunnen er maatregelen worden voorgesteld voor de Tulpenstraat. 
 

11.9 Milderende maatregelen 

Volgende maatregelen worden voorgesteld: 
1. aanpassingen ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E314 (AWV 

gepland); 
2. aanpassingen op het knooppunt tussen de oost-west-Hengelhoefdreef en de 

Donderslagweg (AWV gepland); 
3. spreiding van de vertrek- en aankomsttijden; 
4. aanpak van de toegangswegen 

a. de oost-west-gerichte Hengelhoefdreef, 
b. de toegang naar Oostappen Groep; 

5. aanpak Tulpenstraat; 
6. verbeteren fietsvoorzieningen langsheen de N726 (waar nog geen vrijliggend 

dubbelrichtingsfietspad aanwezig is). 
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11.9.1 Aanpassingen ter hoogte van het op- en afrittencomplex naar E314  

Zoals al meermaals aangegeven, worden op korte termijn verkeerslichten voorzien, 
zowel ten noorden als ten zuiden van de E314. Deze maatregel zal voor het grootste 
deel mogelijke fileproblemen op de op- en afritten oplossen, waardoor de doorstroming 
op de E314 gegarandeerd blijft (cfr. plan-MER Essers). 
 

11.9.2 Aanpassingen op de Donderslagweg ter hoogte van de toegang tot Twin Properties 

Milderende maatregelen zijn samenvattend: 
 Optimaliseren gezichtsveld door in samenspraak met Limburgs Landschap en ANB 

de bosvegetatie te verwijderen ten voordele van heidevegetatie. 
 Een middenberm met opstelstrook ter hoogte van het knooppunt analoog aan het 

knooppunt tussen Tulpenstraat en Donderslagweg. 
 
Indien parallel ook maatregelen genomen worden voor de beveiliging van het 
fietsverkeer zal dit tevens positieve gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid. De 
zichtbaarheid wordt geoptimaliseerd en de fietsers krijgen een duidelijkere plaats in het 
wegbeeld.  
 

11.9.3 Spreiding van de vertrek- en aankomsttijden 

Een spreiding van de vertrek- en aankomsttijden is nodig om de intensiteit tijdens de 
piekmomenten verder te laten dalen. Dergelijke spreiding kan ervoor zorgen dat de 
noodzaak om bijkomende infrastructurele maatregelen door te voeren en dus 
bijvoorbeeld bijkomende verhardingen te voorzien, sterk gereduceerd wordt. Bovendien 
kunnen dergelijke maatregelen veelal zeer flexibel ingezet worden waardoor 
bijsturingen, mits de nodige monitoring, vaak eenvoudig te passen zijn. 
 
De spreiding van de vertrek- en aankomsttijden kan gebeuren door volgende ingrepen: 
 Voorzien van een voldoende diversificatie van het programma. 

Voor de worst case modellering van de spitsmomenten op vrijdag is uitgegaan van 
een volledige invulling met vaste verblijven (weekendhuisjes enz.). Voor de worst 
case modellering van de zaterdagspits is uitgegaan van een volledige invulling met 
zwerfwagens, caravans en tenten in Oostappen Groep. Het voorzien van een 
voldoende menging van de vormen van verblijf (bijvoorbeeld kampeerwagens en 
zwerfwagens) zal zorgen voor een betere spreiding van de aankomsten en 
vertrekken. Een menging van vakantielogies en geprivatiseerde recreatieve 
verblijven zal voor Twin Properties hetzelfde effect hebben. Aankomsten van 
geprivatiseerde recreatieve verblijven zijn in ieder geval meer gespreid, omdat zij 
geen verplicht tijdsvenster kennen18. 

 Opdelen van de verhuur in verschillende tijdszones. 
Deze maatregel is vooral toepasbaar op het programma zoals geformuleerd door 
Oostappen Groep. Het komt erop neer dat het aantal mogelijke plaatsen niet alleen 

                                                  
18 Het exploitatiemodel van Twin Properties is gebaseerd op flexibiliteit en vrijheid van de 
gasten, waardoor de gevraagde spreiding van aankomsten en vertrekken sowieso realiteit 
zal zijn. In die zin is de berekende verkeersgeneratie een worstcasescenario, dat wellicht 
nooit zal voorvallen. 
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per zone is gelimiteerd, maar ook per blok van aankomst- en vertrektijden.  
Om de druk ook binnen het kampeerterrein te spreiden kunnen de verschillende 
kampeerzones ook in sterk of minder gemengde tijdszones opgedeeld worden. Zo 
kan er, bijvoorbeeld via een gedegen registratiesysteem, voor worden gezorgd dat 
in blok A slechts 30% van de plaatsen beschikbaar is als men zich tijdens een 
bepaalde periode wil aanmelden, terwijl dit een ander percentage op andere de 
aanmeldingstijden. Deze spreiding kan er ook voor zorgen dat de dynamiek binnen 
het terrein zelf beter gespreid wordt. 

 Sensibiliseren om buiten de spitsmomenten te vertrekken of aan te komen. 
Zowel voor Twin Properties als voor Oostappen Groep kan een ontrading om tijdens 
de spitsmomenten aan te komen zorgen voor een betere spreiding. Dit kan ook 
geregeld worden via het reserveringssysteem. 

 Voorzien van een enkele slagboom ter hoogte van de uitgangen. 
Dergelijke slagboom zorgt ervoor dat het verkeer dat de site verlaat gedoseerd 
wordt. De maatregel is vooral van toepassing ten behoeve van de dosering van het 
verkeer vanuit Oostappen Groep.  

 
Bovendien moet deze spreiding er ook voor zorgen dat de afwikkelingskwaliteit en 
verkeersleefbaarheid langs Tulpenstraat geoptimaliseerd wordt.  
Op basis van ervaringen in andere projecten blijkt dat sterke reducties van het verkeer 
mogelijk zijn bij een goed doordachte aanpak. Voor Twin Properties wordt daarom een 
reductie van het verkeer met 25% als haalbare kaart naar voor geschoven. Voor 
Oostappen Groep wordt een reductie met 50% als haalbaar geacht. 
 
Ter illustratie geeft onderstaande tabel de indices weer op vlak van verkeersafwikkeling 
tijdens de avondspits bij volledige realisatie van het programma na toepassing van 
zowel de infrastructurele maatregelen ter hoogte van de op- en afrit van de E314 en de 
Donderslagweg als na spreiding van de aankomst- en vertrektijden. 
 
Tabel 11.15: Indices afwikkelingskwaliteit geplande situatie + MM1, na spreiding aankomst- en 

vertrektijden, avondspits 

Wegsegment en rijrichting Verkeersafwikkeling 

I/Cth-verhouding  LOS 

A oost 0,48 A 

A west 0,17 A 

B noord 0,04 A 

B zuid 0,12 A 

C noord 0,45 A 

C zuid 0,16 A 

D noord 0,53 A 

D zuid 0,12 A 

E noord 0,53 A 

E zuid 0,38 A 

F oost 0,11 A 

F west 0,16 A 

G uit/oost 0,90 D 
G in/west 0,51 A 

O noord/uit 0,04 A 

O zuid/in 0,43 A 
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Wegsegment en rijrichting Verkeersafwikkeling 

I/Cth-verhouding  LOS 

T in/oost 0,45 A 

T uit/west 0,00 A 

 
Met deze maatregelen is er, ten opzichte van de referentiesituatie, een lichte verbetering 
van de afwikkelingskwaliteit ter hoogte van de afrit van de autosnelweg. Er blijft een 
zwakke doorstroming, maar deze is acceptabel (D).  
 

11.9.4 Aanpak van de toegangswegen 

De verkeersafwikkeling ter hoogte van de toegangen blijft in beide gevallen tijdens de 
avondspits niet ideaal. Hier zijn nog steeds maatregelen nodig. 
 
Maatregelen die deze verkeersafwikkeling kunnen optrekken zijn bijvoorbeeld een 
herinrichting van de toegangen en een weldoordachte situering van de verschillende 
types van verblijven en voorzieningen (geen tenten in de buurt maar vaste constructies, 
sanitaire blokken en/of horeca), voorzien van voldoende buffer, het voorzien van de 
parkeerplaatsen nabij de uitgang, beperken van de snelheden, sensibiliseren om 
motoren af te zetten indien het voertuig stilstaat, voorzien van een péageplein en zorgen 
voor een ondergrond die het geluid reduceert. 
 
Andere maatregelen ter hoogte van de toegangen zijn  
 een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de slagbomen voor Oostappen 

Groep (zij is bij voorkeur 400 pae/half uur om incidentele pieken op te vangen); 
 de aanpassing van de oost-westgerichte Hengelhoefdreef zodat het noord-zuid 

fietsverkeer op een veilige manier deze weg kan kruisen. 
 

11.9.5 Aanpak van de Tulpenstraat 

Na toepassing van voorgaande maatregelen blijft er een probleem bestaan langs de 
Tulpenstraat. In samenhang met de verbeteringsmaatregelen in functie van de 
verkeersleefbaarheid kan ook de verkeersveiligheid er verder geoptimaliseerd worden.  
 
In de Tulpenstraat zouden de aanliggende fietspaden verbreed moeten worden tot 1,75 
m volgens de randvoorwaarden van het Vlaams Fietsvademecum. In functie van het 
intensiveren van het gebruik van de fiets door de verblijfsrecreanten in het gebied is een 
dubbelrichtingsfietspad aan de Z-zijde van de Tulpenstraat echter aan te bevelen. In dat 
geval kan het huidig fietspad aan de noordzijde omgevormd worden tot een voetpad 
(weliswaar te verhogen t.o.v. de rijweg). De Gemeente Houthalen-Helchteren is hiervoor 
bevoegd. 
 
In functie van de verslechterde oversteekbaarheid van de Tulpenstraat wordt 
voorgesteld een beveiligde oversteekplaats voor voetgangers aan te leggen, net ten 
oosten van de ingangsweg naar Recreatiepark Oostappen.  
 
Tot slot kan het noodzakelijk zijn in functie van de verkeersafwikkeling naar de toegang 
voor Oostappen om de wegversmallingen weg te nemen en te vervangen door andere 
snelheidsremmers. 
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11.9.6 Verbeteren fietsvoorzieningen langsheen de N726 

Het is van belang dat de fietsvoorzieningen langsheen de N726 (geselecteerd als 
bovenlokale fietsroute) sterk worden verbeterd tussen de Transportlaan en de 
Toeristische weg. De huidige brug over de E314 is te smal voor twee volwaardige 
enkelrichtingsfietspaden of voor één dubbelrichtingsfietspad. Een mogelijke oplossing is 
het doortrekken van de vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden met een fietsbrug over de 
E314. De oversteek naar het bestaande dubbelrichtingsfietspad gebeurt bij voorkeur op 
de oversteek ter hoogte van de Hengelhoefdreef. 
 

11.10 Resteffecten milderende maatregelen 

Indien alle voorgestelde milderende maatregelen worden uitgevoerd, dan kan 
verondersteld worden dat de effecten op het vlak van doorstroming en 
verkeersveiligheid structureel verbeteren (+2) en voor verkeersleefbaarheid 
verwaarloosbaar zullen zijn (0). Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de monitoring 
van de twee projecten en van de milderende maatregelen op projectniveau (zie 
hieronder). 
 
Een grotere spreiding van het verkeer (aankomsten en vertrekken) is de belangrijkste 
milderende maatregel omdat die rechtstreeks de piekwaarden beïnvloedt. Zoals al 
aangegeven zal die spreiding vanuit het exploitatiemodel voor Twin Properties in ieder 
geval van toepassing zijn. Hierdoor is een vlotte doorstroming gegarandeerd op alle 
wegvakken en kruispunten, behalve op de op- en afrit met de E314, die in de 
referentiesituatie al problematisch is. 
 
Daarom is op het vlak van infrastructurele maatregelen is de aanpassing ter hoogte van 
het op- en afrittencomplex met de E314 het meest noodzakelijk. De uitvoering ervan 
werd al bevestigd: in juni 2016 werd door MOW een timing voor uitvoering van de eerste 
aanpassingen voorzien eind 2016 begin 2017. 
 
Uit tabel 11.14 Indices afwikkelingskwaliteit geplande situatie +MM, is gebleken dat na 
het nemen van deze twee maatregelen de afwikkelingskwaliteit bijna overal vlot 
verloopt. Ter hoogte van de autosnelweg wordt deze acceptabel. De globale score voor 
de verkeersafwikkeling wijzigt hierdoor van -3 naar +2. 
 

11.11 Leemten in de kennis 

Het aantal (recreatieve) fietsers zal zeker toenemen door de uitbouw van het 
recreatiedomein Hengelhoef. Dit kan echter niet worden gekwantificeerd. 
 
De raming van het gemotoriseerd verkeer is gebeurd op basis van een aantal 
aannames. Een belangrijke aanname is een bezetting van 100%: 46% vertrekkende en 
50% aankomende voertuigen op één uur tijd. Door een spreiding van het verkeer 
kunnen deze percentages gevoelig dalen en zorgen voor minder verkeersoverlast, o.a. 
in de Tulpenstraat.  
 
Maatregelen van monitoring zijn dus noodzakelijk. In functie van de deze monitoring is 
het daarom aan te bevelen een fasering in het plan in te bouwen. De inrichters kunnen 
slechts een vergunning krijgen in de mate dat zij de beschreven spreiding realiseren en 
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bovendien dient telkens een evaluatie te gebeuren van de al genomen maatregelen. Dit 
kan best onder de vorm van een mobiliteitseffectrapport dat telkens bij het aanvatten 
van een nieuwe fase wordt toegevoegd. 
 
Uit deze mober moet dan blijken of eventuele bijkomende infrastructurele maatregelen 
noodzakelijk zijn. In functie van de realisatie van bijkomende infrastructuur, moet in het 
plan dan de nodige flexibiliteit worden voorzien en/of een koppeling gemaakt worden 
met deze fasering. De bijkomende infrastructuur betreft een rechtsafslagstrook vanaf de 
Tulpenstraat voor Oostappen Groep. Voor de toegang Twin Properties kan dit een 
afslagstrook langs de Donderslagweg betekenen om het domein via de oost-
westgerichte Hengelhoefdreef op te rijden. 
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12 DISCIPLINE BODEM 

12.1 Figuren 

Figuur 12.1: Topografie 
Figuur 12.2: Bodemkaart 
 

12.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Bodem wordt afgebakend als de zone waar effecten 
naar profiel- en bodemwijziging kunnen optreden. Het studiegebied is gelijk aan het 
plangebied uit figuur 10.1, buiten het plangebied zullen immers geen ingrepen 
gebeuren, waardoor geen effecten op de bodem buiten het plangebied worden 
verwacht.  
 
Voor de aanleg van de persleiding naar het RWZI van Genk zal dit mogelijk wel het 
geval zijn. De aanleg van deze persleiding vormt echter geen onderwerp van dit plan-
MER, maar een noodzakelijke randvoorwaarde. 
 

12.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

Voor de referentiesituatie wordt steeds uitgegaan van de huidige situatie (2014) 
rekening houdend met de uitvoering van de al vergunde werken. 
 

12.3.1 Topografie 

De topografische karakteristieken van het studiegebied kunnen samengevat worden als 
een plateau waarin de vallei van de Roosterbeek ingesneden is. Uit het digitaal 
terreinmodel (zie figuur 12.1) blijkt dat het plangebied weinig reliëfrijk is. Het terrein 
bevindt zich op een topografisch peil van +75 tot +80 m TAW. Centraal in het 
plangebied ligt de vallei van de Roosterbeek op een topografisch peil van +65 tot +70 m 
TAW. In het plangebied zijn ook (relicten van) landduinen aanwezig. 
 

12.3.2 Geologie 

Het plangebied ligt op de rand van het Kempisch Plateau. Een boring in de fase van 
project-MER (Twin Properties, 2011) gaf aan dat de quartaire laag ongeveer 7 meter dik 
is. Deze quartaire laag bestaat uit (bruin) zand met bijmenging van grind. De 
onderliggende tertiaire laag bestaat uit de Formatie van Bolderberg en meer bepaald het 
Lid van Genk. De dikte van deze bovenliggende tertiaire laag is volgens de boring meer 
dan 30 meter. Het Lid van Genk, gecodeerd als BbGe behoort tot het Onder-Mioceen. 
Het Lid van Genk bestaat uit bleekgeel tot bruingeel, sterk micahoudend, fijn kwartszand 
met plaatselijk kiezel, ligniet- en kleilenzen en twee grindlagen. 
 

12.3.3 Bodemtypologie 

De bodemtypologie wordt afgeleid van de bodemserie, aangegeven op de bodemkaart. 
De bodemserie wordt gekenmerkt door een textuurklasse, een drainageklasse en een 
profielontwikkeling. Op figuur 12.2 zijn de textuur, drainageklasse en profielontwikkeling 
weergegeven. 
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Het grootste deel van het plangebied bestaat uit zandbodems. De benedenstroom van 
de Roosterbeek in het plangebied bevat veenbodems. Verder komen er ook zones voor 
onder de rubriek OB (bebouwde zone) en komen er duinen voor (bodemtype x 
duingrond). De gronden zijn goed (droog) tot matig goed (matig droog) gedraineerd met 
uitzondering van de bedenstroom van de Roosterbeek die matig nat tot zeer nat is. Wat 
betreft profielontwikkeling hebben de meeste bodems een duidelijke humus- of/en ijzer- 
B-horizont. Ter hoogte van het deelgebied Twin Properties komen bodems met diepe 
antropogene humus-A-horizont (plaggengronden) voor. De bodems in de omgeving van 
het bezoekerscentrum bevatten een zwakke humus- of/en ijzer-B-horizont. 
 

12.3.4 Bodemkwaliteit 

Voor het plangebied zijn geen gegevens over bodemverontreiniging bekend via OVAM. 
Voor het overgrote deel van het gebied wordt ook geen verontreiniging verwacht op 
basis van het bodemgebruik. 
 
Ten oosten van het kasteel is een stortplaats aanwezig. Mogelijk is de bodem hier 
verontreinigd. Hier zijn echter geen kwaliteitsgegevens gekend. Het stort is op de BWK 
aangeduid met karteringscode ‘ko’ (stort) op onderstaande illustratie. 
 

 
Illustratie 12.1: Uittreksel BWK (geopunt.be) 
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12.4 Methodologie effectvoorspelling 

12.4.1 Wijziging bodemopbouw 

Er wordt nagegaan wat de huidige verstoring van het bodemprofiel al is en wat de 
bijkomende verstoring in elk van de alternatieven zal zijn.  
 

12.4.2 Wijziging bodemkwaliteit 

Er wordt aangegeven welke verontreinigde delen een aandachtspunt zijn bij de verdere 
uitwerking van de plannen. Hierbij wordt voornamelijk rekening gehouden met een 
rechtstreeks effect door het uitgraven van verontreinigde gronden en anderzijds met het 
indirect effect waar de verontreiniging zich mogelijk verder verspreid. In het MER 
worden de aandachtszones aangeduid die mogelijk een relevant effect zullen 
ondervinden naar bodemkwaliteit. 
 

12.5 Effectuitdrukking 

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 
 wijziging bodemprofiel/ruimtebeslag/vergraving: m²; 
 wijziging bodemkwaliteit: kwalitatief beschrijvend. 
 

12.6 Beoordelingskader 

Het beoordelingskader voor de discipline Bodem is weergegeven in onderstaande tabel 
12.1. De effecten van Bodem worden doorgegeven aan de discipline Landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie. 
 
Tabel 12.1: Beoordelingskader discipline Bodem 

Beoordeling Wijziging bodemopbouw Wijziging bodemkwaliteit 

+3  zeer significante verbetering bodemkwaliteit 

+2  significante verbetering bodemkwaliteit 

+1  beperkte verbetering bodemkwaliteit 

0  geen wijziging bodemkwaliteit 

-1 < 5% wijziging oorspronkelijk profiel beperkte verslechtering bodemkwaliteit 

-2 > 5% wijziging oorspronkelijk profiel significante verslechtering bodemkwaliteit 

-3 > 10% wijziging oorspronkelijk profiel zeer significante verslechtering bodemkwaliteit 

 
 

12.7 Effectbepaling en -beoordeling 

12.7.1 Wijziging van de bodemopbouw 

Wijziging bodemprofiel 
Momenteel bestaat de bodem grotendeels uit ‘bodems met een duidelijke humus- of 
ijzer-B-horizont’ (64%). Daarnaast is het bodemprofiel in 27% niet gekend. Verder zijn in 
mindere mate ‘bodems met een zwakke humus- of ijzer-B-horizont’ (4%), 
plaggenbodems (3%) en bodems zonder profielontwikkeling (2%) aanwezig. 
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 Deelgebied Oostappen Groep 
 
Centraal deel 
In het centrale deel blijft de situatie gelijk aan de huidige situatie. Er worden 
bijgevolg geen wijzigingen verwacht in het bodemprofiel. 
 
Westelijk deel 
In dit deel is een uitbreiding van de verblijfsrecreatie tot 350 kampeerplaatsen (12,1 
ha) voorzien. Deze kampeerplaatsen kunnen flexibel ingevuld worden met chalets, 
stacaravans of caravans van privé-eigenaars die gedurende langere periode op het 
terrein verblijven De uiteindelijke verdeling is nog niet gekend. Door de aanleg van 
nutsvoorzieningen en bestrating naar de kampeerplaatsen zal het bodemprofiel 
lokaal ondiep verstoord worden. 
 
Oostelijk deel 
In deze zone zal het aantal verblijfsplaatsen worden uitgebreid met een flexibele 
invulling. Het gaat om maximaal 260 kampeerplaatsen op 9,2 ha. Door de aanleg 
van nutsvoorzieningen naar de kampeerplaatsen zal het bodemprofiel lokaal ondiep 
verstoord worden. 
 
Zone Vallei 
In de zone Vallei zal het aantal kampeerplaatsen uitbreiden tot 65 (2,3 ha). De 
ontsluiting tussen de verschillende zones wordt half verhard aangelegd op een 
beperkte fundering. Hier zal het bodemprofiel ondiep verstoord worden. Hetzelfde 
geldt voor de aanleg van de nutsvoorzieningen.  
 
De verstoring in het deelgebied Oostappen Groep zal voornamelijk te wijten zijn aan 
de aanleg van nutsleidingen. Dit zal hier bijgevolg slechts een beperkte oppervlakte 
zijn, kleiner dan 5% van de oppervlakte. Het effect is beperkt negatief (-1). 
 
Zone A 
In zone A komen 56 kampeerplaatsen bij (2,0 ha). Dit zal opnieuw gepaard gaan 
met een verstoring van het bodemprofiel t.h.v. de voorziene verblijfsplaatsen. Bij 
alternatief met zone A dienen de ontsluitingsweg en de riolering verder 
doorgetrokken te worden. Het effect is bijgevolg nog steeds beperkt negatief (-1). 
 
Zone B 
In het geval de ontwikkeling van zone B komen er 40 kampeerplaatsen bij (1,4 ha). 
Ook hier zal enkel de aanleg van de verbindingsweg tussen de verschillende 
kampeerterreinen en het doortrekken van de riolering leiden tot een 
profielverstoring. Ook hier zal het effect bijgevolg beperkt negatief (-1) zijn. 
 
Zone C 
Hier zullen 115 kampeerplaatsen (4,0 ha) worden aangelegd. Het totale effect zal 
bijgevolg ook hier beperkt negatief (-1) zijn. 
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 Deelgebied Twin Properties 
 
Centrale deel 
In het centrale deel van het deelgebied ‘Twin Properties’ zullen geen wijzigingen zijn 
t.o.v. de referentiesituatie, en bij gevolg ook geen wijzigingen in het bodemprofiel. 
 
Westelijk deel 
In het westelijk deel van het deelgebied ‘Twin Properties’ worden drie nieuwe 
blokken met vakantieappartementen gebouwd. Ter hoogte van deze bouwzone zal 
het bodemprofiel verstoord worden. 
 
Oostelijk deel 
In het oostelijke deel zullen negen nieuwe blokken met vakantieappartementen 
worden gebouwd. Ook hier zal ter hoogte van de nieuwe infrastructuur het 
bodemprofiel worden verstoord. Maar aangezien hier in het verleden al 
vakantiehuisjes hebben gestaan (zie ‘voormalige verblijfsrecreatie’ op figuur 5.3), 
wordt aangenomen dat de bodem hier al geheel of gedeeltelijk verstoord is. 
 
Verder worden in deze zone ook sportterreinen en een approach-golfterrein 
aangelegd. Deze gaan niet gepaard met significante verstoringen van het 
bodemprofiel. 
 
Uiteindelijk zal in het deelgebied ‘Twin Properties’ het bodemprofiel slechts zeer 
beperkt verstoord worden in minder dan 5% van het terrein. Het effect is bijgevolg 
beperkt negatief (-1). 
 
Alternatief hotel in zone E of E’ 
Verder zal in deelgebied ‘Twin Properties’ een hotel gebouwd worden. Mogelijk komt 
dit ter hoogte van zone E of E’. Het hotel zal een ondergrondse verdieping hebben 
van 1000 m². Ter hoogte van het hotel en de ondergrondse verdieping zal het 
bodemprofiel verstoord worden. In zone E is het bodemprofiel lokaal al verstoord 
door de aanwezige bebouwing. Door de verstoring door de aanleg van een 
ondergrondse verdieping zal de bodem echter over een grotere oppervlakte en 
dieper verstoord worden. Er zal dus een toename van de verstoring van het 
bodemprofiel zijn in meer dan 10% van de oppervlakte. In dit geval is het effect 
aanzienlijk negatief (-3). 
 
Ook in zone E’ is er al een verstoring van de bodem. Ook hier zal het Hotel een 
extra verstoring met zich meebrengen. Het effect is aanzienlijk negatief (-3). 
 
Verder wordt in dit alternatief in zone F een parkeerterrein aangelegd. Aangezien 
hier in het verleden (en deels ook nog in de huidige situatie) bebouwing aanwezig is 
geweest (zie ‘voormalige verblijfsrecreatie’ op figuur 5.3), wordt aangenomen dat de 
bodem hier al geheel of gedeeltelijk verstoord is. 
 
Alternatief hotel in zone F 
Ter hoogte van zone F is het bodemprofiel al verstoord. Wanneer het hotel met de 
ondergrondse verdieping hier komt te liggen, zal dit net als in zone E toch een extra 
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verstoring met zich meebrengen. Het effect zal bijgevolg aanzienlijk negatief zijn (-
3). 
 
Wanneer het hotel aangelegd wordt in zone F, komt de parking in zone E of E’ te 
liggen. Wanneer de parking in zone E’ komt te liggen zal dit geen verdere toename 
van de profielverstoring met zich meebrengen. In zone E is de bodem momenteel 
niet verstoord en zal dit bijgevolg wel tot een extra verstoring leiden. Het effect zal 
ook hier aanzienlijk negatief zijn (-3). 
 

 Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
In het deelgebied ‘kasteel en bezoekerscentrum’ zal de huidige bestemming behouden 
blijven. Hier zijn geen omvangrijke ingrepen gepland, enkel beperkte uitbreidingen van 
de bestaande bebouwing. Er zal bijgevolg geen wijziging zijn in het bodemprofiel, het 
effect is neutraal. 
 
 Natuur en visvijvers 
De resterende zones van het plangebied krijgen de bestemming natuur of ter hoogte 
van de visvijvers recreatie, afhankelijk van het alternatief. De voorziene recreatie is 
vissen. Zowel bij de bestemming natuur als bij de bestemming recreatie worden geen 
effecten verwacht op het bodemprofiel.  
 
Daarnaast zal op de plaats van de drooggevallen roeivijver een ven aangelegd worden. 
Dit zal hier gepaard gaan met een uitgraving. Deze zal echter beperkt blijven tot de 
contour van de roeivijver. Deze roeivijver werd in het verleden ook uitgegraven en 
verdroogde toen er geen water meer werd ingepompt vanuit de visvijvers. De minerale 
bodem, een sliblaag en strooisel van het jonge bos, zal worden verwijderd. Het 
bodemprofiel zal bij deze werken verstoord worden, maar de oorspronkelijke ondiepe 
bodemhorizonten werden al verstoord. Het effect is bijgevolg bij alle alternatieven 
neutraal. 
 

12.7.2 Wijziging van de bodemkwaliteit 

 Deelgebied Oostappen Groep 
De aanleg van een kampeerterrein zal geen effect hebben op de bodemkwaliteit. Ook 
tijdens de exploitatiefase is de kans op calamiteiten beperkt. Het effect zal bijgevolg 
neutraal zijn. 
 
 Deelgebied Twin Properties 
Ook op de terreinen van Twin Properties worden geen ingrepen verwacht die een effect 
zullen hebben op de bodemkwaliteit. Ook hier zal het effect neutraal zijn. 
 
 Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
Ten oosten van het kasteel is een stortplaats aanwezig. Momenteel zijn geen 
werkzaamheden gepland voor het opruimen van deze stortplaats (enkel bij overdracht 
van eigendom is dit wettelijk verplicht). Hierdoor kan mogelijke vervuiling verder uitlogen 
en de bodemkwaliteit verslechteren. De mate waarin de bodem momenteel vervuild is, 
is niet gekend.  
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Indien hier vervuiling zal uitlogen, zal de bodem hier vermoedelijk nu ook al vervuild zijn. 
De verdere vervuiling zal bijgevolg beperkt zijn. Het effect is onbekend en beperkt 
negatief (-1). 
 
 Natuur en visvijvers 
De resterende zones van het terrein krijgen als bestemming natuur en/of recreatie 
(visvijver). Dit zal geen effect hebben op de bodemkwaliteit. Ook hier zal het effect 
neutraal zijn. 
 

12.7.3 Samenvatting 

Tabel 12.2: Beoordeling van de effecten voor de discipline Bodem 

Effectgroep Oostappen Groep Twin Properties 
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Bodemopbouw -1 -1 -1 -1 -1 -3 -3 0 0 0 0 0 0 

Bodemkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 
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12.8 Milderende maatregelen 

Het effect van de kelder op de verstoring van het bodemprofiel is aanzienlijk. Dit effect 
kan gemiddeld worden door de oppervlakte van de kelder te verminderen, zodat een 
kleiner deel van het bodemprofiel verstoord wordt of door de kelder te voorzien in een 
zone waar de bodem al verstoord is, waardoor geen verdere verstoring van het 
bodemprofiel veroorzaakt wordt. Het resulterende effect zal neutraal tot beperkt negatief 
zijn. 
 
Tabel 12.3: Beoordeling van de effecten voor de discipline Bodem na milderende maatregelen  

(*) score na milderende maatregelen 

Effectgroep Oostappen Groep Twin Properties 
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Bodemopbouw -1 -1 -1 -1 -1 -1/0 -1/0 0 0 0 0 0 0 

Bodemkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 

 

12.9 Leemten in de kennis 

Leemten in de kennis m.b.t. de inventaris 
De mate waarin de grond ter hoogte van de stortplaats vervuild is, is niet gekend. Een 
exacte score is bijgevolg moeilijk toe te kennen aan de effecten. 
 

12.10 Monitoring en evaluatie 

Er wordt geen monitoring of evaluatie voorgesteld. 
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13 DISCIPLINE WATER 

13.1 Figuren en bijlagen 

Figuur 13.1: Watertoetskaart 
 
Bijlage 13.1: Lengteprofielmetingen van de Roosterbeek ter hoogte van het plangebied 
Bijlage 13.2: Hydrologische studie omgeving drooggevallen roeivijver Hengelhoef 
 

13.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied wordt afgebakend als het plangebied en nabije omgeving met de 
waterlopen waarop mogelijk effect kan verwacht worden. Het studiegebied wordt 
weergegeven op figuur 10.1. Als studiegebied wordt het plangebied genomen met 
uitbreiding van de zone waarbinnen effecten mogelijk zijn voor de waterlopen in de 
omgeving. Hier wordt de Roosterbeek stroomopwaarts volledig opgenomen in het 
studiegebied alsook het deel van de Mijnbeek, dat geclassificeerd is als waterloop van 
3e categorie. Eventuele stroomopwaartse effecten werken niet ver door. De afstand 
waarover de Mijnbeek wordt meegenomen zal voldoende zijn om uit te sluiten dat 
verder nog effecten zullen plaatsvinden. 
 
Stroomafwaarts zal de Roosterbeek beschouwd worden tot aan de E314. Hier stroomt 
de beek immers door een duiker onder de snelweg. Eventuele problemen met een 
toename van het debiet zullen voor deze duiker optreden. 
 

13.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

13.3.1 Oppervlaktewater 

Het plangebied is gelegen in het bekken van de Demer. Een deel van het stroomgebied 
van de Demer ligt in mijnverzakkingsgebieden. Als referentiesituatie wordt de huidige 
situatie (2014) met uitvoering van de vergunde werken genomen. 
 
Roosterbeek 
Centraal door het plangebied loopt de Roosterbeek (waterloop van 2e categorie) die 
wordt beheerd door de Provincie Limburg, ook na de herinschaling van onbevaarbare 
waterlopen19. De bronnen van de Roosterbeek situeren zich ten westen ‘Roosterbeek’ 
en noordwesten ‘Mijnbeek’ van het voormalige mijnterrein Zwartberg. Vervolgens 
stroomt de Roosterbeek in zuidwestelijke richting doorheen het plangebied, kruist de 
A2/E314, het natuurgebied De Teut-Tenhaagdoornheide en het centrum van Zonhoven. 
 
De Roosterbeek kent een vrij groot verval in zuid-westrichting. Stroomafwaarts van de 
Hengelhoefdreef bedraagt het peil 70 m TAW, terwijl dit ter hoogte van de 
Donderslagweg daalt tot 67 m TAW. 
 

                                                  
19 BVR 29 november 2013: Decreet tot wijziging van de Wet van 28 december 1967 
betreffende de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en 
andere diverse wijzigingen 
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Het stroomafwaartse deel van de vallei binnen het plangebied vertoont een meer 
‘natuurlijk’ reliëf onder de vorm van een bredere zacht hellende vallei. Het 
noordoostelijke deel vertoont een eerder diep ingesneden beekvallei ten gevolge van 
structurele wijzigingen aan het reliëf waarbij delen van het terrein opgehoogd werden. 
Nabij het oude spoorwegbruggetje is de dijkhoogte een vijftal meter, nabij de knijp (zie 
verder) is dit ongeveer 3,5 m. 
 
Binnen het plangebied is er een knijp op de Roosterbeek aanwezig. De knijp is een 
dubbele betonnen wand met een loopval eroverheen en een vierkante opening (zie 
onderstaande illustratie 13.1.  
 
Er zijn geen peilschommelingsgegevens bekend voor de Roosterbeek. 
 

 
Illustratie 13.1: Knijp van de Roosterbeek 

 
Overstroming 
Een groot deel van het plangebied is aangeduid als ‘mogelijk overstromingsgevoelig’ op 
de watertoetskaart versie 2011 (zie figuur 13.1). Een kleine zone in de vallei van de 
Roosterbeek is ‘effectief overstromingsgevoelig’ en is ook aangeduid als recent 
overstroomd gebied (ROG). De Roosterbeekvallei is aangeduid als van nature 
overstroombaar gebied (NOG). 
 
Waterkwaliteit Roosterbeek 
Het kwaliteitsonderzoek van de oppervlaktewateren wordt in Vlaanderen bepaald en 
opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het meetnet bestaat uit enkele 
duizenden meetpunten. Niet alle meetpunten worden jaarlijks onderzocht. De 
meetpunten gekozen in de omgeving van het plangebied zijn opgenomen in 
onderstaande tabel 13.1. 
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Tabel 13.1: Meetpunten VMM in de omgeving van het plangebied 

 
 
 Biologische waterkwaliteit 
De index voor biologische waterkwaliteit weerspiegelt de kwaliteit van een stilstaand of 
stromend oppervlaktewater aan de hand van de planten of dieren die erin voorkomen. 
De beschrijving van de biologische kwaliteit van de Vlaamse oppervlaktewateren 
gebeurt voornamelijk aan de hand van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze is 
gebaseerd op de aanwezigheid van zoetwaterongewervelden in het water, waaronder 
wormen, bloedzuigers, slakken, kreeftachtigen, schaaldieren en insecten. 
De BBI kan als waardemeter gelden voor de algemene toestand van een waterloop over 
een langere periode (weken tot maanden). De BBI bedraagt maximaal 10 (zeer goed) 
en minimaal 0 (zeer slecht of biologisch dood). Hoe hoger de BBI, hoe beter de 
waterkwaliteit. Een BBI van 7 of meer voldoet aan de Vlarem II-norm. De waarden zijn 
ingedeeld in zes klassen met overeenkomstige kleurencode, weergegeven in 
onderstaande tabel. 
 
Tabel 13.2: Kwaliteitsklassen biologische waterkwaliteit 

 
 
Tabel 13.3 geeft de BBI voor de meetpunten 455800 en 455900 in de Roosterbeek, 
voor de periode 1994 tot 2009. 
 
Tabel 13.3: Biologische waterkwaliteit in VMM meetpunten in de omgeving van het plangebied 

 
 
Hieruit blijkt dat de biologische kwaliteit van het water in de omgeving van het 
plangebied evolueerde van zeer slechte tot zeer goede kwaliteit. Er is de laatste jaren 

VMM 

meetpunt

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2009

455800 2 3 3 2 5 9 7 8 7 9

455900 7 6 6 8 6 9



 
 
 
 
 
 
 

9Y0456/R3/873236/Mech  MER Hengelhoef 

januari 2017 - 128 - Rapport v.3.2 

  
  

een duidelijk trend tot verbetering van de waterkwaliteit (matig tot goede kwaliteit) en 
deze moet dus in elk geval behouden blijven. Dit impliceert meteen ook dat elke 
bijkomende, rechtstreekse lozing van verontreinigd afvalwater (hoe weinig verontreinigd 
ook) op de Roosterbeek zou moeten geweerd worden. 
 
 Fysisch-chemische waterkwaliteit 
De fysisch-chemische waterkwaliteit geeft een beoordeling van de kwaliteit van de 
waterkolom van een oppervlaktewater op basis van fysische kenmerken (bijvoorbeeld 
zuurtegraad, geleidbaarheid, …) of chemische kenmerken (aanwezigheid van 
vervuilende stoffen). Voor de beschrijving van de fysisch-chemische kwaliteit van 
oppervlaktewateren kunnen we gebruik maken van de Prati-Index voor 
zuurstofverzadiging (PI0). Deze is gebaseerd op een reeks metingen van fysische en 
chemische parameters en beoordeelt zo de toestand van de waterkolom op jaarbasis. 
Hoe lager de Prati-Index, hoe beter de waterkwaliteit. Voor deze index is geen wettelijke 
norm vastgelegd. Een Prati-Index kleiner dan of gelijk aan 4 geldt als richtwaarde voor 
een matige waterkwaliteit. Dit toetsingsniveau stemt overeen met een goede biologische 
kwaliteit. Zes kwaliteitsklassen worden onderscheiden, waaraan een bepaalde 
kleurencode voor grafische voorstelling wordt toegekend, weergegeven in onderstaande 
tabel. 
 
Tabel 13.4: Kwaliteitsklassen Prati-Index 

 

 
Tabel 13.5 geeft de Prati-index voor opgeloste zuurstof voor de meetpunten 455800 en 
455900 in de Roosterbeek, voor de periode 1995 tot 2012. 
 
Tabel 13.5: Prati-Index in VMM-meetpunten in de omgeving van het plangebied 

 
 
Hieruit blijkt dat de fysicochemische kwaliteit van het oppervlaktewater in de omgeving 
van het Domein Hengelhoef over het algemeen matig verontreinigd tot soms 
aanvaardbaar is. 
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455900 2,9 3 2,6 1,7 2,1 2,9 2,1 2,1 3,1 2,6 3
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Tijdens terreinbezoek (22/05/2013) werd vastgesteld dat de Roosterbeek ter hoogte van 
de knijp vervuild is door huishoudelijk afvalwater (rioolschimmel). Vooral 
stroomopwaarts van de knijp is het water troebel. In dit traject is een soort half 
accoladeprofiel gemaakt door ruimingsslib in het rechterdeel van de bedding te zetten. 
 
Vijvers 
Er zijn naast de Roosterbeek nog zes waterlichamen aanwezig in het plangebied. 
Hiervoor werd de volgende nomenclatuur afgesproken: 
 recreatieplas (1); 
 drooggevallen roeivijver (2); 
 vier visvijvers (3, 4, 5, 6). 
 
Onderstaande illustratie geeft de vijvers en hun eigendomssituatie weer. De visvijvers 
zijn alle vier in beheer van Limburgs Landschap vzw, al is enkel visvijver (6) hun 
eigendom. 
 

 
Illustratie 13.2: Nomenclatuur en eigendomssituatie vijvers Domein Hengelhoef. 1= recreatieplas, 2= 

drooggevallen roeivijver, 3,4,5,6= visvijvers 

  
De visvijvers werden in het verleden waarschijnlijk gevoed door de Roosterbeek en/of 
deels gevoed met pompwater van Mijnschade. Het afgelopen decennium, na stopzetten 
van de pompen, lijkt het peil een 40 cm gedaald. 
 
Het peil in de visvijvers reageert snel op neerslaghoeveelheden, maar heeft wel een 
minimumpeil, waarschijnlijk valt dat samen met het freatisch grondwater (telefonische 
mededeling Vic Indesteeghe van Limburgs Landschap vzw). Het peil wordt momenteel 
niet meer actief geregeld. De visvijvers lijken onderling niet in open verbinding te staan. 
Het waterpeil zou sterk fluctueren, aldus. 
 
Tijdens terreinbezoek (22/05/2013) werd vastgesteld dat het water van de visvijvers 
duidelijk troebel is. Dit is mogelijk te wijten aan opwoeling door een hoge stand van 
karperachtigen. Er is wel een kleurverschil tussen visvijver (4) en (5) te zien, dit wordt 
ook bevestigd door de luchtfoto. 
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In tabel 13.6 zijn de waterkwaliteitsgegevens van vijver 4 en 5 weergegeven, die 
bekomen werden in het onderzoek, beschreven in § 13.3.2. 
 
Tabel 13.6: Waterkwaliteitsgegevens meetpunten (HENS004X in vijver 4 en HENS003X in vijver 5) 

Parameter Eenheid Vijver 4  Vijver 5  

  6/12/2013 2/07/2014 6/12/2013 2/07/2014 

pH  7,3 6,7 7,3 7,3 

EC µS/cm 121 128 101 566 

totaal fosfor (P) mg/l <0,05 0,27 <0,05 0,08 

Nitriet (als N) mg/l  <0,01  <0,01 

Nitraat (als N) mg/l  2,0  11 

Stikstof volgens Kjeldahl (N) mg/l  3,5  1,2 

Stikstof totaal [N] mg/l  5,5  12 

pH  6,7  7,3  

EC µS/cm 128  566  

totaal fosfor (P) mg/l 0,27  0,08  

Nitriet (als N) mg/l <0,01  <0,01  

Nitraat (als N) mg/l 2,0  11  

Stikstof volgens Kjeldahl (N) mg/l 3,5  1,2  

Stikstof totaal [N] mg/l 5,5  12  

 
In vijver 4 werd in de zomer een vrij hoge fosfaatwaarde gemeten, in vijver 5 was het 
nitraatgehalte dan weer hoog. Beide vijvers zijn te rijk voor venwaterkwaliteit (habitat 
3130). Het peil in vijver 4 staat altijd 12 cm hoger dan in vijver 5. Het peilverloop 
doorheen het jaar (verandering) is identiek in vijver 4 en 5 en varieerde van lager in 
augustus tot oktober 2013 naar hoger in januari tot april 2014, met een verschil 
daartussen van een 20-tal cm. 
 
Vanuit de middelste visvijver (5) werd vroeger oppervlaktewater door een buis over de 
Roosterbeek verpompt naar de drooggevallen roeivijver (2). Er lijkt ook nog steeds 
een overloop te zitten naar de Roosterbeek. Vanuit de drooggevallen roeivijver was er 
gravitair een afwatering naar de huidige recreatieplas. De constructie met gracht, kopse 
keermuurtjes en buis is nog aanwezig, maar lijkt al meerdere jaren geen water meer te 
voeren (dikke strooisellaag in deze gracht). 
 
De recreatieplas is momenteel met grondwater gevoed en heeft een overloop naar de 
Roosterbeek langs een leiding van 700 mm die rechtstreeks op de Roosterbeek 
aangesloten is. Oostappen Groep (mededeling Vital Langenaeker) pompt ’s zomers 
soms grondwater om het peil van de recreatieplas aan te vullen.  
 
Een natuurinrichtingsmaatregel, voorgesteld in het kader van het project-MER van 
Oostappen Groep, wil een ven aanleggen in de drooggevallen roeivijver zodat 
doelhabitat 3130 kan ontwikkelen. Deze maatregel en de ecologische kwaliteiten van de 
andere vijvers worden besproken in de planbeschrijving (zie § 5.6.2) en in de discipline 
Fauna en flora (zie hoofdstuk 14). 
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Riolering en RWZI 
Het afvalwater van Houthalen-Oost wordt verzameld via een netwerk van rioleringen die 
samenkomen ter hoogte van het kruispunt van de Bosduifstraat met de Tulpenstraat. 
Van daaruit verloopt een collector (diam. 900 mm) tot aan de Roosterbeek. Verder 
verloopt de collector parallel aan de Roosterbeek langs de noordelijke oever tot aan de 
Hengelhoefdreef. Voorbij de Hengelhoefdreef sluit de collector uiteindelijk aan op de 
RWZI Houthalen-Oost.  
 
De twee recreatiedomeinen binnen Hengelhoef zijn voor de zuivering van hun 
afvalwater, via dezelfde collector, aangesloten op de RWZI Houthalen-Oost. Het RWZI 
zit momenteel aan zijn maximumcapaciteit. Uit uitvoerig overleg tussen de betrokken 
partijen is gebleken dat de enige oplossing geboden kan worden om het afvalwater 
afkomstig van de recreatiedomeinen volledig door te voeren naar de RWZI Genk (incl. 
het bestaande contingent dat momenteel is aangesloten op RWZI) en dit via 
pompstation en persleidingen en via beschermde gravitaire riolering met aansluiting op 
de gemeentelijke riolering van Genk. De aansluiting zal gebeuren ter hoogte van de 
Woudstraat. Daarnaast zal ook een noodoverloop voorzien worden op de bestaande 
collector. Zodat wanneer het pompstation zou falen, het afvalwater niet geloosd wordt 
op de Roosterbeek, maar afgevoerd wordt naar een bestaande collector in het 
valleigebied (RWZI Houthalen-Oost). (Zie beschrijving in § 3.6.2 
Afvalwaterbehandeling).  
 
In de omgeving van het plangebied zijn er verder een aantal overstorten aanwezig die 
periodiek afvalwater lozen op de Roosterbeek. Ter hoogte van de Weg naar Zwartberg 
bevinden zich de Overloop VI, ter hoogte van de kruising met de Mijnbeek, en de 
Overloop I. Voor Overloop VI wordt aangegeven dat het maximaal debiet 135 l/s 
bedraagt. Bij een doorvoer van 10 DWA in de riolering bedraagt het debiet 5 l/s. 
Overloop I is een belangrijk overstort met een maximaal debiet van 2.028 l/s en een 
debiet van 232 l/s bij een doorvoer van 10 DWA. Dit overstort ligt aan de basis van de 
periodieke vervuiling van de Roosterbeek in het stroomopwaarts deel van het 
plangebied en veroorzaakte de dunne slibafzetting in de bedding (Oostappen Groep, 
2007). 
 
Aan de stroomafwaartse zijde van de collector, ter hoogte van de Hengelhoefdreef, 
sluiten vanuit het noorden en zuiden afvoerleidingen aan die in de Hengelhoefdreef 
gelegen zijn. Aan de noordelijke aansluiting is de overloop “Overloop II” gelegen met 
een maximaal debiet van 847 l/s en een debiet van 150 l/s bij een doorvoer van 5 DWA. 
Aan de zuidelijke aansluiting wordt voor Overloop III de vermelding ‘doorstort’ gegeven 
en een maximaal debiet van 249 l/s. Bij een doorvoer van 5 DWA bedraagt het debiet 
36 l/s. 
 
In onderstaande illustratie 13.3 is het zoneringsplan voor de omgeving van het 
plangebied weergegeven. In het deelgebied Oostappen is een zone aangeduid als 
‘centraal gebied’ (oranje gearceerd) met een bestaande aansluiting op een operationeel 
zuiveringsstation. Daarnaast zijn enkele zones in de deelgebieden Oostappen Groep en 
Twin Properties aangeduid als ‘collectief te optimaliseren buitengebied’ (groene 
contour)20. Voor voorliggend project is het zoneringsplan minder relevant aangezien er 
                                                  
20 meer uitleg over de zonering op http://geoloket.vmm.be/zonering/burger.php 
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een gepaste oplossing gezocht werd voor de waterproblematiek (zie beschrijving in § 
3.6.2). 
 

 
Illustratie 13.3: Zoneringsplan (bron: VMM-loket Zonering, laatst geraadpleegd op 2/7/2014) 

 
Gezien de omvang van de noodzakelijke investeringen in saneringsinfrastructuur is het 
belangrijk om te weten welke projecten met de hoogste prioriteit moeten worden 
uitgevoerd. Om de impact van de lozingen op basis van ecologische criteria te kunnen 
prioriteren werden zogenaamde milieu-impacttoetskaarten opgesteld (zie eveneens 
illustratie 13.3). Aldus werd een samengestelde kaart opgemaakt, die per gebied een 
score (van 1 tot 10 met 10 de hoogste prioriteit) betekent op basis van het voorkomen 
van bepaalde types gebieden vb. overstromingsgebieden, prioritair te onderzoeken 
waterbodems, ecologisch waardevolle gebieden en waterlopen, water voor de mens 
(drinkwater/zwemwater), etc. De milieu-impacttoetskaart is aangeduid op bovenstaande 
illustratie. De scores binnen het plangebied variëren van 2,5 in het volledige plangebied 
tot 3,5 ter hoogte van de recreatieplas en drooggevallen roeivijver. Ter hoogte van de 
Roosterbeek bedraagt de score 4,5 met centraal een score 5,5.  
 
 

13.3.2 Grondwaterstroming en -peil 

De grondwaterstroming in de regio van het plangebied is in detail bestudeerd door een 
ecohydrologische studie van Technum-Aeolus (2002). In deze studie wordt een beeld 
geschetst van zowel ondiepe als diepe kwel in de vallei van de Roosterbeek. De 
ondiepe kwel betreft regenwater wat op geringe afstand tot de beek ondiep infiltreert, 
deels stagneert op minder goed doorlatende lagen in beekalluvium en vervolgens als 
kwel uittreedt. De diepere kwel heeft betrekking op neerslag die buiten de valleien 
infiltreert op het Kempisch Plateau en na verblijftijden van 50 tot meer dan 100 jaar 
uittreedt in de Roosterbeekvallei. 
 
De algemene grondwaterstroming ten noorden van de Roosterbeek is in ZZW-richting, 
ten zuiden van de Roosterbeek stroomt het grondwater globaal in NNW-richting. Het 
grondwatermodel in de studie van Technum-Aeolus voorspelt een gemiddelde 
grondwaterstromingssnelheid van 0,05 m/d of 18 m/jaar in de Formatie van Diest en 
0,015 m/d of 5 m/jaar in de Formatie van Bolderberg. 
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De freatische grondwatertafel bevindt zich zeer ondiep in de vallei (minder dan 0,5 m -
mv). Het model geeft aan dat een maximale diepte tot de grondwatertafel van ca. 9 m 
onder het maaiveld verwacht mag worden op de delen van domein Hengelhoef verder 
van de vallei af. Ter hoogte van de drooggevallen roeivijver schommelt het 
grondwaterpeil in grote lijnen met dezelfde schommeling als de visvijvers, maar met veel 
intensere reactie op neerslagwater. In de zomer van 2014 zakte het grondwaterpeil 
onder de roeivijver wel dieper uit dan in de visvijvers (§ 13.3.2, illustratie 5.2 in bijlage 
13.2). In het westen van de roeivijver zit het grondwater de helft van het jaar tussen 40 
en 65 cm onder maaiveld, de andere helft tussen 20 en 40 cm onder maaiveld. In het 
oosten van de roeivijver liggen die waarden 40 cm dieper onder maaiveld. Dit laat 
duidelijk de drainerende werking van de Roosterbeek zien.  
 
Ter hoogte van het plangebied zijn enkel gedetailleerde gegevens met betrekking tot de 
grondwaterkwaliteit voorhanden van twee staalnames ter hoogte van de drooggevallen 
roeivijver (§ 13.3.2). Terwijl de kwaliteit onder de roeivijver goed was, maar redelijk 
nitraatrijk (totaal P < 0,05 mg/l, nitraat N 1,6 mg/l), bleek nabij de Roosterbeek het 
ondiepe grondwater bij de zomerstaalname in 2014 zeer fosfaatrijk (170 mg/l). 
 

13.3.3 Hydrologische studie vijvers en Roosterbeek 

In het kader van het participatief proces werd het ANB betrokken en werd een 
terreinbezoek georganiseerd om de ecohydrologische potenties van het domein – en 
meer bepaald van de vijvers – te bepalen. Uit de vaststellingen tijdens het terreinbezoek 
bleek dat er nog vragen over de ecohydrologie en hydraulica onbeantwoord bleven. 
Vooral over de haalbaarheid en praktische invulling van de inrichting van de 
drooggevallen roeivijver (aanleg ven i.f.v. habitat 3130) ontbraken gegevens. 
 
Een ecohydrologische meetcampagne liep van augustus 2013 tot juli 2014. De 
proefopzet en de resultaten zijn opgenomen in de nota in bijlage 13.2. De resultaten zijn 
ook weergegeven op de relevante plaatsen in het MER. 
 
 

13.4 Methodologie effectvoorspelling 

13.4.1 Oppervlaktewater 

Oppervlaktewaterkwantiteit 
Beïnvloeding van de waterhuishouding en het lokaal watersysteem 
(oppervlaktewaterkwantiteit). Met behulp van eenvoudige formules (zoals opgenomen in 
de uitvoeringsbesluiten betreffende de watertoets) wordt berekend hoeveel water van 
het terrein naar waterlopen afgevoerd wordt.  
 
 
Risico op wateroverlast 
In eerste instantie wordt nagekeken of het plan en de alternatieven een effect hebben 
op de gebieden met kans op overstroming. Indien deze mogelijkheid bestaat worden 
volgende vragen gesteld: 

 
 Worden nieuwe infrastructuren aangelegd in overstromingsgebied? 
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 Welke oppervlakte van het overstromingsgebied wordt ingenomen door deze 
infrastructuren? 

 Zullen bijkomende zones overstromen (aan de hand van een analyse van de 
topografie van het gebied)? 

 
Deze gegevens worden doorgegeven aan de discipline Fauna en flora. Daarnaast wordt 
nagekeken of de waterlopen, waar water naartoe geleid wordt, gevoelig zijn voor 
overstromingen. Indien deze overstromingen in bebouwd gebied voorkomen, wordt dit 
doorgegeven aan de discipline Mens. 
 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
Er wordt nagegaan of de kwaliteit van het oppervlaktewater zal wijzigen ten gevolge van 
het plan en de alternatieven. De impact op de werking van de RWZI en de 
effluentkwaliteit van het RWZI worden besproken. Het aantal inwonersequivalenten 
wordt ingeschat zoals weergegeven in tabel 13.7. 
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Tabel 13.7: Bepaling IE: Hengelhoef - programma i.k.v. plan-MER/PRUP i.f.v. berekening capaciteit collector @ RWZI Genk (Aquafin) 

  huidig aanbod  bijkomend (max) totaal  IE berekeningswijze

Oostappen  3.279

Toeristische kampeerplaatsen  540 886 1426  2852 1 verblijfplaats = 2 IE

Verhuurcavans/‐chalets 152 152  304 1 verblijfplaats = 2 IE

Vakantieappartementen 48 48  96 1 verblijfplaats = 2 IE

Centrale voorzieningen (winkel, horeca)  20.5  82 maaltijden x0.25ie=20.5 IE

Subtropisch zwemparadijs 2.4  360l/perdag:150=2.4 ie

Personeel   1.65  5fte X 0.33=1.65 ie

Werkplaats  ‐ 2.5  5fte X0.5=    2.5 ie

Twin Properties 2940

Bungalows   143 143  286 1 verblijfplaats = 2 IE

Vakantieappartementen 800 800  2.400 2 tot 8 pers, hoofdzakelijk 5p per logies :1appartement= 3IE

Hotelkamers  100 100  200 1 bed = 1 IE

Centrale faciliteiten (restaurant, meetingrooms,…)  250  25 10 personen =1IE

Openluchtzwembad 27 4,3m³ per dag tussen 15/05 en 15/09

Personeel  15  2

CM ‐ Gezondheidszorg 38

Vergaderzalen   35 35 4  10 personen =1IE

Kleinschalig zorghotel 0 30 30 30 1 bed = 1 IE

Personeel  10 10 4  10fte X 0,33=3,3 ie
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13.4.2 Grondwater 

Grondwaterkwantiteit 
Beïnvloeding van grondwaterstromen en -standen (grondwaterkwantiteit). Er wordt nagegaan 
of door een wijziging van de bestemming door ontwikkeling van een van de alternatieven een 
wijziging van het grondwaterpeil verwacht kan worden. Hierbij wordt voornamelijk aandacht 
besteed aan mogelijke wijziging van de vegetatie. Er wordt aangegeven welke zones hiervoor 
gevoelig zijn en in welke zones een wijziging van de grondwaterstand kan verwacht worden. 
 
Grondwaterkwaliteit 
Uitgaande van de bestaande waterkwaliteit en de wijzigingen die optreden zal een globale 
analyse gemaakt worden van kwaliteitswijzigingen die kunnen optreden. Hierbij wordt 
aangegeven welke parameters mogelijk wijzigen en of er globaal een wijziging van het 
watertype zal optreden. 
 

13.5 Effectuitdrukking 

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 
 afstroming oppervlaktewater: hoeveelheid afstromend water (m³) en aantal waterlopen dat 

wordt beïnvloed; 
 overstromingen: aantal waterlopen met overstromingsgevaar die worden beïnvloed; 
 grondwaterpeil: aanduiding zones waar waterpeil wijzigt; 
 grondwaterkwaliteit: kwalitatief beschrijvend. 
 

13.6 Beoordelingskader 

Het beoordelingskader voor oppervlaktewater is opgenomen in tabel 13.8. De effecten op 
grondwater kunnen niet beoordeeld worden aangezien er geen beleidsplannen of 
beleidsbeslissingen bestaan die aangeven aan welke normen kan getoetst worden. De 
effecten op grondwater worden wel doorgegeven aan de discipline Fauna en flora. De 
secundaire effecten worden in deze discipline beoordeeld.  
 
Tabel 13.8: Beoordelingskader discipline Water 

Score Wijziging overstroming Oppervlaktewaterkwaliteit Grondwaterkwaliteit 

+3 Sterke vermindering 

overstromingsrisico in gebieden 

met stedelijke functies 

Belangrijke verbetering 

oppervlaktewaterkwaliteit 

Zeer significante 

verbetering 

grondwaterkwaliteit 

+2 Vermindering 

overstromingsrisico in gebieden 

met stedelijke functies 

Relevante verbetering 

oppervlaktewaterkwaliteit 

Significante verbetering 

grondwaterkwaliteit 

+1 Vermindering 

overstromingsrisico buiten 

gebieden met stedelijke functies 

Beperkte verbetering 

oppervlaktewaterkwaliteit 

Beperkte verbetering 

grondwaterkwaliteit 

0 Geen wijziging 

overstromingsrisico 

Geen wijziging oppervlaktewaterkwaliteit Geen wijziging 

grondwaterkwaliteit 

-1 Toename overstromingsrisico 

buiten gebieden met stedelijke 

functies 

Het afvalwater heeft een potentiële impact, 

maar in praktijk is er hoogstens een kleine 

impact te verwachten door het beperkte 

aandeel van het geloosde effluent in 

Beperkte verslechtering 

grondwaterkwaliteit 
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verhouding tot het influent van de RWZI. 

-2 Toename overstromingsrisico in 

gebieden met stedelijke functies 

Het afvalwater is qua samenstelling niet 

vergelijkbaar met huishoudelijk afvalwater 

en voor de betrokken parameters is de 

verhouding van de bijdrage van het 

geloosde effluent tot het influent van de 

RWZI groter dan 5%, maar het afvalwater is 

wel  

- goed biologisch afbreekbaar en  

- geloosde hoeveelheden gevaarlijke 

stoffen zijn beperkt. 

Significante 

verslechtering 

grondwaterkwaliteit 

-3 Sterke toename 

overstromingsrisico in gebieden 

met stedelijke functies 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de lozing 

aanleiding geeft tot  

normoverschrijdingen voor de RWZI en/of 

de RWZI kampt al met een 

capaciteitsprobleem. 

Zeer significante 

verslechtering 

grondwaterkwaliteit 

 
 

13.7 Effectbepaling en -beoordeling 

13.7.1 Wijziging van het oppervlaktewater 

Oppervlaktewaterkwantiteit 
Aangezien geen wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem zullen plaatsvinden, zullen 
eventuele wijzigingen in de oppervlaktewaterkwantiteit te wijten zijn aan wijzigingen in de 
afstroming van hemelwater. Waar nieuwbouw wordt voorzien, zal moeten worden voldaan aan 
de stedenbouwkundige verordening. Bijgevolg zal hergebruik en waar mogelijk infiltratie 
moeten worden voorzien. 
 
 Deelgebied Oostappen Groep 

 
Centrale deel 
In het centrale deel blijft de situatie gelijk aan de huidige situatie, er is bijgevolg geen 
wijziging in de afvoer van hemelwater. 
 
Westelijk deel 
In het westelijk deel zal de toename van de verharding beperkt blijven tot de 
toegangswegen tot de kampeerplaatsen, die aangelegd wordt in halfdoorlatend materiaal. 
Er wordt hier geen hemelwaterafvoer voorzien. Het water kan lokaal infiltreren. Ook 
wanneer op de kampeerplaatsen voorzieningen worden geplaatst (vb. stacaravans) zal dit 
niet tot een toename van de afstroming leiden. Het water kan nog steeds lokaal, naast of 
onder de voorzieningen afstromen. Het effect zal bijgevolg neutraal zijn. 
 
Oostelijk deel 
In het oostelijke deel zal bijkomende (half)verharding worden aangelegd voor de ontsluiting 
van de flexibele kampeerplaatsen. Er wordt geen hemelwaterafvoer voorzien. Alles 
infiltreert ter plaatse naast de verharde zones. Het verharde parkeerterrein zal 
vermoedelijk behouden blijven. Het effect zal ook hier neutraal zijn. 
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Zone Vallei 
In de zone Vallei zal halfverharding worden aangelegd voor de toegangswegen naar de 
kampeerplaatsen. Ook hier wordt geen afvoer van hemelwater voorzien, maar zal het 
water telkens op het perceel infiltreren. 

 
Zone A 
Bij dit alternatief wordt enkel halfverharding aangelegd voor de ontsluiting van de 
kampeerplaatsen. Er wordt geen hemelwaterafvoer voorzien. 

 
Zone B 
Net als in zone A wordt enkel halfverharding aangelegd voor de ontsluiting van de 
kampeerplaatsen. Er wordt geen hemelwaterafvoer voorzien. 
 
Zone C 
Net als de andere alternatieven wordt enkel halfverharding aangelegd voor de ontsluiting 
van de kampeerplaatsen. Er wordt geen hemelwaterafvoer voorzien. 
 
Verder wordt in het deelgebied Oostappen ook wegenis aangelegd om de verschillende 
zones met elkaar te verbinden. Deze worden aangelegd in halfdoorlatende straatstenen. 
Wat niet rechtstreeks door de bestrating infiltreert, zal opnieuw langs de wegenis 
infiltreren, ook hier is geen hemelwaterafvoersysteem voorzien. 
 
Het effect zal voor elk van de alternatieven bijgevolg neutraal zijn.  

 
 Deelgebied Twin Properties 

 
Centrale deel 
In het centrale deel van het deelgebied ‘Twin Properties’ zullen geen wijzigingen zijn t.o.v. 
de referentiesituatie, en bijgevolg ook geen wijzigingen in de oppervlaktewaterkwantiteit. 
 
Westelijk deel 
In het westelijk deel van het deelgebied ‘Twin Properties’ worden drie nieuwe blokken met 
vakantieappartementen gebouwd. Ter hoogte van de vakantieappartementen is er een 
toename van de verharde oppervlakte. 
 
Oostelijk deel 
In het oostelijke deel zullen negen nieuwe blokken met vakantieappartementen worden 
gebouwd. Ook hier zal ter hoogte van de nieuwe infrastructuur een toename zijn van de 
verharde oppervlakte. Van de approach-golf en sportterreinen wordt aangenomen dat ze 
infiltratie toelaten. 

 
Alternatief hotel in zone E of E’ 
Verder zal in deelgebied ‘Twin Properties’ een hotel gebouwd worden. Mogelijk komt dit ter 
hoogte van zone E of E’. Ter hoogte van het hotel zal de verharde oppervlakte toenemen, 
wanneer het in zone E’ komt te liggen. In zone E is momenteel al verharding aanwezig. 
 
Wanneer het hotel in zone E of E’ komt, zal er ter hoogte van zone F een parking worden 
aangelegd. Deze zone is momenteel al verhard, er zal bijgevolg geen wijziging van de 
verharde oppervlakte plaatsvinden.  
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Alternatief hotel in zone F 
Wanneer het hotel ter hoogte van alternatief F wordt uitgevoerd, zal dit niet tot een 
toename van de verharde oppervlakte door bebouwing leiden, aangezien hier momenteel 
al een gebouw aanwezig is.  
 
Wanneer het hotel in zone F geplaatst wordt, zal de parking in E of E’ geplaatst worden. 
Zoals hierboven besproken zal de verharde oppervlakte toenemen wanneer de parking 
(deels) in E komt te liggen. 
 
Alle gebouwen in het deelgebied Twin Properties worden zo veel mogelijk voorzien van 
een groendak. Indien niet al het water gebufferd kan worden op het groendak en toch 
afstroomt, kan dat gebufferd worden op ondergrondse bufferbakken bestemd voor 
hergebruik van hemelwater. Deze lopen over in ondergrondse infiltratiebuizen of gewoon 
op het zandige terrein. Er is geen afvoer naar het oppervlaktewater voorzien. 
 
De systemen zijn gedimensioneerd op een bui van 10 jaar. Het effect zal bijgevolg neutraal 
zijn. 
 

 Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
In het deelgebied ‘Kasteel en bezoekerscentrum’ zal geen of slechts een beperkte toename 
zijn van de verharde oppervlakte. Het effect op de oppervlaktewaterkwantiteit zal bijgevolg 
neutraal zijn. 
 
 Natuur en visvijvers 
Ook in de resterende zones zal geen toename zijn in de verharde oppervlakte. De verboste 
roeivijver zal aangelegd worden als ven. Hierdoor zal een extra oppervlaktewaterlichaam 
worden gecreëerd. Aan de visvijvers zijn geen ingrepen gepland die een effect hebben op de 
waterkwantiteit. Het effect zal ook hier neutraal zijn. 
 
Risico op wateroverlast 
 Deelgebied Oostappen Groep 
In het deelgebied Oostappen Groep vinden geen ingrepen plaats die een effect hebben op het 
risico op wateroverlast. De toename van de verharde oppervlakte leidt niet tot een toename 
van de hemelwaterafvoer. Het effect zal bijgevolg neutraal zijn (0). De terreinen zijn wel 
gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 
 
 Deelgebied Twin Properties 
Met uitzondering van het hotel in zone F, zijn alle gebouwen voorzien in mogelijk 
overstromingsgebied. Deze zonering werd aangeduid op basis van de topografie van de vallei 
van de Roosterbeek. De Roosterbeek is echter niet recent overstroomd (cf. niet aangeduid als 
ROG, recent overstromingsgebied), zodat de aanduiding als mogelijk overstromingsgebied 
geen effect heeft op de effectbeoordeling. De toename aan verharde oppervlakte ten gevolge 
van het plan zal niet leiden tot een toename van de overstromingslast. Er dient immers te 
worden voldaan aan de hemelwaterverordening. Al het afstromend hemelwater wordt lokaal 
gebufferd en geïnfiltreerd. Het effect zal hier eveneens neutraal zijn (0). 
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 Deelgebied Kasteel en bezoekerscentrum 
In het deelgebied ‘Kasteel en bezoekerscentrum’ zijn geen omvangrijke ingrepen voorzien. Er 
zal bijgevolg ook geen effect zijn op het risico op overstromingen. Het effect is neutraal (0). 
 
 Natuur en visvijvers 
Ook in de resterende zones zijn geen ingrepen gepland die een effect kunnen hebben op de 
overstromingslast. Het effect is ook hier neutraal (0). 
 
 Wijziging klimaat 
Het plan leidt niet tot een toename van het afstromend regenwater. Dat zal ook in de toekomst, 
bij een verandering van het klimaat en toename van de regenval niet het geval zijn. Ook bij 
gewijzigde klimaatomstandigheden heeft het plan voor de oppervlaktewaterkwantiteit dus geen 
effecten. Er is geen toename van het risico op wateroverlast. 
 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
 Deelgebieden Oostappen Groep en Twin Properties 
De oppervlaktewaterkwaliteit wordt bepaald door de lozing van het RWZI. Momenteel wordt de 
maximumcapaciteit van de RWZI bereikt. Het afvalwater van het terrein van Hengelhoef zal 
daarom opgevangen worden in een collector en via een persleiding naar de RWZI van Genk 
gestuurd worden (zie beschrijving in § 3.6.2 en in Bijlage 3.1). 
 
Hierbij zal een 2DW-stelsel worden voorzien op het terrein van Hengelhoef. De bestaande 
structuur wordt afgekoppeld in de Woudstraat en opgepompt naar de RWZI van Genk via de 
Stiemerbeek-collector. Dit zal enkel ter hoogte van de Evence Coppélaan voor een toename 
van het aantal overstorten leiden. In de toekomst plant Aquafin een sanering van het overstort 
en een aanpassing van de collector. In tussentijd zal echter geen toename van het aantal 
overstorten mogen plaatsvinden. Daarom wordt een bufferbekken van 535 m³ voorzien. Het 
project van de collector met persleiding voor het afvalwater van Hengelhoef zal bijgevolg geen 
effect hebben op de Stiemerbeek. 
 
Daarnaast zal het afvalwater van de huidige ontwikkelingen niet langer naar de RWZI van 
Houthalen-Oost gestuurd worden. De daling van de belasting van dit RWZI doet de kans op 
verontreiniging van de Roosterbeek afnemen. Dit zal een beperkt positief effect (+1) hebben 
op de oppervlaktewaterkwaliteit. 
 
Deze collector zal worden aangelegd vooraleer de voorzieningen in gebruik kunnen worden 
genomen. Door de aanleg van deze collector zal de het RWZI in Houthalen-Oost minder belast 
worden en komt hier capaciteit vrij. Dit maakt echter geen deel uit van het plan. 
 
Momenteel komt ter hoogte van de knijp op de Roosterbeek verontreiniging voor met 
huishoudelijk afvalwater. Dit is echter afkomstig van de stroomopwaarts gelegen 
woongebieden. Deze hebben geen gescheiden riolering, en bij hevige regenval is het debiet 
hoger dan wat in de riolering terecht kan. In dit geval komt het huishoudelijk afvalwater, samen 
met het hemelwater, via de overlopen in het oppervlaktewater terecht. Dit is echter te wijten 
aan de afwezigheid van een gescheiden rioleringsstelsel in de woongebieden stroomopwaarts 
van het plangebied. Het plan zal hier bijgevolg geen invloed op hebben. Momenteel werkt 
Aquafin aan een studie m.b.t. het problematische overstort in Zwartberg. Wanneer dit overstort 
wordt aangepakt, zal ook de waterkwaliteit van de Roosterbeek binnen het plangebied 
verbeteren. 
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Stroomopwaarts van het overstort bevindt zich de bovenloop van de Roosterbeek. Hier mondt 
ook de Mijnbeek uit in de Roosterbeek. In 2010 werd in deze twee een meetcampagne 
uitgevoerd en werd de Prati-index bepaald. 
 
Tabel 13.9: Stroomopwaartse meetpunten 

Meetpunt Prati-index 

456.100 Roosterbeek 2,94 

456.200 Mijnbeek 1,29 

 
Uit deze metingen blijkt dat de kwaliteit van de Mijnbeek beter is dan de stroomafwaartse 
Roosterbeek. De kwaliteit van de Roosterbeek is gelijkaardig stroomopwaarts als 
stroomafwaarts. Het wegwerken van het overstort zal dus niet tot een spectaculaire 
verbetering van de waterkwaliteit leiden wat betreft de Prati-index. 
 
Ook wat betreft de geanalyseerde stoffen is de kwaliteit gelijkaardig. Toch zijn er een aantal 
stoffen waarvoor de kwaliteit stroomopwaarts beter is (vb NH4

+ en NO3
-). De geleidbaarheid is 

stroomopwaarts wel beter. 
 
Tabel 13.10: Kwaliteit Roosterbeek stroomafwaarts 
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Tabel 13.11: Kwaliteit Roosterbeek stroomopwaarts. 

 
 
 Deelgebied Kasteel en bezoekerscentrum 
In de omgeving van het kasteel treden geen wijzigingen op. Het effect op de 
oppervlaktewaterkwaliteit zal bijgevolg neutraal zijn. 
 
 Natuur en visvijvers 
In het basisplan wordt de heraanleg van de roeivijver voor venvegetaties voorzien. Dit zal geen 
effect hebben op de kwaliteit van het bestaande oppervlaktewater. Deze vijver krijgt 
bestemming natuur, er zullen bijgevolg geen activiteiten plaatsvinden die een negatief effect 
hebben op de waterkwaliteit. 

 
In de visvijvers worden vier alternatieven onderscheiden afhankelijk van de verdeling 
recreatie/natuur in de visvijvers. Onder recreatie wordt hier het gebruik als visvijver verstaan. 
De aanwezigheid van de visvijver zorgt voor eutrofiëring doordat de vissen worden gevoerd en 
de bodem opwoelen. Wanneer veel vis aanwezig is, zullen de waterplanten niet kunnen 
standhouden wat opnieuw een negatief effect heeft op de waterkwaliteit. Wanneer niet langer 
vissen aanwezig zijn (bestemming natuur) zal de eutrofiëring afnemen en de waterplanten zich 
beter kunnen ontwikkeling. Dit zal een positief effect hebben op de waterkwaliteit. 
 
Bij het alternatief basis + visvijver met natuur en recreatie evenwaardig, blijft de situatie zoals 
ze nu is, het effect zal bijgevolg neutraal zijn. 
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13.7.2 Wijziging van het grondwater 

Grondwaterkwantiteit 
 Infiltratie naar de ondergrond 
Zoals besproken onder § 13.7.1 zal in geen van de deelgebieden een noemenswaardige 
wijziging van de infiltratie naar de ondergrond plaatsvinden. Het effect op de 
grondwaterkwantiteit zal bijgevolg neutraal zijn. 
 
 Aanleg van een ven 
Door de aanleg van een ven op de plaats van de verboste roeivijver voor de ontwikkeling van 
venvegetaties, kan het grondwaterpeil rondom deze vijver lokaal licht dalen. Het effect zal 
worden besproken bij de discipline Fauna en flora. 
 
 Bemaling 
Het grondwater bevindt zich momenteel op voldoende grote diepte in de zones waar 
gebouwen met funderingen voorzien worden. Er wordt van uitgegaan dat geen bemaling nodig 
zal zijn. 
 
Grondwaterkwaliteit 
De geplande wijzigingen hebben geen effect op de grondwaterkwaliteit. Eventuele vervuiling 
van het grondwater zal te wijten zijn aan calamiteiten tijdens de aanleg- of exploitatiefase. De 
kans op calamiteiten bestaat nu evenzeer. Het effect op de grondwaterkwaliteit zal bijgevolg 
neutraal zijn. 
 
Ten oosten van het kasteel is een stort aanwezig. Indien dit tijdens de werken wordt 
opgeruimd zal dit een beperkt positief effect hebben op de grondwaterkwaliteit in het 
deelgebied ‘kasteel en bezoekerscentrum’. 
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13.7.3 Samenvatting 

Tabel 13.12: Beoordeling van de effecten voor de discipline Water 

Effectgroep Oostappen Groep Twin Properties 
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 b
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Overstromingskans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oppervlaktewater-

kwaliteit 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0 -1 +3 +2 

Grondwaterkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 0/+1 0 0 0 0 0 

 

De onderdelen van het plan hebben daarmee een neutrale of positieve invloed op de 
waterkwaliteit van de Roosterbeek binnen het domein Hengelhoef. Het 
ontwikkelingsscenario van een betere waterkwaliteit door verbeteringen aan het 
afvalwaterstelsel stroomopwaarts wordt niet negatief beïnvloed door het plan. Niet alleen zorgt 
het plan ervoor dat er geen bijkomende belasting is door lozing op de Roosterbeek (vooral 
positief stroomafwaarts Domein Hengelhoef). Het plan zorgt er ook voor dat de 
zuiveringscapaciteit in Houthalen-Oost minstens behouden blijft en de zuiveringscapaciteit van 
Genk niet in onredelijke mate ingenomen wordt, zodat er geen bijkomende beperkingen 
worden opgelegd aan de technische oplossingen stroomopwaarts. 
 

13.8 Milderende maatregelen 

Aangezien er geen negatieve effecten zullen optreden, worden voor de discipline Water geen 
milderende maatregelen geformuleerd. De beoordeling na milderende maatregelen is dus 
identiek aan deze zonder milderende maatregelen. 
 

13.9 Leemten in de kennis 

Er zijn geen m.b.t. de discipline Water geen leemten in de kennis. De kennisleemte over 
grondwaterpeilen en waterkwaliteit ter hoogte van de vijvers werd voor het plan-MER-niveau 
opgelost door de hydrologische studie (§ 13.3.2). 
 

13.10 Monitoring en evaluatie 

Er wordt m.b.t. de discipline Water geen monitoring en evaluatie voorgesteld. 
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14 DISCIPLINE FAUNA EN FLORA 

14.1 Figuren 

Figuur 14.1: Beschermingszones natuur 
Figuur 14.2: Ecotopenkaart 
Figuur 14.3: Biologische waarderingskaart 
 

14.2 Afbakening van het studiegebied 

Als studiegebied wordt het plangebied uitgebreid met gebieden waar omwille van het plan 
hinder voor fauna (Geluid) of indirecte effecten via hydrologie (Water) op waterafhankelijke 
natuurtypes kan optreden. Het studiegebied wordt weergegeven in figuur 10.1. 
 

14.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

14.3.1 Beschermingszones 

Binnen het plangebied is een SBZ-H gelegen. Het gaat om ‘Valleien van de Laambeek, 
Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ (gebiedscode 
BE2200031), weergegeven op figuur 14.1. Dit SBZ-H is tevens aangeduid als VEN-gebied ‘De 
Teut-Tenhaagdoornheide’ (nummer 434).  
 
De afbakening omvat binnen het plangebied de vallei van de Roosterbeek en enkele 
aangrenzende percelen loofbos. Ook de recreatieplas en de drooggevallen roeivijver liggen 
binnen de afbakening. 
 
In de oeverzone van de recreatieplas worden zeldzame planten vastgesteld zoals Breekbaar 
kransblad (Chara globularis), Doorschijnend glanswier (Nitella translucens), Buigzaam 
glanswier (Nitella flexilis), Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis) en Veelstengelige waterbies 
(Eleocharis multicaulis). Deze planten wijzen op mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
gemeenschappen uit het oeverkruidverbond (habitat 3130). Door het ontbreken van een aantal 
typische soorten bevindt dit habitattype zich echter in een ongunstige staat van 
instandhouding. 
 
In het kader van het opstellen van het project-MER (Oostappen Groep, 2007) werd 
overeengekomen dat de recreatieplas in recreatief gebruik kan blijven.  
 
De habitats en soorten waarvoor het SBZ-H is aangemeld zijn weergegeven in onderstaande 
tabel. Binnen het plangebied komen enkel de habitats 9120 en 9190 voor. 9120 ligt in een 
kleine strook ten noorden van de Roosterbeekvallei. 9190 ligt ten noorden en oosten van de 
ontwikkeling van Twin Properties. Bij de aanmelding van dit SBZ-H is enkel 9190 vermeld, op 
zandgronden kunnen beide types echter in elkaar overgaan onder invloed van bosontwikkeling 
op de lange termijn. De aangemelde soorten komen niet voor binnen het plangebied (S-IHD 
rapport, principieel goedgekeurd). 
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Tabel 14.1: Aangemelde habitats en soorten voor het SBZ- BE2200031 
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Ten noorden van het plangebied, op ca. 1,5 km ligt het SBZ-H ‘Mangelbeek en heide- en 
vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ (gebiedscode BE2200030) dat deels overlapt 
met het SBZ-V ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ (gebiedscode 
BE2220313). Ten oosten van het plangebied, op ca. 2 km ligt het SBZ-H ‘Bosbeekvallei en 
aangrenzende bos- en heidegebieden te As - Opglabbeek - Maaseik’ (gebiedscode 
BE2200043). Dit is tevens aangeduid als VEN-gebied ‘Klaverberg en Heiderbos’ (code 413). 
 
Binnen het plangebied ligt het erkend natuurreservaat Hengelhoef. Dit reservaat heeft een 
oppervlakte van ca. 124 ha, is grotendeels in eigendom van en wordt beheerd door het 
Limburgs Landschap vzw. Het bestaat uit vijvers, moeras en veenbossen, schraal grasland en 
heide, hoogstamboomgaarden en naaldbossen. Op 500 m ten westen van het Domein 
Hengelhoef bevindt zich het Vlaams natuurreservaat Tenhaagdoornheide. 
 

14.3.2 Beschrijving vegetatie 

Biologische waarderingskaart 
De huidige vegetaties worden besproken op basis van de biologische waarderingskaart 
(BWK). In figuur 14.2 is de ecotopenkaart weergegeven die gebaseerd is op de BWK versie 
2010. Het aandeel van de verschillende BWK- eenheden en ecotopen wordt weergegeven in 
onderstaande tabel 14.2. 
 
Tabel 14.2: BWK-eenheden binnen het plangebied 

BWK 

eenheid 

1 

Verklaring BWK code Opp (ha) Ecotoop 
Opp 

(ha) 

Bs akker op zandige bodem 1,76 akkers 1,76 

vo- 

oligotroof elzenbos met veenmossen (Sphagno-

Alnetum) 0,89 

vallei- moeras- en 

veenbossen 0,89 

N loofhoutaanplant 4,21 

andere 

loofhoutaanplanten 4,21 

Hj 

vochtig, licht bemest grasland gedomineerd door 

russen 2,39 

graslanden 

18,53 

Hp soortenarm permanent cultuurgrasland 2,19 

hp+   8,44 

Hr verruigd grasland 1,13 

Hx 

zeer soortenarme, ingezaaide graslanden (vaak 

tijdelijk) 4,37 

cgb droge struikheidevegetatie met struik- of boomopslag 1,99 heiden 

2,24 cvb droge heide met bosbes met struik- of boomopslag 0,25 

kbae 

bomenrij 

0,27 kleine 

landschapselementen 

en andere 

gekarteerde 

elementen 

27,52 

kbb 0,20 

kbf 1,15 

kbgml 0,54 

kbgmn 0,56 

kbpica 0,13 

kbq 0,80 

kbqr 0,83 
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BWK 

eenheid 

1 

Verklaring BWK code Opp (ha) Ecotoop 
Opp 

(ha) 

kd dijk 3,77 

kj hoogstamboomgaard 9,89 

ko stortterrein 0,90 

kpk kasteelpark 3,80 

kt(qb) talud 0,40 

ku ruigte 4,27 

qb eiken-berkenbos 42,61 mesofiel eikenbos 

69,28 

qb-  23,35 

qs zuur eikenbos 2,05 

qs-   1,26 

mr rietland 0,32 moerassen 0,32 

pa naaldhoutaanplant zonder ondergroei 4,64 naaldhoutaanplanten 

85,39 

pmb 

naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken en 

bomen 2,64 

pms 

naaldhoutaanplant met lage ondergroei (bramen, brem, 

heide, varens) 6,59 

ppmb 

aanplant van Grove den met ondergroei van struiken 

en bomen 67,82 

ppmh aanplant van Grove den met ondergroei van grassen 0,15 

ppms 

aanplant van Grove den met lage ondergroei (bramen, 

brem, heide, varens) 3,56 

ae eutrofe plas 21,53 stilstaande waters 21,53 

se kapvlakte 0,37 struwelen 

21,95 

sf vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 1,70 

so vochtig wilgenstruweel op venige of zure grond 11,17 

sz opslag van allerlei aard 8,71 

ua halfopen of open bebouwing met beplanting 0,83 urbane gebieden 

40,80 

uc kampeerterrein, caravanterrein 15,21 

ui industriële bebouwing, fabriek 0,86 

un 

open bebouwing in omgeving met veel natuurlijke 

begroeiing 0,55 

uv terrein met recreatieinfrastructuur 23,35 

weg   0,38 wegen 0,38 

Totaal   294,78   294,78 

 

Bijna een kwart van het plangebied bestaat uit aanplanten van grove den met ondergroei van 
struiken en bomen (code ppmb). Ook het eiken-berkenbos is goed vertegenwoordigd (code 
qb). Verder nemen ook de vijvers een belangrijke plaats in (code ae) in het plangebied. Hier en 
daar zijn kleine heiderelicten aanwezig, met name aan de randen van de visvijvers. In het 
deelgebied ‘Kasteel en bezoekerscentrum’ komen twee hoogstamboomgaarden voor (code kj) 
waarvan de grootste ten oosten van het bezoekerscentrum ligt. Een achttal bomenrijen, 
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verspreid over het plangebied, staan aangeduid als KLE (code kb). Dit geldt ook voor de 
ingesneden oevers van de Roosterbeek (code kd = dijk). De evaluatie volgens de BWK is 
weergegeven in figuur 14.3 en in onderstaande tabel 14.3.  
 
Tabel 14.3: Biologische waardering 

Evaluatie 

BWK 

Verklaring evaluatie Opp (ha) Aandeel 

(%) 

m Matig waardevol 22,3 8 

mw Complex van matig waardevolle met waardevolle elementen 31,0 11 

mz Complex van matig waardevolle met zeer waardevolle elementen 8,5 3 

w Waardevol 57,2 19 

wz Complex van waardevolle met zeer waardevolle elementen 61,3 21 

z Zeer waardevol 114,4 39 

Totaal  294,8 100 

 

Volgens de GIS-analyse is 79% van de vegetaties binnen het plangebied aangeduid als 
biologisch waardevol of zeer waardevol (BWK-codes w, wz, z). De loofbossen in het 
plangebied zijn aangeduid als zeer waardevol, evenals de begroeiing van de drooggevallen 
roeivijver en de vijsvijvers. Ook de bospercelen die binnen het VEN-gebied vallen (in het 
noordwesten van het plangebied) zijn biologisch zeer waardevol. Dit geldt ook voor de 
heiderelicten. Als biologisch waardevol komen voornamelijk de naaldhoutbossen naar voren. 
Ook de vallei van de Roosterbeek is aangeduid als biologisch waardevol. De dreven in het 
plangebied zijn nu eens zeer waardevol dan weer waardevol aangeduid.  
 

Terreinbezoek 
Tijdens het terreinbezoek (22/5/2013) werd vastgesteld dat er op de recreatieplas grote 
vlekken witte waterranonkel in bloei stonden. De visvijvers zijn momenteel in gebruik als 
recreatieve visvijvers en betrekkelijk soortenarm. 
 
Recente waarnemingen 
In tabel 14.4 wordt een overzicht gegeven van de recente waarnemingen van (minstens) 
zeldzame flora in het plangebied zoals ingegeven op waarnemingen.be. Het betreft 
waarnemingen tot 5 jaar terug en enkel voor de zone van Limburgs Landschap (voor de 
andere delen geen waarnemingen). De lijst omvat vooral zeldzame zwammen. 
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Tabel 14.4: Recente waarnemingen flora (Bron: waarnemingen.be) 

Datum Aantal Stadium (kleed) Gedrag Soort 

6/05/2010 7 microscopisch onderzocht ter plaatse Elzenmosklokje - Galerina heimansii 

6/05/2010 1 veldwaarneming ter plaatse Waterknoopje - Cudoniella clavus 

6/05/2010 1000 veldwaarneming ter plaatse Beekmijtertje - Mitrula paludosa 

6/05/2010 1 veldwaarneming ter plaatse Dennennaaldspleetlip - Lophodermium pinastri 

9/10/2010 1 veldwaarneming ter plaatse Porfieramaniet - Amanita porphyria 

7/12/2011 1 veldwaarneming ter plaatse Sikkelkoraalzwam - Clavulinopsis corniculata 

29/04/2012 1 veldwaarneming ter plaatse Beekmijtertje - Mitrula paludosa 

16/09/2012 15 veldwaarneming ter plaatse Goudgele bundelzwam - Pholiota flammans 

16/09/2012 1 veldwaarneming ter plaatse Purperknolcollybia - Collybia tuberosa 

16/09/2012 1 veldwaarneming ter plaatse Gesteelde lakzwam - Ganoderma lucidum 

26/10/2013 1 veldwaarneming ter plaatse Eierzakje - Nidularia deformis 

16/05/2014 1 onbekend ter plaatse Duizendknoopfonteinkruid - Potamogeton polygonifolius 

16/05/2014 1 veldwaarneming ter plaatse Phomopsis pterophila 

16/05/2014 1 veldwaarneming ter plaatse Sphaeropsis sapinea 

16/05/2014 1 veldwaarneming ter plaatse Aporhytisma urticae 

16/05/2014 1 veldwaarneming ter plaatse Periconia cookei 

16/05/2014 1 veldwaarneming ter plaatse Hulstschoteltje - Phacidium multivalve 

16/05/2014 1 veldwaarneming ter plaatse Beekmijtertje - Mitrula paludosa 

16/05/2014 1 veldwaarneming ter plaatse Eikenbladspleetlip - Lophodermium petiolicolum 

16/05/2014 1 veldwaarneming ter plaatse Dennennaaldspleetlip - Lophodermium pinastri 

16/05/2014 1 veldwaarneming ter plaatse Brandnetelpuntkogeltje - Mycosphaerella superflua 

19/05/2014 1 onbekend ter plaatse Eekhoorngras - Vulpia bromoides 

 
14.3.3 Beschrijving fauna 

Binnen het plangebied komen de aangemelde soorten van het SBZ-H niet voor (S-IHD 
rapport). Het SBZ-V ten noorden van het plangebied is aangemeld voor de soorten uit tabel 
14.5. 
 
Er liggen geen akkervogelgebieden in de onmiddellijke omgeving. Het dichtst bij gelegen 
weidevogelgebied is de Maastrichterheide ten noorden van het plangebied, een gebied dat 
grotendeels samenvalt met het voornoemde SBZ-V en overlapt met het weidevogelgebied 
Sonnisheide.  
 
Het project-MER van Oostappen Groep (uit 2007) bevat gedetailleerde soortenlijsten en vat 
deze gegevens als volgt samen: 
 De avifauna in het gebied is matig en omvat algemene soorten. Vooral de oudere bossen 

met beuk zijn voor de avifauna belangrijk met soorten als appelvink, glanskop en houtsnip. 
Vermeldenswaardig zijn ook het voorkomen van zwarte specht en ijsvogel, twee 
vogelrichtlijnsoorten; 

 Voor de herpetofauna is vooral de levendbarende hagedis belangrijk die voorkomt in de 
heidevegetaties. Deze soort heeft op de Rode Lijst van Vlaanderen de status ‘zeldzaam’; 
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 Het recreatiegebied en omgeving zijn belangrijk voor libellen. Niet minder dan 4 Rode 
Lijstsoorten werden langs de Roosterbeek vastgesteld;  

 Van de sprinkhanen werden in het recreatiegebied en omgeving 13 soorten vastgesteld 
waarvan 4 Rode lijstsoorten. Twee van deze Rode Lijstsoorten zijn soorten van heide en 
heischrale vegetaties; 

 Van de zoogdieren en de dagvlinders werden geen Rode Lijstsoorten vastgesteld. 
 
Tabel 14.5: Vogelsoorten van het SBZ-V ten noorden van het plangebied 

  Populatiegrootte   

  Min Max Seizoen 

Blauwborst   25 Broedvogel Annex I 

Boomleeuwerik   > 15 Broedvogel Annex I 

Bosruiter     Niet broedend Annex I 

Bruine Kiekendief   2 Broedvogel Annex I 

Duinpieper   1 Broedvogel Annex I 

Grauwe Kiekendief   1 Broedvogel Annex I 

Ijsvogel   2 Broedvogel Annex I 

Kemphaan     Niet broedend Annex I 

Korhoen   30 Broedvogel Annex I 

Kraanvogel   > 20 Niet broedend Annex I 

Nachtzwaluw   > 5 Broedvogel Annex I 

Porseleinhoen   5 Broedvogel Annex I 

Roerdomp   1 Broedvogel Annex I 

Tafeleend   20 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Velduil     Niet broedend Annex I 

Visarend     Niet broedend Annex I 

Wespendief   1 Broedvogel Annex I 

Wilde Eend   20 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Wintertaling   25 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Zwarte Specht   2 Broedvogel Annex I 

 
Recente waarnemingen 
In tabel 14.6 wordt een overzicht gegeven van de recente waarnemingen van (minstens) 
zeldzame fauna in het plangebied zoals ingegeven op waarnemingen.be. Het betreft 
waarnemingen tot 5 jaar terug en enkel voor de zone van Limburgs Landschap (voor de 
andere delen geen waarnemingen).  
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Tabel 14.6: Recente waarnemingen fauna (Bron: waarnemingen.be) 

Datum Aantal Stadium (kleed) Gedrag Soort 

6/07/2009 1 imago ter plaatse Reuzenhoutwesp - Urocerus gigas 

5/08/2009 1 imago ter plaatse Hoornaarroofvlieg - Asilus crabroniformis 

5/08/2009 1 imago ter plaatse Hoornaarroofvlieg - Asilus crabroniformis 

17/04/2012 1  jagend Rode Wouw - Milvus milvus 

18/04/2013 3 onbekend ter plaatse Wijngaardslak - Helix pomatia 

16/05/2014 1 onbekend ter plaatse Bont dikkopje - Carterocephalus palaemon 

16/05/2014 1 onbekend ter plaatse Bont dikkopje - Carterocephalus palaemon 

16/05/2014 1 onbekend ter plaatse Wijngaardslak - Helix pomatia 

05/09/2014 1  ter plaatse Rosse Vleermuis - Nyctalus noctula 

 
Uiteraard geeft dit overzicht geen beeld van de totale soortenrijkdom. De gegevens op 
waarnemingen.be zijn immers sterk afhankelijk van lokale actieve inventariseerders. Voor 
vleermuizen is bijvoorbeeld de beschikbare informatie zeer beperkt en enkel voldoende voor 
enkele locaties waar de vleermuizenwerkgroepen actief zijn. Limburg Landschap vernam dat 
in 2015-2016 o.a. Rosse vleermuis, watervleermuis, dwergvleermuis en Mysotis sp. werden 
waargenomen. Laatvlieger werd gezien in de dreef doorheen het gebied van Twin Properties. 
Deze overwinteren mogelijk ook in gebouwen. Voor de (ontheffing van) project-m.e.r.-fase zal 
een inventarisatie van vleermuizen moeten gebeuren. 
 

14.3.4 Natuurverbinding 

Het plangebied is in drie van de vier windrichtingen ingesloten door bebouwing, voornamelijk 
van woonwijken en in mindere mate door industrie. Ten westen grenst het domein aan het 
natuurgebied Tenhaagdoornheide, maar de Donderslagweg vormt hier een substantiële 
barrière.  
 
Naar het oosten toe zou Domein Hengelhoef potentieel een verbinding kunnen vormen met 
het natuurgebied in de omgeving van het Luciebos. Het Luciebos sluit op zijn beurt aan op het 
militair domein in Meeuwen en de vallei van de A-beek. Echter vormen de Weg naar 
Zwartberg en de bewoning ten noordoosten ervan zeer substantiële barrières.  
 
Binnen het plangebied zijn enkele kleinere barrières aanwezig in de beekvallei van de 
Roosterbeek onder vorm van het oude spoorbruggetje en de noord-zuidgerichte 
Hengelhoefdreef.  
 

14.4 Methodologie effectvoorspelling 

Door de bestemmingswijzigingen t.g.v. het plan en haar alternatieven kunnen enerzijds 
vegetaties verdwijnen/bijkomen en anderzijds vegetaties wijzigen o.a. door effecten op de 
hydrologie. Bij de beoordeling van het effect wordt rekening gehouden met de waarde van de 
aanwezige vegetatie en de oppervlakte die verdwijnt of bijkomt. Dit houdt echter niet in dat bij 
toekomstig natuurbeheer (op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan) de aanwezige 
vegetaties niet meer zouden mogen veranderen. Dit is steeds mogelijk al dit bijdraagt aan de 
ecologische doelstellingen.  
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Voor terrestrische fauna worden effecten beschreven ten gevolge van het wijzigen van hun 
habitat door verharding, rustverstoring en wijziging vegetaties. De effectbeoordeling gebeurt 
op basis van de vermindering/vermeerdering van het leefgebied en de effecten ten gevolge 
van ver- of ontsnippering.  
 

14.5 Effectuitdrukking 

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 
 vernietiging/creatie van vegetatie/habitats: oppervlakte vegetatie die er verdwijnt/bijkomt 

met inachtname van de waarde van die vegetatie (ha per waardeklasse); 
 wijziging van vegetatie door verdroging: oppervlakte vegetatie die wijzigt, met inachtname 

van de waarde van die vegetatie (ha per waardeklasse); 
 wijzigen van habitat voor fauna: wijziging leefgebied (ha) en kwalitatieve effecten ten 

gevolge van ver- of ontsnippering; 
 verstoren van fauna door exploitatie: vermindering leefgebied (ha) ten gevolge van 

rustverstoring van vogels en zoogdieren indien relevant (kwalitatief). 
 

14.6 Beoordelingskader 

In tabel 14.7 is een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor de discipline Fauna en 
flora.  
 
Tabel 14.7: Beoordelingskader voor de discipline Fauna en flora 

Effect  

Signif

icanti

e 

Vernietinging / creatie vegetatie/habitats 

Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats die deel uitmaken van 

een groter geheel met belangrijke natuurwaarde en/of inname van een belangrijke oppervlakte beschermde natuur;  

belangrijk areaalverlies -3 

Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats die geen deel 

uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde en/of  

inname van een beperkte oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats die deel uitmaken van 

een groter geheel met belangrijke natuurwaarde en/of  

inname van een beperkte oppervlakte beschermde natuur;  

weinig impact op het globale areaal van dit ecotoop/habitat -2 

Inname van een beperkte oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats die geen deel uitmaken 

van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde;  

weinig impact op het areaal van dit ecotoop/habitat -1 

Inname van minder waardevolle ecotopen/habitats  0 

Beperkte areaaltoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied of 

beperkte toename van de habitat voor een waardevolle soort +1 

Belangrijke areaaltoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied 

of belangrijke toename van een habitat van een belangrijke soort +2 

Een belangrijk areaal van een waardevol ecotoop ontstaat of optimale habitatcondities voor een waardevolle soort +3 
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Indirecte beïnvloeding van de natuurwaarden 

Permanente wijziging van de natuurwaarden van een standplaats/habitat van een waardevol, 

gevoelig natuurtype of soort -3 

Tijdelijke wijziging van de natuurwaarden van een standplaats/habitat van een waardevol, gevoelig 

natuurtype of soort of permanente beperkte wijziging van de standplaats van een gevoelig waardevol 

natuurtype of soortpotentiële of actuele natuurwaarde -2 

Beperkte wijziging op één locatie, nadelig voor de beperkte natuurwaarde van de locatie -1 

Geen of verwaarloosbare wijziging van de natuurwaarden of kortdurende, lokale wijziging van de 

standplaats van een weinig gevoelig natuurtype of soort 0 

Beperkt herstel van de standplaatskenmerken/natuurwaarden in overeenstemming met de 

ecologische potentie van de locatie +1 

Significant lokaal herstel van de standplaatskenmerken/natuurwaarden in overeenstemming met de 

ecologische potentie van de locatie +2 

Globaal significant herstel van standplaatskenmerken/natuurwaarden in overeenstemming met de 

ecologische potentie van de locatie, +3 

Rustverstoring fauna 

Permanente verstoring van verstoringsgevoelige, waardevolle gebieden of soorten  -3 

Tijdelijke verstoring van niet-verstoringgevoelige gebieden of soorten;  

Vrij beperkte, permanente verstoring van weinig verstoringgevoelige gebieden of soorten -2 

Tijdelijke verstoring van niet-verstoringgevoelige gebieden of soorten -1 

Vrij beperkte, permanente verstoring van weinig verstoringgevoelige gebieden of soorten;  

Geen of verwaarloosbare wijziging in de verstoring  0 

Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring  +1 

Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring van kwetsbare gebieden/soorten of beperkte 

verbetering op diverse locaties +2 

Zeer significante buffering ten aanzien van bestaande verstoringbronnen binnen plangebied of 

significante verbetering op diverse locaties +3 

Barrièrewerking 

De ecologische infrastructuur wordt doorsneden, harde barrière voor belangrijke soorten, samenhang 

wordt op grote schaal significant verstoord, permanente barrière of randeffecten;  

Grote impact op waardevolle soorten/ecotopen -3 

De ecologische infrastructuur wordt op één of diverse locaties doorsneden;  

Harde barrière, samenhang wordt lokaal significant verstoord, permanente barrière of randeffecten; 

Impact op waardevolle soorten/ecotopen -2 

De ecologische samenhang wordt beperkt verstoord, beperkte impact op migratie, zachte barrière of 

barrièrewerking al aanwezig, tijdelijke barrière of negatieve randeffecten -1 

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of samenhang 0 

Samenhang wordt beperkt verbeterd, beperkte mitigerende maatregelen ten aanzien van 

migratieknelpunten en/of randeffecten +1 

Een aantal migratiebarrières worden opgeheven;  

Samenhang wordt lokaal significant verbeterd, lokaal ontstaan nieuwe migratiemogelijkheden, 

negatieve randeffecten worden in belangrijke mate gemilderd +2 

De ecologische infrastructuur wordt op diverse locaties verbonden, migratiebarrières worden 

opgeheven, samenhang wordt op grote schaal significant verbeterd, negatieve randeffecten worden 

opgeheven +3 
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14.7 Effectbepaling en -beoordeling 

14.7.1 Vernietiging/creatie vegetaties/habitats 

Deelgebied Oostappen Groep 
In het centrale deel omvat het plan enkel een bestendiging van de huidige situatie. In dat deel 
is er dan ook geen effect op de vegetaties. In de andere deelgebieden is telkens een 
uitbreiding van de verblijfsrecreatie voorzien waar in de referentiesituatie vegetatie aanwezig is  
 
Tabel 14.8 geeft een overzicht van de waardering van de verschillende deelzones en 
alternatieven volgens de BWK. Tabel 14.9 geeft specifiek de oppervlakte bos (en houtige 
struwelen) binnen elk deelgebied en alternatief. De oppervlakte bos die verdwijnt, kan 
belangrijk zijn voor de beschrijving van milderende maatregelen. 
 
Tabel 14.8: Waardering van de zones van deelgebied Oostappen Groep en alternatieven volgens de BWK in 

ha (volledige oppervlakte) 

 M mw mz w wz z 

WEST 0,0 0,2 0,0 6,1 2,5 3,4 

CENTRAAL 22,4 29,9 0,0 0,8 0,6 2,9 

OOST 0,0 3,8 0,0 0,4 2,8 0,3 

VALLEI 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,8 

Alternatieven       

Zone A 0,1 0,0 0,0 0,8 1,3 0,0 

Zone B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

Zone C 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,3 

m: matig waardevol, mw: matig waardevol met waardevolle elementen, mz: matig waardevol met zeer waardevolle 

elementen, w: waardevol, wz: waardevol met zeer waardevolle elementen, z: zeer waardevol 

 
Tabel 14.9: Oppervlakte bos binnen de deelzones en alternatieven in deelgebied Oostappen (ha) 

Zone Oppervlakte bos (ha)  Alternatieven Oppervlakte bos (ha) 

WEST 12,05  A 1,03 

CENTRAAL 3,24  B 1,38 

OOST 3,13  C 3,28 

VALLEI 0,77    

 
In het oostelijke deel moeten voor de ingrepen uit het plan enkele waardevolle ecotopen 
verdwijnen: een aanplant van grove den en een ruigte. De aanplant van grove den is 
aangeduid als waardevol met zeer waardevolle elementen omwille van het voorkomen van 
een ondergroei die wijst op een evolutie richting eikenberkenbos. De ruigte die op de BWK nog 
vermeld wordt, is momenteel niet meer aanwezig. De zone is vergraven en gebruikt als 
gronddepot (zie illustratie 14.1). Een klein stukje wilgenstruweel (zeer waardevol op de BWK), 
is eerder een intekenfout. Verder komen twee matig waardevolle graslandpercelen voor met 
waardevolle bomenrijen van zomereik. Deze bomenrij blijft echter behouden in het plan (zie § 
5.6.3). De enige waardevolle vegetatie die dus effectief moet verdwijnen door het plan is de 
aanplant van grove den. Gezien deze aansluit bij een groter bosgeheel, wordt dit wel meer 
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negatief beoordeeld (-2). Omdat dit deel nagenoeg volledig ingevuld wordt voor 
verblijfsrecreatie, wordt de hoeveelheid bos die verdwijnt worst case ingeschat als 3,13 ha. 
 

 
Illustratie 14.1: Zone die op de BWK aangeduid staat als waardevolle ruigte 

 
De zone Vallei wordt volledig ingenomen door ruigte (waardevol) en jong loofbos (zeer 
waardevol), op de plaats van een vroegere speeltuin. Het effect is hier beperkt negatief (-1). 
Gezien dit deel nagenoeg volledig ingevuld wordt voor verblijfsrecreatie, wordt de hoeveelheid 
bos die verdwijnt worst case ingeschat als 0,77 ha. 
 
Het westelijke deel bestaat volledig uit bos. Het gaat om zeer waardevol eikenberkenbos en 
aanplant van grove den (deels waardevol, deels waardevol met zeer waardevolle elementen 
omwille van een ondergroei van eikenberkenbos). Ook voor dit deelgebied is er een belangrijk 
negatief effect (-2). Gezien dit deel nagenoeg volledig ingevuld wordt voor verblijfsrecreatie, 
wordt de hoeveelheid bos die verdwijnt worst case ingeschat als 12,5 ha. 
 
Zonder de alternatieven wordt het effect voor het deelgebied Oostappen Groep als 
negatief beoordeeld (-2) omwille van de grote oppervlakte aan bos die verdwijnt uit de 
bosstructuur van domein Hengelhoef. Deze wordt wel gecompenseerd elders (in natura 
voor ontbossingen groter dan 3 ha of via bosbehoudsbijdrage voor kleinere). In de 
inrichtingsalternatieven (§ 4.5.1) is aangegeven dat de zone D (eigendom Oostappen 
Groep) toegevoegd werd aan deelgebied Natuur en visvijvers wat een versterking van 
het natuurdomein inhoudt. De bestemming van deze zone is Natuur. Het overblijvend 
effect is beperkt negatief (-1). Indien in zone D geen recreatie wordt ontwikkeld, dan is 
natuur hier het enige mogelijke alternatief. 
 
Zone A is nagenoeg volledig ingevuld met ecotopen die waardevol zijn volgens de BWK. Het 
gaat hierbij om een grasland (waardevol) en twee percelen met een aanplant van grove den 
en ondergroei die wijst op een evolutie richting eikenberkenbos (wz). Een inrichting voor 
verblijfsrecreatie zou hier dan ook negatief zijn, maar zal elders gecompenseerd worden. Het 



 
 
 
 
 
 
 

MER Hengelhoef  9Y0456/R3/873236/Mech 

Rapport v.3.2 - 157 - januari 2017 

 
  

verdwijnen van deze vegetaties vormt geen wezenlijke aantasting van een groter 
samenhangend geheel. De beoordeling van de basis met zone A blijft gelijk, negatief (-2). 
Gezien dit deel nagenoeg volledig ingevuld wordt voor verblijfsrecreatie, wordt de hoeveelheid 
bos die verdwijnt worst case ingeschat als 1,03 ha. 
 
Zone B bestaat volledig uit ecotopen die gekarteerd werden als eikenberkenbos als of 
regionaal belangrijk biotoop, wilgenstruweel. Deze maken deel uit van de grotere boszone 
(zeer waardevol op de BWK die doorloopt in habitatrichtlijngebied) in de vallei. Dit is dan ook 
lokaal een sterk negatief effect, waarbij de boscompensatie elders de impact op dit niet 
volledig kan compenseren. De beoordeling voor het basisplan met zone B is negatief (-2). 
Gezien dit deel nagenoeg volledig ingevuld wordt voor verblijfsrecreatie, wordt de hoeveelheid 
bos die verdwijnt worst case ingeschat als 1,38 ha. 
 
Zone C omvat deels verruigd grasland met wilgenstruweel en aanplant van grove den met 
ondergroei (waardevol met zeer waardevolle elementen volgens BWK) en deels 
wilgenstruweel (zeer waardevol volgens de BWK). Dit alternatief is bovendien in 
habitatrichtlijngebied gelegen en verschillende delen zijn ingekleurd als regionaal belangrijk 
biotoop (rbbso). Dit alternatief scoort dan ook het slechtst op het vlak van 
vegetatievernietiging. De score voor het deelgebied is ook hier negatief (-2). Gezien dit deel 
nagenoeg volledig ingevuld wordt voor verblijfsrecreatie, wordt de hoeveelheid bos die 
verdwijnt worst case ingeschat als 3,28 ha. 
 
Deelgebied Twin Properties 
Voor dit deelgebied wordt in het centrale deel geen bijkomende uitbreiding voorzien, behalve 
de reeds vergunde uitbreidingen. Het effect is dan ook neutraal. 
 
In de andere zones worden wel uitbreidingen voorzien. De aard verschilt iets van die in het 
deelgebied Oostappen Groep. Gebouwen en voorzieningen nemen een minder groot deel van 
de perceelsoppervlakte in. Tabel 14.10 geeft een overzicht van de totale oppervlakte aan 
waardevolle en zeer waardevolle vegetaties in de verschillende zones en in de alternatieven. 
Dit stemt dus niet overeen met de exacte oppervlakte die door het plan zal verdwijnen, maar 
geeft wel een beeld van de gevoeligheid van de zones. 
 
Tabel 14.10: Waardering van de zones van deelgebied Twin Properties en alternatieven volgens de BWK in 

ha (volledige oppervlakte) 

 m mw Mz w wz z 

WEST 0,0 0,0 0,8 0,1 0,0 0,4 

CENTRAAL 0,0 0,0 8,4 0,2 0,1 0,1 

OOST 0,9 0,0 3,2 0,1 0,6 0,7 

Zone E 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 1,0 

Zone E' 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Zone F 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

m: matig waardevol, mw: matig waardevol met waardevolle elementen, mz: matig waardevol met zeer waardevolle 

elementen, w: waardevol, wz: waardevol met zeer waardevolle elementen, z: zeer waardevol 
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Tabel 14.11: Oppervlakte bos binnen de deelzones en alternatieven in deelgebied Twin Properties (ha) 

Zone Oppervlakte bos (ha)  Alternatieven Oppervlakte bos (ha) 

WEST 0,42  Zone E 1,02 

CENTRAAL 0,11  Zone E' 0,08 

OOST 1,24  Zone F 0,44 

 
In het oostelijke deel worden 9 bouwblokken voorzien en de aanleg van een approach-
golfterrein en andere sportterreinen. Het grootste deel van deze zone is ingekleurd als matig 
waardevol met waardevolle elementen. Die waardevolle elementen betreffen verspreide 
eikenberkenbosjes (jonge boomlaag). Aan de rand van het terrein komen wel bossen voor, 
deels eikenberkenbos (z), deels naaldhoutaanplant al dan niet met ondergroei van 
eikenberkenbos (w of wz). Hoeveel van de waardevolle elementen moeten verdwijnen, zal 
sterk afhankelijk zijn van de concrete invulling. De bouwblokken komen deels in de bossen 
aan de rand. In het westelijk deel komen 3 bouwblokken bij. Deze zone omvat zeer waardevol 
eikenberkenbos en aanplant van grove den met ondergroei van eikenberkenbos (wz). De 
blokken komen in het zeer waardevolle eikenberkenbos. Gezien de oppervlakte aan 
waardevolle vegetaties die zal verdwijnen door het plan in het oostelijke en westelijke deel, 
wordt het effect van het basisplan van dit deelgebied Twin Properties negatief beoordeeld (-2). 
Het grootste deel van het bos dat voorkomt, zal moeten verdwijnen door de invulling. Aan de 
rand, tussen de gebouwen kan bos behouden blijven. Als worst case wordt ingeschat dat 80% 
van de oppervlakte bos vernietigd wordt, zijnde net geen hectare. 
 
In beide alternatieven voor de inplanting van het hotel wordt de resterende ruimte (zowel E/E’ 
als F) ingenomen door parking. Zone E’ is momenteel in gebruik als parkeerterrein. Op het 
terrein staan verspreid bomen, maar de natuurwaarde blijft veeleer beperkt. Zone E bestaat 
grotendeels uit naaldbos, ingebed in omringend ouder loofbos. Een beperkte oppervlakte is 
ingekleurd als urbaan gebied (de weg tussen de parking en het voormalige centrale gebouw). 
De monumentale dreef is aangeduid als bomenrij met beuken (biologisch waardevol). In beide 
alternatieven wordt het bos verwijderd. Op de parking komen wel bomen, maar dit is naar 
natuurwaarde niet te vergelijken met het in de referentiesituatie aanwezige bos. Het is wel de 
bedoeling om het effect van ’parkeren in het bos’ na te streven met behoorlijke bomen- en 
groenaanplantingen. Samen met de rest van het deelgebied worden beide alternatieven dan 
ook negatief beoordeeld (-2). De exacte verloren bosoppervlakte wordt gecompenseerd. 
 
Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
In beide zones van dit deelgebied omvat het plan een bestendiging van de huidige situatie, 
door een omzetting naar groene bestemming met overdruk voor de bestaande bebouwing. Dit 
is beperkt positief te beoordelen (+1). 
 
Natuur en visvijvers 
Een groot deel van het plangebied wordt herbestemd van gebied voor recreatiepark (arcering 
recreatie/natuur) naar bestemming natuur. Dit biedt een betere bescherming aan de 
voorkomende of potentieel te ontwikkelen natuurwaarden (toepasselijke regels in het 
Natuurdecreet die afhankelijk zijn van de ruimtelijke bestemming) en geeft bovendien de 
mogelijkheid om (delen van) het gebied te erkennen als natuurreservaat. In principe legt het 
Natuurdecreet op dat recreatief gebruik in bestemmingstype Natuur een nevenfunctie is, 
mogelijk onder bepaalde voorwaarden. De afstemming van de recreatie op de behoeften en op 
de natuurwaarden zal geregeld worden in een natuurbeheerplan voor deze zone. Enkele 
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concrete natuurmaatregelen zijn al opgenomen in het plan: het ecologisch beheer van de 
graslanden in de vallei, bosontwikkeling in de vallei en aanleg van een ven in de drooggevallen 
roeivijver. Al deze maatregelen zullen zorgen voor de creatie van waardevolle natuur. Daarbij 
is het duidelijk dat ten behoeve van ecologische doelstellingen de huidige vegetaties door een 
doordacht beheer ook moeten kunnen veranderen. Het plan mag dus de vrijheidsgraden voor 
de keuzes in een natuurbeheerplan niet beperken. Het effect voor het basisplan is dan positief 
(+2). Voor de aanleg van een ven in de drooggevallen roeivijver werden de aanlegprincipes 
vastgelegd (§ 18.3.1).  
 
Voor de bestemming van de visvijvers zijn er 4 alternatieven. In alternatief 1 blijft de 
combinatie recreatie/natuur waarbij beiden evenwaardig zijn behouden. Gezien dit geen 
wijziging is, blijft de beoordeling (+2) voor deelgebied Natuur en visvijvers behouden. In 
alternatief 2 wordt recreatie belangrijker. Hierdoor zal er geen mogelijkheid zijn om de 
visvijvers op te waarderen en een hogere biologische waarde te geven. Gezien dit een 
verslechtering is van de huidige situatie, wordt de beoordeling verminderd tot +1. In alternatief 
3 wordt recreatie ondergeschikt aan natuur. Dit betekent dat een meer natuurlijke inrichting en 
visstand in de visvijvers kan afgedwongen worden, met gunstige invloed op de vegetaties en 
habitats. Het effect blijft met dit scenario positief beoordeeld (+2). In alternatief 4 tenslotte 
worden de functies recreatie en natuur ruimtelijk van elkaar gescheiden. Hierdoor kan een deel 
van de visvijvers opgewaardeerd worden, terwijl andere vijvers hun huidige functie blijven 
behouden. Gezien dit toch in een deel van het gebied een positieve evolutie zou zijn, blijft de 
totale beoordeling positief (+2). 
 

14.7.2 Indirecte beïnvloeding van de natuurwaarden via wijzigingen grond- of oppervlaktewater 

Deelgebied Oostappen Groep 
Het plan zal geen invloed hebben op de kwaliteit van grond- of oppervlaktewater en zal ook 
niet zorgen voor wijziging van het debiet in de Roosterbeek. Het effect op de vegetaties en 
habitats is dan ook neutraal. 
 
Deelgebied Twin Properties 
Het plan zal geen invloed hebben op de kwaliteit van grond- of oppervlaktewater en zal ook 
niet zorgen voor wijziging van het debiet in de Roosterbeek. Het effect op de vegetaties en 
habitats is dan ook neutraal. 
 
Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
Het plan zal geen invloed hebben op de kwaliteit van grond- of oppervlaktewater en zal ook 
niet zorgen voor wijziging van het debiet in de Roosterbeek. Het effect op de vegetaties en 
habitats is dan ook neutraal. 
 
Bovenstaande beoordelingen gaan ervan uit dat er geen grondwaterwinningen ten opzichte 
van de referentiesituatie bijkomen. De aanlegfase dient besproken te worden in de project-
MER en de vergunningsfase. De bijkomende bebouwing met kelders of fundering die dieper in 
de grond doordringen wordt buiten de vallei voorzien, waar het grondwater op grotere diepte 
zit, zodat hier algemeen geen indirecte beïnvloeding van natuurwaarden wordt verwacht. 
 
Natuur en visvijvers 
De omzetting van gebied voor recreatiepark (recreatie/natuur) naar natuur zal zorgen voor een 
betere bescherming van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Gezien er momenteel echter 
niet echt problemen zijn op dit vlak, is het effect van het basisplan neutraal. 
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In alternatief 1 blijft de huidige toestand behouden. De effectbeoordeling blijft hier dan ook 
neutraal. In alternatief 2 wordt de functie natuur ondergeschikt aan de functie recreatie. Dit 
biedt mogelijkheden om de voorzieningen voor hengelsport nog uit te breiden. Een (nog) 
hogere visstand kan aanleiding geven tot eutrofiëring door voederen en door opwoeling van de 
bodem door vb. brasems. Ook zorgt een hoge visstand ervoor dat waterplanten niet kunnen 
standhouden wat ook een negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit. Gezien de huidige 
waterkwaliteit van de visvijvers ook al niet optimaal is, wordt dit alternatief beoordeeld als 
beperkt negatief (-1). Alternatief 3 houdt in dat natuur belangrijker wordt dan recreatie. Dit zou 
betekenen dat de visstand drastisch gereduceerd wordt en dat ook andere maatregelen 
(kunnen) getroffen worden om meer waterplanten in de plassen te krijgen. Dit zou een sterke 
verbetering zijn voor de waterkwaliteit in de plassen. Het effect is positief (+2). In het laatste 
alternatief komt er een ruimtelijke scheiding tussen natuur en recreatie. Hierdoor blijven één of 
enkele visvijvers behouden voor hengelsport en krijgen de andere een op natuur gericht 
beheer. In de visvijvers die niet meer gebruikt worden voor hengelen, zal de waterkwaliteit 
waarschijnlijk verbeteren. Het effect wordt beperkt positief beoordeeld (+1). 
 

14.7.3 Rustverstoring fauna 

Deelgebied Oostappen Groep 
In dit deelgebied worden bossen vervangen door een zone voor verblijfsrecreatie. Voor 
aangrenzende delen met bos of natuur, kan dit een bron van verstoring betekenen. Deze 
verstoring kan zowel bestaan uit geluidshinder, lichthinder als hinder door passerende 
recreanten. Vleermuizensoorten kunnen hier heel gevoelig voor zijn. De grootste kans op 
effect wordt verwacht in interne randzone tussen het deelgebied Oostappen Groep en de open 
graslanden en de gesloten bos- en struweelzones van de Roosterbeekvallei. Het plan voorziet 
echter wel goed gestructureerde groenstroken (zie landschappelijk raamwerk in § 5.6.3) die 
veel van deze effecten milderen. Een voorbeeld van een waargenomen soort in het domein is 
rosse vleermuis. Deze kan foerageren boven de visvijvers en moerassige delen in de 
Roosterbeekvallei. Zowel in winter als zomer verblijft de soort in holle bomen. Deze soort zal 
voldoende aangesloten bos overhouden in deelgebied Natuur en visvijvers en voldoende 
boomelementen in de overige verblijfsrecreatieve deelgebieden om Hengelhoef te blijven 
gebruiken als deel van het leefgebied. Gewone dwergvleermuis – niet vermeld als 
waargenomen, maar vrijwel zeker aanwezig – is als cultuurvolger weinig gevoelig voor 
verstoring in het jachtgebied (foerageert in tuinen en overwintert in gebouwen). De vliegroutes 
liggen zo veel mogelijk langs goed aaneengesloten, lijnvormige landschapsstructuren. Mits 
behoud van de groenstroken rond de verblijfsrecreatieve ontwikkelingen zal het jachtgebied 
voor deze soort dus niet veranderen door het plan. Mogelijk profiteert deze soort zelfs van het 
opener worden van de nu beboste zones en de toename van het aantal gebouwen en 
constructies. Voor de meeste andere vleermuissoorten zal vooral lichtverstoring toenemen 
rondom nieuwe gebouwen, wegen, parkings en kampeerplaatsen. Vooral in het westelijke deel 
en het oostelijke deel van deelgebied Oostappen Groep zal dit toenemen ten opzichte van de 
referentiesituatie. Verstoring van fauna door de passage van verblijfsrecreanten, ook in 
schemer en deel van de nacht, zal voornamelijk plaatsvinden in het centrale deel, waar dat 
ook in de referentiesituatie al het geval is. Het effect van het basisplan van dit deelgebied 
wordt (rekening houdend met de voorziene buffering) beperkt negatief beoordeeld (-1).  
 
Bij de alternatieven scoort zone A als de minst verstorende omdat ze gelegen is langs de 
woonwijk en nabij drukke wegen en omdat ze niet voor een bijkomende verstoring in de kern 
van het domein zal zorgen. De beoordeling voor basis + zone A blijft beperkt negatief (-1). 
Zone B zorgt voor een bijkomende verstoring gezien de uitbreiding ingrijpt in het 
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samenhangende vochtiger bos- en struweelgebied. De beoordeling wordt hier negatief (-2). 
Gezien zone C een deel is van het samenhangede vochtiger bos- en struweelgebied in de 
vallei en de zone zelf gelegen is in habitatrichtlijngebied, wordt dit alternatief negatief 
beoordeeld (-2). 
 
Deelgebied Twin Properties 
Naar rustverstoring is voor dit deelgebied vooral het oostelijke deel van belang gezien dit 
ingebed is in bosgebied waar geen drukke recreatieve assen liggen en geen auto’s komen. 
Het centrale deel is ook in dit geval, maar hier is geen uitbreiding ten opzichte van de 
referentietoestand. Het westelijk deel ligt in het drukker bezochte deel van het domein. 
Hierdoor is er weinig bijkomend effect op de rustverstoring. 
 
Voor het oostelijke deel kunnen negatieve effecten niet uitgesloten worden. De gebouwen 
worden ingeplant dicht aan de grenzen van het plangebied en dus meteen aansluitend op het 
bos. Negatieve effecten worden voornamelijk verwacht omwille van geluidsverstoring en 
lichthinder voor kleine wildsoorten, bosvogels en vleermuizen (zie hoger onder deelgebied 
Oostappen Groep). Verstoring van fauna door de passage van verblijfsrecreanten, ook in 
schemer en deel van de nacht, zal voornamelijk plaatsvinden in het centrale deel, grotendeels 
afgeschermd van het omliggende bos door de gebouwen. Het effect wordt negatief beoordeeld 
(-2). 
 
Het hotel en de parking in zones E’, E en F zal in beide alternatieven lichthinder, 
geluidsverstoring en verstoring door passanten veroorzaken in het omliggende bos en zelfs 
deels in de bosrand met de open Roosterbeekvallei. De verstoorde zone ligt deels in 
habitatrichtlijngebied. Doordat de parking veel groter wordt, is er een toename te verwachten 
ten opzichte van de referentiesituatie met hoofdgebouw en huidige parking, maar het gaat niet 
om een ontwikkeling in voorheen weinig verstoord gebied, zoals in het oostelijke deel. Voor 
beide alternatieven is het effect negatief (-2). 
 
Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
Op het vlak van rustverstoring betekent het plan geen belangrijke wijziging voor dit deelgebied, 
behalve grotere verkeersstroom naar Twin Properties dan in de referentiesituatie. Het effect is 
verwaarloosbaar. 
 
Natuur en visvijvers 
De omzetting van de bestemming van gebied voor recreatiepark (arcering recreatie/natuur) 
naar natuur betekent dat er meer mogelijkheden zullen zijn om de recreatiedruk aan te passen 
aan de noden van de natuur. In een beheerplan kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om 
in bepaalde verstoringsgevoelige zones de toegang sterk te beperken of om minder recreatie 
toe te laten tijdens gevoelige periodes zoals het broedseizoen. De sturing van recreatie is ook 
expliciet als maatregel opgenomen in het plan. Het effect is positief (+2). 
 
De alternatieven voor de visvijvers betreffen voorbeelden van dergelijke sturing. Het effect 
voor het gehele deelgebied blijft gelijk (+2).  
 
Mogelijk kunnen de geluidsnormen die binnen Vlarem opgelegd worden nog een probleem 
vormen voor de verstoring binnen het reservaat en het SBZ-gebied. Als dit zo is, dan moeten 
de effecten hiervan worden behandeld binnen een project-MER of via een afwijking in de 
milieuvergunningsaanvraag. Het is wel duidelijk dat lawaaierige activiteiten niet toegelaten 
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kunnen worden in het plangebied, hiervoor moet het plan (het RUP) specifieke voorschriften 
voorzien. 
 

14.7.4 Barrièrewerking 

Deelgebied Oostappen Groep en Deelgebied Twin Properties 
Barrière-effecten zullen door de uitbreidingen in het plan toenemen, maar de onderdelen van 
het deelgebied Natuur en visvijvers blijven ruimtelijk samenhangen en staan ook doorheen de 
beide deelgebieden met elkaar in verbinding via de resterende beboste stroken, groenstroken, 
dreven, behouden boomelementen en bermen. De ontsluiting van de verschillende toeristische 
plaatsen en de recreatieve appartementen vanaf de hoofdontsluiting gebeurt langs wegen in 
halfverharding. De barrière-effecten ten gevolge van deze wegen zijn over het algemeen niet 
relevant, ten opzichte van de barrièrewerking van de recreatieve plaatsen en de activiteiten 
van de verblijvers zelf. Migratie blijft hierdoor mogelijk binnen het plangebied, ook voor 
gevoelige soorten als vleermuizen.  
 
Zoals eerder vermeld, zou Hengelhoef potentieel een verbinding kunnen vormen tussen 
Tenhaagdoornheide en het natuurgebied in de omgeving van het Luciebos. Het Luciebos sluit 
op zijn beurt aan op het militair domein in Meeuwen en de vallei van de A-beek. Echter vormen 
de Donderslagweg en de Weg naar Zwartberg en de bewoning ten noordoosten ervan zeer 
substantiële barrières. De toename van het verkeer door het plan zal het barrière-effect op 
deze wegen niet wezenlijk groter maken ten opzichte van de referentie. Mogelijk is er een 
lichte toename van de kans op aanrijding van overstekende fauna. Het algemene effect voor 
barrièrewerking is beperkt negatief (-1). 
 
De verschillende alternatieven geven geen aanleiding tot bijkomende effecten bij het 
basisplan.  
 
Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
Het plan heeft in dit deelgebied geen effecten op het vlak van barrièrewerking (0). 
 
Natuur en visvijvers 
De opwaardering van de graslanden in de vallei van de Roosterbeek en de bosontwikkeling 
daar kunnen bijdragen aan een verbetering van de faunabewegingen langsheen de 
Roosterbeek doorheen het plangebied. Gezien de aanwezige barrières binnen het plangebied 
(fietspad, brug in de dreef) en op de rand ervan (Donderslagweg, Weg naar Zwartberg, 
bebouwing) wordt het effect hiervan echter slechts als beperkt positief (+1) geëvalueerd. 
 
De verschillende alternatieven geven geen aanleiding tot bijkomende effecten bij het basisplan 
(+1).  
 

14.7.5 Cumulatieve effecten 

Wanneer het hele plangebied beschouwd wordt, zijn er nog bijkomende cumulatieve effecten, 
vooral op het vlak van rustverstoring. Bij ontwikkeling van zowel deelgebied Oostappen Groep 
als deelgebied Twin Properties wordt de onverstoorde zone kleiner en de randeffecten groter. 
Anderzijds compenseren de positieve effecten op vegetatie en habitat in deelgebied Natuur en 
visvijvers voor de niet elders gecompenseerde negatieve effecten in de beide deelgebieden. 
De mogelijkheid tot zonering in het deelgebied Natuur en visvijvers neemt toe. Maar de 
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gecumuleerde toename van het aantal verblijvende recreanten in het toeristisch seizoen zal 
toch tot een verhoging van de rustverstoring van fauna leiden.  
 
Arcadis stelde in opdracht van ANB een toetsingskader voor het gewenste recreatieve 
medegebruik in bossen en natuurgebieden in functie van de ecologische draagkracht op. 
Hierin wordt besproken welke aspecten van recreatie van belang zijn voor de ecologische 
draagkracht.  
 
Illustratie 14.2 en illustratie 14.3 geven de theoretische relatie weer tussen totale verstoring en 
respectievelijk gebruikersfrequentie en ruimtelijke spreiding. Belangrijk voor de totale 
verstoring (en dus de ecologische draagkracht) is dus niet zozeer het aantal recreanten (effect 
vlakt af met toenemende aantallen) maar wel het aansnijden van nieuwe zones voor recreatie. 
In dit plan worden geen nieuwe natuurgebieden opengesteld voor recreatie, maar kan wel 
gebruikersfrequentie toenemen. Op basis hiervan kan besloten worden dat de toename van de 
totale verstoring eerder beperkt zal zijn en dat er geen reden is om aan te nemen dat de 
draagkracht van de natuurgebieden in domein Hengelhoef zal overschreden worden.  
 

 
Illustratie 14.2: Theoretische relatie tussen gebruikersfrequentie en de totale verstoring door recreanten 

(Bron: Arcadis, 2010) 

 

 
Illustratie 14.3: Theoretische relatie tussen ruimtelijke spreiding en de totale verstoring door recreanten 

(Bron: Arcadis, 2010) 
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Het effect op rustverstoring van fauna is daarmee beperkt negatief (-1) bij beschouwing van de 
cumulatieve effecten. Bij het alternatief voor Oostappen Groep waarbij naast het basisplan ook 
zone B of zone C worden aangesneden is het cumulatieve effect van verstoring van fauna 
negatief (-2). Deze zones hebben immers vandaag hoge natuurwaarde, worden weinig of niet 
betreden en behoren tot het kerngebied van Hengelhoef. 
 

14.7.6 Samenvatting 

Tabel 14.12: Beoordeling van de effecten voor de discipline Fauna en flora 

Effectgroep Oostappen Groep Twin Properties 
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Vernietiging/ creatie 

vegetaties/ habitats 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 +1 +2 +2 +1 +2 +2 

Indirect beïnvloeding 

vegetaties/ habitats 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +2 +1 

Rustverstoring fauna -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 +2 +2 +2 +2 +2 

Barrièrewerking -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
Het plan vermijdt een inname van de ruimte waar potentieel natuur ontwikkeld kan worden die 
nauw gebonden is aan het water van de Roosterbeek. De voorziene natuurontwikkeling: het 
ecologisch beheer van de graslanden in de vallei, bosontwikkeling in de vallei en aanleg van 
een ven in de drooggevallen roeivijver is mogelijk bij de huidige waterkwaliteit van de 
Roosterbeek, al legt die bepaalde randvoorwaarden op aan de aanleg van het ven (zie 18.3.1). 
Het plan neemt geen locaties in die bij een betere waterkwaliteit van de Roosterbeek nog 
verder zouden kunnen ontwikkeld worden met waterafhankelijke natuurdoelen. Het heeft dus 
geen negatief effect op het ontwikkelingsscenario betere waterkwaliteit van de Roosterbeek 
binnen domein Hengelhoef. 
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14.8 Milderende maatregelen 

Deelgebied Oostappen Groep 
Ontbossing is volgens het bosdecreet principieel verboden. Mits compensatie kan men echter 
een ontheffing op dit verbod aanvragen bij het Agentschap Natuur en bos. Ook de struwelen, 
waarbij enkel houtachtige struikvegetaties voorkomen en geen bomen, worden als bos 
beschouwd en vallen dus onder de toepassing van het Bosdecreet. Afhankelijk van het type bos 
wordt een compensatiefactor toegepast waarmee de ontboste oppervlakte moet 
vermenigvuldigd worden. Het is ook mogelijk om in plaats van een compensatie in natura uit te 
voeren, een bosbehoudsbijdrage te betalen, behalve voor habitatwaardig bos of als de 
ontbossing groter is dan 3 ha. 
 
In het deelgebied Natuur en visvijvers wordt bosontwikkeling voorzien. De oppervlakte zal 
echter vermoedelijk niet voldoende zijn om de volledige oppervlakte te compenseren (de 
exacte oppervlakte bosontwikkeling is niet gekend). Bosontwikkeling in de vallei is wel te 
verkiezen waar momenteel nog geen bos (of andere waardevolle vegetaties) aanwezig zijn.  
 
Het oostelijke deel van deelgebied Oostappen Groep zit in ieder geval al boven de grens van 3 
ha bos en ook in het westelijk deel wordt deze grens ruim overschreden. De zones A en B 
dragen ook nog bij aan de oppervlakte. De totale oppervlaktes bos binnen elk deelgebied en 
alternatief zijn beschreven in paragraaf 14.7.1). Een exacte oppervlakte hiervoor kan niet 
gegeven worden gezien daarvoor enerzijds plannen op projectniveau nodig zijn en anderzijds 
de getroffen bossen ter plaatse moeten onderzocht worden in overleg met ANB (geeft advies 
bij vergunningverlening) om de correcte compensatiefactor te bepalen. Voor Oostappen Groep 
zijn in de (gedeeltelijke) vergunningen die in het verleden aangevraagd zijn al 
boscompensaties voorzien. 
 
In dit plan-MER worden de effecten op fauna en flora van ontbossing voor het plangebied, 
domein Hengelhoef, beoordeeld. Boscompensatie (financieel of in natura elders) is geen 
effectieve mildering voor de effecten van ontbossing in Hengelhoef. 
 
Indien alternatieven A, B of C niet ingevuld worden, is er daar ruimte om een deel van de 
compensatie van het basisplan te realiseren binnen domein Hengelhoef. Het lijkt echter 
moeilijk haalbaar om alle boscompensaties binnen het plangebied te voorzien. Rekening 
houdend met de kleine perceeltjes waardevolle vegetaties die geen bos zijn, wordt de score 
van ontbossing bij Oostappen Groep dan beperkt negatief (-1). Voor zone C blijft, gezien de 
ligging en de aanwezige waarden (rbb waardig), de beoordeling negatief (-2). 
 
Om de negatieve effecten op de rustverstoring te milderen, is het nodig dat voor de zones B 
en C ook voldoende buffering richting de vallei te voorzien. Het gaat hier om plangeïntegreerd 
milderende maatregelen. Voor zone B volstaat dit om de effecten te reduceren tot beperkt 
negatief (-1). Voor zone C blijft, gezien de ligging, de beoordeling negatief (-2). 
 
Specifiek voor lichtvervuiling kan gekozen worden voor aangepaste verlichting die meer 
gericht is en dus minder invloed heeft naar de omgeving. Voor vleermuizen kan het ook 
interessant zijn om de lichten te doven op de uren wanneer deze dieren het meest actief zijn. 
Gezien deze maatregel geen invloed heeft op de andere vormen van rustverstoring, is er geen 
wijziging van de beoordeling. 
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Deelgebied Twin Properties 
Voor ontbossing in voornamelijk de oostelijke zone en de alternatieven, is een 
boscompensatie noodzakelijk (zie paragraaf Oostappen Groep hierboven). Dit kan deels 
gebeuren door inheems bos aan te planten op het terrein zelf, tussen de gebouwen. Hiervoor 
zal de huidige situatie wel eerst gedetailleerd in kaart gebracht moeten worden. Mits gepaste 
heraanplant tussen de gebouwen en parkings en versterking van de dreefstructuur kan het 
effect op de bosstructuur in deelgebied Twin Properties beperkt negatief (-1) worden. Deze 
mildering ter plaatse staat los van de wettelijke compensatie van de oppervlakte (deels elders 
in natura of financieel). 
 
Om de negatieve effecten op de rustverstoring te milderen, moet voldoende buffering naar 
de omliggende bosgebieden voorzien worden. Dit zowel in het zuiden als ten noorden van 
beide alternatieven. Het gaat hier om plangeïntegreerd milderende maatregelen. Mits buffering 
kan het effect gereduceerd worden tot beperkt negatief (-1) voor beide alternatieven. 
 
Specifiek voor lichtvervuiling kan gekozen worden voor aangepaste verlichting die meer 
gericht is en dus minder invloed heeft naar de omgeving. Voor vleermuizen kan het ook 
interessant zijn om de lichten te doven op de uren wanneer deze dieren het meest actief zijn. 
Gezien deze maatregel geen invloed heeft op de andere vormen van rustverstoring, is er geen 
wijziging van de beoordeling. 
 
Cumulatief 
De maatregelen om de cumulatieve effecten te vermijden zijn dezelfde als vermeld bij de 
deelgebieden. 
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Tabel 14.13: Milderende maatregelen discipline Fauna en flora 
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g
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V
ernietiging/crea
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vegetaties/habitats 

Oostappen, basisplan zones 

west, vallei, oost  

Boscompensatie  V P Ontwikkelaar 0 

Oostappen, alternatief zone 

A 

Boscompensatie (in basis en 

alternatief) 

V P Ontwikkelaar -1 

Oostappen, alternatief zone 

B 
Boscompensatie (in basis en 

alternatief) 

V P Ontwikkelaar -1 

Twin Properties, alternatief 

zone E/E’ 

Boscompensatie (in basis en 

alternatief) 

V P Ontwikkelaar -1 

Twin Properties, alternatief 

zone F 

Boscompensatie (in basis en 

alternatief) 

V P Ontwikkelaar -1 

R
ustverstoring fa

una 

Oostappen, alternatief zone 

B 
Voldoende buffering naar vallei S R Initiatief-

nemer RUP 

-1 

Oostappen, alternatief zone 

C 
Voldoende buffering naar vallei V R Initiatief-

nemer RUP 

-2 

Oostappen, basisplan en 

alternatieven 

Aangepaste verlichting V P Ontwikkelaar -1/-2 

Twin Properties, basis Voldoende buffering naar 

omringende bossen  

V R Initiatief-

nemer RUP 

-1 

Twin Properties, alternatief 

zone E/E’ 

Voldoende buffering naar 

omringende bossen (basisplan en 

alternatief) 

V R Initiatief-

nemer RUP 

-1 

Twin Properties, alternatief 

zone F 

Voldoende buffering naar 

omringende bossen (basisplan en 

alternatief) 

V R Initiatief-

nemer RUP 

-1 

Twin Properties, alle 

alternatieven 

Aangepaste verlichting V P Ontwikkelaar -1 
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Tabel 14.14: Beoordeling van de effecten voor de discipline Fauna en flora na milderende maatregelen (* 

wijziging effectbeoordeling) 

Effectgroep Oostappen Groep Twin Properties 
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Vernietiging/ 

creatie 

vegetaties/ 

habitats 

-1* -1* -1* -2 -1* -1* -1* -1*/ 

-2 

+1 +2 +2 +1 +2 +2 

Indirecte 

beïnvloeding 

vegetaties/ 

habitats 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +2 +1 

Rustverstoring 

fauna 

-1 -1 -2 -2 -2 -1* -1* -2 0 +2 +2 +2 +2 +2 

Barrièrewerking -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 +1 +1 +1 +1 +1 

 
 

14.9 Leemten in kennis 

Er zijn weinig recente inventarisatiegegevens beschikbaar voor het gebied. Voor beschermde 
soorten zoals vleermuizen en gevoelige soorten van boshabitats (mieren, zwarte specht) 
zullen in de fase van project-MER of ontheffing daarvan inventarisaties dienen te gebeuren. 
De exacte oppervlakte bosontwikkeling die voorzien is in het plan is niet gekend. 
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15 DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIGE ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

15.1 Figuren en bijlagen 

Figuur 15.1: Kaart van de Ferraris 
Figuur 15.2: Vandermaelen 
Figuur 15.3: Traditionele landschappen 
Figuur 15.4: Landschapsatlas 
Figuur 15.5: Beschermde landschappen, dorps- en stadsgezichten en bouwkundig erfgoed 
 
Bijlage 15.1: Archeologische voorstudie i.o.v. Twin Properties 
 

15.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied omvat het plangebied, uitgebreid met de zones waarbinnen directe of 
indirecte wijzigingen kunnen optreden, alsook de zone daarrond waarbinnen de wijzigingen 
visueel waarneembaar zijn.  
 
Het landschap wordt op drie niveaus beschreven: 
 Macroschaal (traditionele landschappen, streekkenmerken); 
 Mesoschaal (relicten, herkenbare elementen traditioneel landschap, cultuurhistorie, …); 
 Microschaal (beschermde monumenten, archeologische vondsten, …).  
 
Voor de beschrijving van de referentiesituatie is gefocust op het plangebied met een extra 
perimeter van 1 km en de onmiddellijke omgeving daarvan. Wanneer een studiezone op 
grotere afstand van het plangebied ligt, zal dit expliciet worden vermeld. 
 
Het studiegebied wordt weergegeven in figuur 10.1. 
 

15.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

15.3.1 Landschapsbeeld en -beleving 

De belevingswaarde van een landschap is niet alleen afhankelijk van landschappelijke 
kenmerken, maar ook van individuele en maatschappelijke factoren. Belevingswaarde is 
gebonden aan tijd, maatschappij en cultuur. Waarnemingskenmerken en cognitieve ervaringen 
van de waarnemer zijn ook van invloed. 
 
De beeldwaarde van een landschap wordt beschreven aan de hand van de visueel-ruimtelijke 
structuur: open, halfopen en gesloten landschappen. Openheid van het landschap wordt 
bepaald door de zichtbare elementen in de omgeving. De belevingskwaliteit wordt in grote 
mate bepaald door ruimtelijke afwisseling, informatiewaarde, groen karakter en rust. 
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Illustratie 15.1: Beeld- en belevingsbepalende elementen in het landschap 

 

Landschapsbeeld 

Het Domein Hengelhoef is een overwegend gesloten landschap. De zichten worden 
voornamelijk begrensd door opgaande begroeiing in bosverband. Bos neemt een groot deel 
van het plangebied in en heeft in sommige gevallen een dichte ondergroei. Dit maakt de 
weinige open ruimtes (verder kamers genoemd) in het domein extra aantrekkelijk. De meest 
structuurbepalende kamers zijn het dalhoofd van de Roosterbeekvallei, de visvijvers en de 
recreatieplas. Kleinere open ruimten zijn twee hoogstamboomgaarden, enkele graslandjes 
waaronder een verlaten voetbalveld en één grote en twee kleinere parkings.  

Er is een lange structuurbepalende dreef (Hengelhoefdreef oost-west) centraal in het domein 
met een kortere daar dwars op (Hengelhoefdreef oost-west). 

 
Vanuit sommige standpunten wordt het beeld bepaald door de aanwezigheid van bebouwing:  

 Het kasteel en bijhorende hoeve zijn beeldbepalend voor de Hengelhoefdreef (zowel 
de noord-zuidgerichte als de oost-westgerichte) en de vallei,  

 Het bezoekerscentrum van vzw Limburgs Landschap vormt een geheel met de 
hoogstamboomgaard. Hun loods is amper zichtbaar door de achterin gelegen 
inplanting in het bos achter de parking,  

 De verblijfsrecreatieve appartementen en het dienstgebouw van Twin Properties zijn 
beeldbepalend voor de Hengelhoefdreef oost-west,  

 De camping (deels bestaande uit stacaravans/chalets), de verblijfsrecreatieve 
appartementen, het subtropisch zwembad, het restaurant en de dienstgebouwen van 
Oostappen Groep zijn gedeeltelijk zichtbaar vanaf de Tulpenstraat, vanuit de vallei en 
vanop de rand van de recreatieplas. 
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Markant reliëf vinden we voornamelijk in de vallei en er zijn ook enkele elementen met 
microreliëf, zoals landduinen, aanwezig in de bossen. 
 
Landschapsbeleving 

Ruimtelijke afwisseling: de ruimtelijke afwisseling in het plangebied is redelijk groot, want het 
plangebied bestaat uit verschillende soorten bos met daarin aantrekkelijke kamers (zie 
landschapsbeeld). Bovendien kunnen deze via de recreatieve toegangen goed bezocht 
worden. Ook de verblijfsrecreant kan deze afwisseling ervaren in de deelgebieden van 
Oostappen en Twin Properties. Dit draagt bij tot een positieve landschapsbeleving (illustratie 
15.2). 
 

 
Illustratie 15.2: Landschappelijke afwisseling en beleving via recreatieve toegangen 

 
Informatiewaarde 
De informatiewaarde van het plangebied wordt versterkt door de aanwezigheid van het 
bezoekerscentrum van vzw Limburgs Landschap en bijhorende educatieve routes. De 
gegeven informatie is niet enkel cultuurhistorisch, maar ook ecologisch. De informatiewaarde 
wordt ook bepaald door de goede leesbaarheid van de beekvallei, dreven, bebouwing en 
recreatieve voorzieningen en door de vlotte toegankelijkheid. 
 
Groen karakter 
Het plangebied heeft een uitgesproken groen karakter. Zoals gezegd worden de zichten 
voornamelijk begrensd door opgaande begroeiing (positieve beelddragers) en weinig door 
urbane elementen van bebouwing (soms negatieve beelddragers). 
 
Rust 
Het Domein Hengelhoef heeft over een groot deel van de oppervlakte een laagdynamisch 
karakter, met ruimte voor vissport en routes voor wandelaars en fietsers doorheen een groene 
omgeving. Dat contrasteert sterk en positief met de bebouwing ten noorden en oosten en de 
verkeerswegen rondom. Ook in het nabijgelegen Tenhaagdoornheide is de rust aanwezig, al 
heeft het lawaai en plaatselijk ook het zicht op de E314 daar meer invloed dan in Hengelhoef. 
De hoogdynamische recreatie is geconcentreerd in twee clusters die actueel weinig impact 
hebben op de rust in de rest van het domein. Enkel langs de recreatieplas kan op warme 
topdagen wel veel lawaai gemaakt worden, maar het is dan toch vooral druk aan de zijde van 
de camping en het zwembad. Het bestemmingsverkeer van de recreatieve voorzieningen kan 
actueel wel impact hebben op de rust in de Tulpenstraat (zie discipline Mobiliteit). De 
omgevende woonwijken en bedrijventerreinen veroorzaken weinig verstoring van de rust in het 
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Domein Hengelhoef, door de buffering van de grote bosoppervlakte. Wel is de snelweg E314 
op sommige plaatsen hoorbaar. Hij is echter nergens zichtbaar vanuit het domein. 
 

15.3.2 Historische ontwikkeling van het landschap 

De historische ontwikkeling van het landschap wordt bestudeerd op basis van ouder 
kaartmateriaal, meer bepaald: 
 de Ferrariskaart (1770-1777); 
 Atlas van de buurtwegen (1845); 
 Vandermaelenkaart (1846-1854); 
 Militaire kaart (Dêpot de la Guerre) (circa 1877) ; 
 Topografische kaart NGI (1978-1993). 
 
Voorgeschiedenis 
In de uitgestrekte heidevelden van Midden-Limburg was Hengelhoef in het begin van de 12de 

eeuw een oase, een deels glooiend terrein, vandaar de naam ‘Hengelo’, die een samenstelling 
is van ‘heng’ (bij hangen): ‘hellend terrein’ en ‘lo’: “bos”. 
 
Het toenmalige Norbertijns kloosterbezit ‘Hengelo’ groeide gedurende twee eeuwen uit door 
de ontginning van de barre grond. Hengelo was een centrum van landbouwactiviteiten. In de 
middeleeuwen heeft het gebied een uitgebreide veestapel geherbergd, die instond voor de 
bemesting van de schrale zandgronden. Vanaf het begin van de 14de eeuw tot de 18de eeuw 
werden de gronden verpacht. De schapenteelt en de imkerij waren de belangrijkste 
activiteiten.  
 
In 1179 was er al sprake van een hoeve, en in 1400 van een kapel.  
 
de Ferrariskaart 
Ten tijde van de Ferraris (ca. 1770-1775) bestond het studiegebied grotendeels uit 
heidegronden. Ter hoogte van hoeve Hengelhoef waren een aantal gronden ontgonnen en als 
akker of grasland in gebruik. Deze percelen werden omzoomd door houtkanten. De 
toegangsweg tot de hoeve was voorzien van een dreefbeplanting. Langsheen de Roosterbeek, 
stroomopwaarts van Hengelhoef, kwamen talrijke vennen voor. Het deel van de 
Roosterbeekvallei stroomafwaarts pachthoeve Hengelhoef was moeras. De vallei is als een 
smal lint herkenbaar doorheen de heide. De vallei van de Roosterbeek was prominent 
aanwezig in het landschap. 
 
Kasteel Engelhof 
Op de de Ferrariskaart staat het complex C(en)se et Cabaret à Hingel hoef (illustratie 15.3). 
Het complex ligt aan een waterloop met drassige beemden. De naam C(en)se et Cabaret 
betekent pachthoeve en een etablissement waar men drank en eventueel maaltijden serveert. 
Het kasteel met mogelijke dienstgedeelten heeft een U-vorm, met ten noorden ervan, aan de 
overzijde van een tussenin lopende weg, een langgerekte pachthoeve. Het geheel is er 
omgeven met omhaagde akkers, met moestuinen in het noorden. De omgeving rond het 
kasteel was open. Langs de baan die het kasteel passeert (ligt in de omgeving van de 
Toeristische weg), staan al bomen, waardoor de dreef wordt geaccentueerd. 
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Illustratie 15.3: Domein Hengelhoef ten tijde van Ferraris 

 
Kaart van Vandermaelen (1846-1854) 
Op de kaart van Vandermaelen (ca. 1850) zijn de hoger gelegen zandgronden ten zuiden van 
de Roosterbeek bebost. Ten noorden van de Roosterbeek was de heide nog open. Daarnaast 
zijn een aantal waterpartijen zichtbaar, vooral ten noorden van de Roosterbeek. Rond 
Hengelhoef komen beekbegeleidende graslanden voor. 
 
Kasteel Engelhof 
In 1789 werd het domein verkocht onder de naam ‘Engelraede’. Vanaf 1844 werd het domein 
bewoond, vergroot en omgebouwd tot een herenwoning met een watermolen. In de Atlas van 
de Buurtwegen (1845) (illustratie 15.4) en op de Vandermaelenkaart (rond 1850) (illustratie 
15.5) is ongeveer dezelfde toestand aan te treffen, met enkel twee extra delen ten 
noordoosten en zuidoosten van het kasteel. Mogelijk was dit de voorbode van de Kempense 
vakwerkhoeve die later zal verschijnen De Roosterbeek wordt hier als Henge(u)lsbroekbeek 
aangeduid en de weg is verlegd naar het noorden van de hoeve. Het landschap rond de 
landbouwenclave was nog steeds open.  
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Illustratie 15.4: Domein Hengelhoef in de Atlas van de buurtwegen 

 
Illustratie 15.5: Domein Hengelhoef op de kaart van Vandermaelen (rond 1850) 

 
Militaire kaart (Dêpot de la Guerre) (rond 1877) 
Op de oude militaire kaart is een belangrijke toename van bosoppervlakte zichtbaar. De 
meeste heidegronden werden bebost met naaldhout en voorzien van een uitgebreid wegennet 
voor aanleg en exploitatie. De gronden in de Roosterbeekvallei (westelijk deel) zijn nog steeds 
aangeduid als open grasland. Nieuwe bebouwing is zeer beperkt in het studiegebied. 
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De topografische kaart NGI (1978-1993)  
Op de topografische kaart is ter hoogte van het studiegebied de situatie duidelijk gewijzigd. In 
het oostelijke deel komen vijf grote vijvers voor langsheen de Roosterbeek. Eén van de grote 
vijvers is drooggevallen en bebost, maar als structuur nog duidelijk herkenbaar. Meer westelijk 
blijft de vallei onder grasland. De bospercelen ten noorden van de Roosterbeek bevatten de 
camping die in de jaren 1960 werd aangelegd. Ten zuiden van de Roosterbeek zijn de 
aaneengesloten bossen behouden gebleven, enkel in de omgeving van Hengelhoef zijn er 
nieuwe rondwegen doorgetrokken waarlangs vakantiewoningen werden gebouwd. Ten 
noorden van het domein is de voormalige heide verkaveld (Nieuw-Limburg). Er is een grote 
oppervlakte bebouwing en industrie aan de randen van het studiegebied. In het westelijk deel 
is de Donderslagweg in noordelijke richting doorgetrokken en vormt deze de verbindingsweg 
vanaf de E314.  
 
Kasteel Engelhof 
Na een brand werd het complex in 1903 heropgebouwd tot het huidige kasteel. Bij de huidige 
toestand ligt het kasteel iets meer naar het zuidwesten en sluit de hoeve ten noorden 
ongeveer U-vormig aan bij het kasteel. Het meer in het noorden gelegen deel van de boerderij 
ligt nu grotendeels parallel met de Hengelhoefdreef, terwijl het vroeger schuin t.o.v. de weg lag 
(zie illustratie 15.6 en illustratie 15.7). 
 
Rond het kasteel Engelhof ligt een Engelse landschapstuin met oude linden, acacia’s, beuken, 
eiken, esdoorns en naaldbomen, aan straatzijde met een beukenhaag, twee gietijzeren palen 
en een recente gekasseide toegangsweg. Aan straatzijde van het kasteel sluit het meest 
zuidelijk gelegen deel van de U-vormige hoeve haaks aan op het kasteel. 
 
In 1962 kwam het domein in handen van de Christelijke Mutualiteiten en groeide het uit tot een 
van de grootste Belgische sociale vakantiecentra. Het kasteel dat dateert van 1903 en 
aansluitende hoeve werd als congrescentrum in gebruik genomen. 
 

 

Illustratie 15.6: Luchtfoto 1989 
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Illustratie 15.7: Luchtfoto 2013 

 
15.3.3 Beschrijving op macroschaal 

Traditionele landschappen 
Het Domein Hengelhoef behoort tot het traditioneel landschap Mijngebied Genk-Waterschei. 
Het landschap wordt omschreven als vlakke tot golvende topografie, versneden door valleien, 
uitgestrekte compartimenten van heide, bos, bewoning en industrie. Beleidswensen zijn het 
inpassen van nieuwe infrastructuur bij de traditionele hoofdstructuren van het landschap.  
 
Gewenste ruimtelijke structuur vanuit de Ruimtelijke Visie voor landbouw, natuur en 
bos (regio Limburgse Kempen en Maasland) 21 per deelzone 
Hieronder volgt een korte samenvatting van alle beleidsdoelstellingen die relevant zijn voor het 
plan. Bij de beleidsdoelstellingen horen overzichtelijke ruimtelijke concepten.  
 
De zone valt binnen de deelruimte ‘Gewenste ruimtelijke structuur Hoge Kempen B1’. 
Hieronder de relevante ruimtelijke concepten en visie: 
 
Behouden en versterken van de natuurfunctie op recreatieterreinen: 

 Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen wordt rekening gehouden 
met de aanwezige natuurwaarden binnen het recreatiegebied. Deze gebieden worden 
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. 

 Een aantal terreinen kent een nog ongestoord bodemprofiel en/of heide- en 
venrelicten. Deze waarden worden maximaal gevaloriseerd binnen de recreatieve 
functie. Het waterbeheer van deze terreinen houdt voldoende rekening met de 
aanwezige natuurwaarden. 

 De recreatieve ontsluiting van aangrenzende kwetsbare gebieden met een 
hoofdfunctie natuur wordt afgestemd op de ecologische draagkracht. 

                                                  
21 Deze visie is het resultaat van een planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke beleidsdoelstellingen en 

concepten voor de open ruimte in de regio Limburgse Kempen en Maasland worden geformuleerd. Een 

administratie overschrijdend projectteam van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap stelde de visie op 

en de visie werd voor een formeel advies voorgelegd aan de gemeenten, provincies en belangengroepen. Het 

voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de adviezen de basis vormen voor de besluitvorming door de 

Vlaamse regering over de verschillende uitvoeringsacties 
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Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen:  
 De spoorwegbedding Genk-Eisden en de bermen van de E314 zijn van belang voor de 

migratie van planten en dieren. In het agrarische gebied is de aaneenschakeling van kleine 
landschapselementen en het bouwvrije karakter van belang als natuurverbinding tussen de 
grotere bos- en natuurcomplexen. 

 Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie waarin deze verbindende 
elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een 
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee 
ondersteunt. 

 
Behouden en versterken van samenhangende boscomplexen 
 Rondom en in aansluiting op de omvangrijke en ecologisch zeer waardevolle bossen en 

natuurcomplexen liggen tal van boscomplexen met een lagere natuurwaarde. Een deel 
van deze bossen wordt opgenomen in natuurverwevingsgebied. Gebiedsgericht en in 
afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde functies (natuur, landschap, 
cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …) accenten worden gelegd. 

 Een kwalitatieve versterking, gericht op een meer gevarieerde bosstructuur, is gewenst. 
Beperkte bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de uitbreiding van de 
bosstructuur op landbouwenclaves. 
Landschapsecologische relaties tussen deze bossen en de aangrenzende omvangrijke en 
ecologisch zeer waardevolle bos- en natuurcomplexen worden behouden en versterkt. Een 
kwalitatieve versterking, gericht op een meer gevarieerde bosstructuur, is gewenst. 
 
 

15.3.4 Beschrijving op mesoschaal  

Op figuur 15.4 worden de ankerplaatsen, relictzones, punt- en lijnrelicten in het studiegebied 
aangegeven, zoals ze voorkomen in de Landschapsatlas. Hieruit blijkt dat het gehele 
plangebied is aangegeven als relictzone. Een deel van het plangebied overlapt met de 
definitief aangeduide ankerplaats. 
 
Relictzones 
Het Domein Hengelhoef situeert zich grotendeels in de relictzone ‘Bossen en heide van 
Midden-Limburg’ (R70045). Ten oosten hiervan ligt ook de relictzone ‘Mijn Waterschei en 
Zwartberg’ en ten noorden de relictzone ‘Groot Schietveld’. Ten zuiden van het plangebied ligt 
de relictzone ‘Mijn Winterslag’ (R70053). 
 
De relictzone R70045 Bossen en heide van Midden-Limburg, waarvan het plangebied deel 
uitmaakt, bezit een middelmatige herkenbaarheid, gaafheid en samenhang. Versneden door 
de autosnelweg. Deze relictzone wordt gekenmerkt door het voorkomen van natuurgebieden, 
heidegronden, landduinen, vergezichten en reliëfrijke zones. De historische waarde omvat 
grafheuvels uit de Bronstijd, relatief weinig veranderde toestand landschap in vergelijking met 
de toestand op kaart van de Ferraris en historisch stabiel bos komt voor ten zuiden van de 
Roosterbeek. Beleidswenselijkheden omvatten tegengaan van verstedelijking aan de randen 
en bescherming van de autosnelweg en verbinden van de verschillende natuurgebieden. 
 
Lijnrelicten 
Er werden geen lijnrelicten gekarteerd op minder dan 3 km van het projectgebied.  
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Puntrelicten 
Ten noordoosten van het Park van Genk komen twee puntrelicten voor: de kapel Masy 
(P70203) en het kasteel Luciebos en omgeving (P70216) en aan de overzijde van de snelweg 
een vakwerkhoeve (P70246). 
 
Ankerplaatsen 
De ankerplaats uit de Landschapsatlas ‘Heidegebied rond Laambeek, Roosterbeek en 
Slangebeek’ (A70054) werd bij Ministrieel besluit 5235 van 12/12/2013 omgezet naar een 
definitief aangeduide ankerplaats ‘Vijver- en heidegebied rond de bovenbeek van de 
Laambeek, Roosterbeek en de Slangebeek in Houthalen-Helchteren en Zonhoven’ 
(4.05/70000/184.1 / APL009) (figuur 15.4). 
 
Enerzijds zullen de bestemmingswijzigingen die een negatieve impact op de erfgoedwaarden 
geëvalueerd worden en anderzijds zal de ruimtelijke vertaling rond het kasteeldomein Engelhof 
afgetoetst worden aan de visie van Onroerend erfgoed. Hieronder een korte omschrijving van 
de relevante waarden van de ankerplaats: 
 
De ankerplaats is gelegen in een overgangszone tussen het Kempisch Plateau en de 
Demervallei en wordt gekenmerkt door een eigen dynamiek en is in ecologisch en geografisch 
opzicht uiterst belangrijk. Er komen veel specifieke biotopen voor: bossen en heide, natte 
graslanden, ruigten, moerasbossen en vijvercomplexen. De ankerplaats wordt doorsneden 
door de Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek. Deze beken voeden talrijke historische 
vijvers. Dijkjes, slootjes en grachten herinneren nog aan de viskweek. Vijvers en venige 
moerassen, afgewisseld met hooiland, bos en uitgestrekte heide zoals de natuurreservaten 
Ten Haagdoornheide en de Teut, vormen samen een van de meest waardevolle 
heidelandschappen in Limburg. Grote blokken naaldbos herinneren aan de systematische 
bebossing van de heide. In de ankerplaats liggen ook een aantal kasteeldomeinen die soms 
teruggaan tot de middeleeuwen, zoals het kasteeldomein Engelhof (Hengelhoef), een oude 
landbouwkolonie van de abdij van Floreffe. Archeologische sporen op de randen van de 
beekvalleien en op het plateau tonen bovendien dat dit gebied een lange 
bewoningsgeschiedenis kent. 
 
Hieronder een overzicht van de beschrijvingen en bepalingen in het ministerieel besluit, die 
van belang zijn voor het plan-MER: 

− Heidegebieden als traditioneel cultuurlandschap; 
− Kasteel Engelhof met een grote verscheidenheid aan kleine landschapselementen 

(bomenrij, houtkanten, struwelen, hekwerk, …) omgeven door een Engelse 
landschapstuin met oude bomen en begrensd door een beukenhaag, met vlakbij het 
drevenpatroon, de hoogstamboomgaarden en een beukenbos; 

− Ingesneden Roosterbeek, evenwijdig met de relicten van de dreven, vlakbij kasteel 
Engelhof, in verschillende gradiënten, die van open vallei overgaat in naaldbos of 
loofbos en met moerasbos met vooral zwarte els geven een hoge belevingswaarde; 

− In de valleien liggen grote en kleine vijvers als relicten van historische viskweek. 
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15.3.5 Beschermd erfgoed 

Er is geen beschermd landschap of dorpsgezicht of ander beschermd erfgoed aanwezig 
binnen de contour van het studiegebied. 
 

15.3.6 Inventaris bouwkundig erfgoed 

Hengelhoef (ID 80534) is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Het kasteel en de 
omliggende infrastructuur zijn ook opgenomen in het besluit van de definitief aangeduide 
ankerplaats. Het kasteel, gelegen aan de rand van het plangebied, is aanwezig op de 
Ferrariskaart. De landbouwenclave klimt op tot de middeleeuwen, maar dehuidige gebouwen 
zijn echter recent.  
 
Hengelhoef maakte sinds 1141 deel uit van de bezittingen van de Norbertijnen van Floreffe. 
Nadat het domein in privéhanden kwam, werd het vergroot en de gebouwen werden tot 
herenwoning omgebouwd, met grote boerderij en met eigen watermolen. Later kwam het 320 
ha grote domein in handen van de Christelijke Mutualiteit die er een vakantiecentrum 
uitbouwde.  
 
Het kasteel wordt in de inventaris omschreven als een breedhuis met uitstekende centrale 
toren en een afgeknot geknikt tentdak. Aan het breedhuis zijn aanleunende vleugels van één 
bouwlaag van verschillende hoogte onder mansardedak met aan alle zijden van driehoekige 
frontons voorziene dakkapellen onder zadeldakjes. Twintigste-eeuwse U-vormige 
hoevegebouwen sluiten haaks aan op het kasteel en liggen deels aan de straatzijde. Aan 
straatzijde, grotendeels mergelstenen rondboogpoort, die toegang geeft tot het in het midden 
door een kastanjelaar beschaduwd erf. 
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Illustratie 15.8: Hengelhoef 
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Andere bouwkundige relicten zijn niet aanwezig binnen het gebied. De steenkoolsites 
van Zwartberg en Zwartberg Zuiderwijk zijn de meest dichtbij gelegen bouwkundige 
relicten, maar vallen buiten het projectgebied.  
 

15.3.7 Archeologische waarden 

Inzake archeologisch erfgoed zijn er tot op heden geen vindplaatsen te melden in het 
plangebied (Centraal Archeologische Inventaris, CAI). De aan- of afwezigheid van 
archeologische sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te worden. Er is tot nu 
toe geen systematische prospectie gebeurd in het volledige plangebied. Er is wel een 
archeologisch vooronderzoek uitgevoerd voor deelgebied Twin Properties (deelzone E, 
E’). Het verslag van dit onderzoek is terug te vinden onder bijlage 15.1. Dit 
archeologisch vooronderzoek heeft enkel betrekking op een gebied van 2,54 ha dat 
aangelegd zal worden als parking. 
 

 
Illustratie 15.9: Aanduiding gebied archeologisch vooronderzoek 

 
Uit deze studie blijkt ter hoogte van dit gebied dat de kans op sporen van historisch 
vondsten zeer klein is en bijkomende archeologische studies niet nodig zijn. Dit omwille 
van volgende redenen: 
 Omwille van de bodemkundige situatie, waarbij het archeologische vlak aangelegd 

dient te worden op een grindlaag. De zichtbaarheid van eventuele sporen (als ze er 
al ooit gezeten zouden hebben) is nihil. De westelijke helft van het terrein werd in 
het verleden al genivelleerd en deels afgegraven, maar de grindlaag is nog overal 
aanwezig gebleken. 

 Er zijn geen indicaties aangetroffen voor de aanwezigheid van steentijdvondsten of 
bewaarde paleobodems die een behoud in situ van steentijdsites tot gevolg zouden 
kunnen hebben. 
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15.4 Methodologie effectvoorspelling 

Om de effecten op het landschap te kunnen beoordelen wordt het plan en haar 
alternatieven op macro-, meso- en microschaal beoordeeld. De effecten worden 
kwalitatief beschreven en beoordeeld op basis van een experten beoordeling.  
 
De beoordeling gebeurt aan de hand van de volgende criteria. Deze indeling in criteria 
betekent echter zeker niet dat deze aspecten los van elkaar staan. 
 
De scores kunnen niet worden opgeteld en dienen samen met de beschrijving van de 
effecten te worden gelezen. Effecten op macroschaal hebben een hoger gewicht dan 
effecten op mesoschaal, die op zich zwaarder wegen dan effecten op microschaal.  
 

15.4.1 Visueel-ruimtelijke kenmerken 

Landschapsbeeld 
Om de effecten op de beeldwaarde van het landschap te bepalen zal voornamelijk de 
invloed op de mate van openheid en beslotenheid onderzocht worden, met de wijze van 
zichtbegrenzing en de al dan niet geïsoleerde ligging van ingrepen voor de verdere 
uitbouw van de verblijfsrecreatie. Gebouwen zijn te beschouwen als zichtbegrenzende 
en dus gesloten landschapselementen, van een andere aard dan het opgaand groen. 
 
Landschapsbeleving 
Voor de effectgroep landschapsbeleving worden de effecten onderzocht op de mate van 
ruimtelijke afwisseling, informatiewaarde, groen karakter en rust. Binnen het kader van 
alle aspecten van het domein Hengelhoef kan de toevoeging van functies en 
constructies de ruimtelijke afwisseling laten toenemen. Zo worden gebouwen doorgaans 
niet in natuur- of bosgebied verwacht, maar maken ze wel inherent onderdeel uit van het 
aspect verblijfsrecreatie, dat sinds midden de 20ste eeuw inherent is aan domein 
Hengelhoef. In deze effectgroep wordt vooral de visuele belevingswaarde voor de 
zachte dagrecreant op de fiets of te voet beoordeeld. Uiteraard omvat dat ook de 
verblijfsrecreant die zich door het domein Hengelhoef beweegt. 
 

15.4.2 Cultuurhistorische en erfgoedwaarden 

De verschillende alternatieven kunnen beslag leggen of een impact hebben op 
cultuurhistorisch waardevolle ruimtes of gebouwen. Om de significantie van de effecten 
te bepalen wordt behalve de graad van degradatie (vernieling, aantasting, beïnvloeding 
ensemble en contextwaarde) ook de waarde of de potentiële aanwezigheid van het 
erfgoed zelf ingeschat met de graad van bescherming, de ouderdom, de gaafheid, de 
staat, de zeldzaamheid en de ensemblewaarde. 
 

15.4.3 Archeologische waarden 

Grondwerken kunnen aantasting veroorzaken van zowel bekende als van onbekende, 
maar potentieel aanwezige archeologische waarden. Bij een aantasting van de 
archeologische waarden is het effect steeds negatief. Zelfs bij en opgraving waarbij de 
archeologische resten worden geregistreerd en omgezet in een papieren archief gaat er 
een deel van de informatie verloren vermits er op het terrein altijd keuzes gemaakt 
moeten worden. 
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15.5 Effectuitdrukking 

De effecten worden kwalitatief beschreven en beoordeeld op basis van een 
expertenbeoordeling.  
 

15.6 Beoordelingskader 

In tabel 15.1 is een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor de discipline 
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.  
 
Tabel 15.1: Beoordelingskader voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Effect  Significantie 

Wijziging visueel-ruimtelijke kenmerken 

Zeer significante aantasting van de beeldwaarde en/of de belevingswaarde van het landschap -3 

Significante aantasting van de beeldwaarde en/of de belevingswaarde van het landschap -2 

Beperkte aantasting van de beeldwaarde en/of de belevingswaarde van het landschap -1 

Verwaarloosbare aantasting van de beeldwaarde en/of de belevingswaarde van het landschap 0 

Beperkte versterking van de beeldwaarde en/of de belevingswaarde van het landschap +1 

Significante versterking van de beeldwaarde en/of de belevingswaarde van het landschap +2 

Zeer significante versterking van de beeldwaarde en/of de belevingswaarde van het landschap +3 

Wijziging cultuurhistorische en erfgoedwaarden 

De cultuurhistorische waarden verdwijnen volledig uit het landschap -3 

Lokaal verdwijnen cultuurhistorische waarden/erfgoedwaarden uit het landschap -2 

De cultuurhistorische waarden/erfgoedwaarden worden minder zichtbaar in het landschap  -1 

Geen wezenlijke verandering van de cultuurhistorische waarden/erfgoedwaarden 0 

De cultuurhistorische waarden/erfgoedwaarden worden beter zichtbaar in het landschap +1 

Lokaal worden cultuurhistorische waarden/erfgoedwaarden hersteld +2 

In het volledige studiegebied worden de cultuurhistorische waarden/erfgoedwaarden hersteld +3 

Wijziging archeologische waarden 
Waardevolle archeologische sites worden volledig vernietigd of aangetast -3 

Waardevolle archeologische sites worden gedeeltelijk vernietigd of aangetast -2 

De mogelijkheid bestaat dat waardevolle archeologische sites worden vernietigd of aangetast -1 

Geen wezenlijke verandering van de toestand van de archeologische sites 0 
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15.7 Effectbepaling en -beoordeling 

15.7.1 Wijziging van de visueel-ruimtelijke kenmerken 

In grote delen van het plan wordt de huidige open ruimte situatie bestendigd met een 
omzetting naar groene bestemmingen. Deze herbestemming heeft betere bescherming 
van de groene waarden tot gevolg, die bepalend zijn voor de visueel-ruimtelijke 
kenmerken. In andere deelgebieden is een uitbreiding van de verblijfsrecreatie voorzien. 
 
Deelgebied Oostappen Groep 
Westelijk deel 
Het westelijk deel sluit ten noorden en oosten aan op een woonwijk ten noorden van de 
Tulpenlaan en op de bestaande camping Hengelhoef. Ten westen, over het fietspad, ligt 
een bos met kleinere open plekken met heidevegetatie. Dat sluit op zijn beurt aan op de 
halfopen rand van het heidegebied Tenhaagdoornheide. Ten zuiden ligt het kleinschalig 
gestructureerde landschap van de Roosterbeekvallei nabij Engelhof. 
 
Het westelijk deel bestaat volledig uit bos, dat (behalve de randen) nagenoeg volledig 
zal verdwijnen ten behoeve van de geplande uitbreiding van de verblijfsrecreatie.  
 
De uitbreiding van de camping sluit volledig aan bij de bestaande camping, dus er wordt 
geen geïsoleerde ontwikkeling gerealiseerd. Visueel-ruimtelijk breidt het urbane gebied 
van Houthalen-Oost, dat Hengelhoef langs drie zijden omsluit, uit, ten koste van een 
samenhangend boscomplex. De uitbreiding isoleert echter geen open ruimte en de open 
ruimte van het domein Hengelhoef blijft in een brede zone aangesloten op de 
Tenhaagdoornheide. Op microschaal verdwijnt het natuurlijk gesloten bosbeeld en door 
de omvang van deze camping kan ook het landschapsbeeld op mesoschaal, zowel 
richting Tulpenlaan, richting fietspad als richting beekvallei wijzigen. De visuele 
invloedsfeer van de bebouwingsgrens wordt verlegd naar het aantrekkelijke kerngebied 
van Hengelhoef. Naar het zuiden is dit de kleinschalig gestructureerde 
Roosterbeekvallei en naar het westen het bosgebied met open plekken.  
 
Het plan voorziet de realisatie van 20 m brede bosstroken door het behoud van het 
bestaand bos, aangevuld met onderbeplanting. De buffering is bijgevolg een 
plangeïntegreerde maatregel. De bosstroken, zoals beschreven in het plan, vermijden 
het effect op mesoschaal effectief (zie bespreking onder 5.6.3). De geplande bebouwing 
is beperkt in hoogte (kampeereenheden van maximaal 1 bouwlaag). Het effect op de 
visueel-ruimtelijke kenmerken van het omliggende landschap is beperkt negatief (-1). Dit 
zowel naar het groendomein Hengelhoef toe als naar de bewoners langs de Tulpenlaan, 
die over de beeldwaarde van de camping meermaals hun bezorgdheid uitten. 
Bovendien kan deze buffering ook een meerwaarde zijn voor de kampeerders zelf, die 
de nabijheid van de Tulpenstraat minder zullen ervaren. 
 
Centraal deel 
De bestemmingswijziging in het centrale deel bestendigt de huidige situatie waardoor 
het plan geen effect heeft op de visueel-ruimtelijke kenmerken (0). Door de realisatie 
van de in het plan opgenomen 20 m brede bosstroken langsheen de Tulpenstraat is er 
een positief effect op de beeldwaarde van op de straat (+2), waarover de bewoners 
meermaals hun bezorgdheid uitten. Bovendien kan deze buffering ook een meerwaarde 
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zijn voor de kampeerders zelf, die de nabijheid van de Tulpenstraat minder zullen 
ervaren. 
 
Zone vallei 
De bestemmingswijziging in de zone vallei omvat een jong gemengd bos en ruigte, op 
de plaats van een verdwenen speeltuin in het dalhoofd van de Roosterbeekvallei. Hier 
wordt (opnieuw) uitbreiding van de verblijfsrecreatie gepland, waardoor de bosopslag 
deels zal verdwijnen. Door de beperkte omvang van het deelgebied, aansluitend op de 
bestaande camping en op de hoofdgebouwen, is het effect beperkt. Door de ligging in 
het dalhoofd, kan deze uitbreiding echter het beeld van de Roosterbeekvallei ten zuiden 
ervan beïnvloeden. Door het open karakter kan deze invloed reiken tot aan de zone bij 
het fietspad en tot in de dwarsdreef nabij de brug over de Roosterbeek. Het plan 
voorziet de realisatie van een nieuwe bosstrook met onderbeplanting van 20 m breed. 
De buffering is een plangeïntegreerde maatregel. De bosstrook, zoals beschreven in het 
plan, vermindert effectief een mogelijk effect. De geplande bebouwing is beperkt in 
hoogte (kampeereenheden van maximaal 1 bouwlaag). Het effect op de visueel-
ruimtelijke kenmerken van het omliggende landschap is beperkt negatief (-1). 
 
Oostelijk deel 
Het oostelijke deel omvat een dennenbos met ondergroei, een loofbos en een 
langwerpige akker- of graslandstrook met een eikenrij, die behouden blijft. Hier wordt 
het beeld van het centrale deel uitgebreid. Ten noorden grenst het oostelijke deel 
grotendeels aan wegen met bebouwing erlangs, ten westen grenst ze aan het centrale 
deel. Vanaf de Tulpenlaan en de Weg naar Zwartberg wordt het beeld van de afsluiting 
met bosstrook in het centrale deel doorgetrokken. De uitbreiding isoleert geen open 
ruimte, maar de visuele invloedsfeer van de bebouwingsgrens wordt verlegd naar het 
aantrekkelijke kerngebied van Hengelhoef. De zones B en C liggen als visuele buffer 
tussen het oostelijke deel en de Roosterbeekvallei met de vijvers. Enkel nabij de Weg 
naar Zwartberg raakt het oostelijke deel aan de omgeving van de vijvers en aan de 
Roosterbeek. Op die plaats is de invloed van de Weg op Zwartberg echter al belangrijk. 
Het plan voorziet de realisatie van een nieuwe bosstrook met onderbeplanting van 20 m 
breed. De buffering is bijgevolg een plangeïntegreerde maatregel. De bosstrook, zoals 
beschreven in het plan, mildert het effect. De geplande bebouwing is beperkt in hoogte 
(kampeereenheden van maximaal 1 bouwlaag). Het effect op de visueel-ruimtelijke 
kenmerken van het omliggende landschap is neutraal (0). Het effect van de 
alternatieven voor zone B en C wordt hieronder besproken. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat het effect op de visueel-ruimtelijke kenmerken in de 
zones west en vallei door de in het plan voorziene bosstroken beperkt negatief (-1) is. 
Bij de overige zones is het effect beperkt negatief tot verwaarloosbaar of positief in het 
centrale deel ten opzichte van de Tulpenlaan.  
 
Alternatief uitbreiding verblijfsrecreatie in zone A  
Deze deelzone omvat een gevarieerde landschapskamer, met een weiland en een 
loofbos met en zonder ondergroei, aansluitend op tuinen en een naaldboomdreef. Zowel 
naar geluid als beeld is de dichte, recente bebouwing langs en over de Tulpenstraat en 
Weg naar Zwartberg zeer nabij. De uitbreiding van het basisplan met zone A zal goed 
zichtbaar zijn vanuit de tuinen van de woningen langs Tulpenstraat en Weg naar 
Zwartberg, maar het beeld zal evenwaardig zijn aan het huidige beeld langs de 
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Tulpenstraat ter hoogte van het centrale deel. Door het verleggen van de in het plan 
voorziene nieuwe bosstrook aan de noordzijde van het oostelijk deel naar de noordrand 
van zone A wordt het effect gemilderd tot beperkt negatief. De geplande bebouwing is 
beperkt in hoogte (kampeereenheden van maximaal 1 bouwlaag). 
 
Alternatief uitbreiding verblijfsrecreatie in zone B 
Deze deelzone omvat een eikenberkenbos en een wilgenstruweel. De uitbreiding 
isoleert geen open ruimte en het groengebied blijft coherent. De visuele invloedsfeer 
van de bebouwingsgrens wordt echter verlegd naar het aantrekkelijke kerngebied van 
Hengelhoef. De zone B raakt aan de Roosterbeek en de visvijvers over aanzienlijke 
lengte. Het gevaar bestaat dat de zone rondom de visvijvers visuele aansluiting krijgt bij 
camping Hengelhoef. Dat zou een effect op het beeld en de beleving rondom de vijvers 
veroorzaken. Het plan voorziet de realisatie van een nieuwe bosstrook met 
onderbeplanting van 20 m breed. De buffering is een plangeïntegreerde maatregel. De 
bosstrook, zoals beschreven in het plan, beperkt het effect. De geplande bebouwing is 
beperkt in hoogte (kampeereenheden van maximaal 1 bouwlaag). 
 
Alternatief uitbreiding verblijfsrecreatie in zone C  
Deze deelzone omvat een jong, gemengd bos en een kleine, met zand opgevoerde 
open plek met ruig grasland. De uitbreiding snijdt geen open ruimte af en het 
groengebied blijft coherent, al wordt de vallei effectief smaller. De visuele invloedsfeer 
van de bebouwingsgrens wordt verlegd naar het aantrekkelijke kerngebied van 
Hengelhoef. De zone C raakt aan de drooggevallen en verboste roeivijver. Als hier 
natuurontwikkeling naar een open ruimte, een ven, wordt uitgevoerd komt de 
verblijfsrecreatieve infrastructuur in zone C in het landschapsbeeld van het nieuwe ven 
en zelfs van de omgeving rondom de vijvers ten oosten van het ven. Deze situatie 
bestaat echter al in hoge mate aan de recreatieplas in de centrale zone van het 
basisplan. Hier domineert het zwembad het beeld. Het gevaar bestaat dat de camping 
Hengelhoef visuele aansluiting krijgt bij de zone rondom de visvijvers. Dat zou een 
negatief effect op het beeld en de beleving rondom de vijvers kunnen veroorzaken. Door 
het verleggen van de in het plan voorziene nieuwe bosstrook aan de zuidzijde van het 
oostelijk deel naar de zuidrand van zone C, wordt het effect gemilderd tot beperkt 
negatief. De geplande bebouwing is beperkt in hoogte (kampeereenheden van 
maximaal 1 bouwlaag), waardoor deze bosstroken een goede visuele afscherming 
realiseren. Er zijn ook geen recreatieve routes dicht bij deze zone. 
 
Toevoeging van de zone A, de zone B of de zone C aan het basisplan levert geen 
wijziging van de beoordeling voor het basisplan. 
 
Deelgebied Twin Properties 
Basisplan 
Centraal en oostelijk deel 
In het centrale en oostelijk deel is al recreatieve infrastructuur aanwezig in een oud 
loofbos. In het centrale deel worden enkel al vergunde uitbreidingen voorzien. In het 
oostelijke deel worden 9 bouwblokken voor verblijfsrecreatie met drie tot vier bouwlagen 
voorzien en de aanleg van een approach-golfterrein en andere sportterreinen. Het 
gebouw in de zuidoostelijke hoek telt maar twee bouwlagen. De toegenomen visuele 
impact van de grotere en omvangrijkere gebouwen vindt plaats in het kerngebied van 
Hengelhoef, dat net op de grootst mogelijke afstand ligt van de urbane zones en 
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infrastructuur aan de buitenzijden van het plangebied. Maar omdat de aangrenzende 
delen van het landschap betreffen gesloten bos en een dreef doorheen de bestaande 
verblijfsrecreatie. Voor de fietsers en wandelaars langs de monumentale dreef verandert 
de beleving en ook voor verblijfsrecreanten binnen de bestaande zone voor verblijfs-
recreatie neemt de hoeveelheid groen in het beeld af. 
 
De gebouwen worden, gegeven hun omvang, wel maximaal geïntegreerd in het oude 
loofbos met een 20 m brede bosstrook en een afstandstrook tot de dreef, zoals 
aangeduid op het plan (zie bespreking onder 5.6.3). Hierdoor is de impact op de visueel-
ruimtelijke kenmerken mesoschaal beperkt negatief (-1). 
 
Westelijk deel 
Het westelijk deel omvat een oud loofbos, grenzend aan een monumentale dreef en een 
grovedennenbos met ondergroei. De visuele impact door het plan zal verder reiken dan 
in de referentiesituatie omdat de bebouwing hoger en omvangrijker wordt dan die in de 
referentiesituatie. Het kopgebouw van Twin Properties staat op enige afstand van de 
noord-zuidgerichte Hengelhoefdreef. De invloed van dit gebouw reikt ook niet tot de 
Roosterbeekvallei.  
 
De visuele impact van de grotere gebouwen betreft het kerngebied van Hengelhoef op 
mesoschaal. Het plan voorziet de realisatie van 20 m brede bosstroken door het behoud 
van het bestaand bos, aangevuld met onderbeplanting. Ten opzichte van de bestaande 
dreven voorziet het plan een afstandsstrook van 20 m breed. De buffering is een 
plangeïntegreerde maatregel. De gebouwen worden maximaal geïntegreerd in het 
bestaande loofbos en de dreef wordt gevrijwaard. De bos- en afstandsstroken, zoals 
beschreven in het plan, milderen het effect op mesoschaal. Het effect op de visueel-
ruimtelijke kenmerken van het omliggende landschap is beperkt negatief (-1). 
 
Alternatief hotel in zone E en/of E’  
Deze deelzones omvatten in de referentie een parking en een naaldbos, omgeven door 
oud loofbos, oude loofbomen en een monumentale dreef, met ten oosten een groot 
gebouw, het hoofdgebouw van de bestaande verblijfsrecreatie. Zoals beschreven onder 
punt 4.5.2 komt een nieuw hotel in zone E’ en/of E met parking voornamelijk in zone E, 
waar het bos verdwijnt, en in zone F, waar het hoofdgebouw al afgebroken is. Het 
omringende loofboskader en de dreef blijven gevrijwaard en de dreef wordt zelfs 
hersteld ter hoogte van zone F. De visuele impact van het hoofdgebouw in de referentie 
zal verschuiven naar het westen toe in het basisplan.  
 
De visuele impact van het hotel betreft het kerngebied van Hengelhoef op mesoschaal. 
De zone ligt nabij het kasteel en de hoeve Engelhof met landschapstuin en 
structurerende dreef en bomenrij en de Roosterbeekvallei. In deze zone passeren ook 
veel recreanten langs het fietspad Hengelhoefdreef.  
Het plan voorziet de realisatie van 20 m brede bosstroken door het behoud van het 
bestaand bos, aangevuld met onderbeplanting en realisatie van een nieuwe bosstrook. 
Ten opzichte van de bestaande dreef voorziet het plan een afstandsstrook van 20 m 
breed. Aansluitend bij het park van kasteel Engelhof voorziet het plan de aanleg van 
een parkstrook van minstens 20 m breed (zie bespreking onder 5.6.3). Door de bos-, 
park-, en afstandsstroken wordt het hotelgebouw wat oostwaarts verschoven (zie 
illustraties 4.1 en 4.2). De zo bekomen buffering is een plangeïntegreerde maatregel. De 
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gebouwen worden maximaal geïntegreerd in het bestaande loofbos, de parkstrook sluit 
ruimtelijk aan bij het park van kasteel Engelhof en de dreef wordt gevrijwaard. De bos-, 
park-, en afstandsstroken, zoals beschreven in het plan, milderen het effect op 
mesoschaal. Het effect op de visueel-ruimtelijke kenmerken van het omliggende 
landschap is beperkt negatief (-1). 
 
Alternatief hotel in zone F 
Het hotel zal een gelijkaardige visuele impact hebben als het recent afgebroken 
hoofdgebouw. De parking in zone E’ wordt groter en gaat ten koste van het naaldbos in 
zone E. Het omringende loofboskader en de dreef blijven echter gevrijwaard. De visuele 
impact van de uitgebreide parking en het hotel betreft het kerngebied van Hengelhoef 
op mesoschaal. Omdat de invloed slechts beperkt reikt tot in visueel ruimtelijk 
belangrijke onderdelen van Hengelhoef op microschaal (het hotel staat op aanzienlijke 
afstand), heeft dit alternatief van het plan hier een beperkt negatief effect (-1). Het plan 
voorziet een bosstrook van 20 m aan de noord- en westzijde van deelzone E’, het 
hotelgebouw wordt maximaal geïntegreerd in de bosomgeving en afgestemd op de 
bebouwing in de zones west, centraal en oost. Vanuit het principe dat toekomende 
bezoekers van het hotel zich moeten kunnen oriënteren in het domein is een zekere 
zichtbaarheid van het hotel op microschaal aangewezen, temeer om zo overmatige 
signalisatie te vermijden. Oriëntatie is ook een belangrijk onderdeel van de 
belevingswaarde van het landschap. Door de achterliggende inplanting van het hotel in 
dit alternatief is een dergelijke bakenfunctie niet mogelijk, waardoor dit alternatief van 
het plan op dit vlak een beperkt negatief effect heeft (-1). De visuele impact van de 
uitbreiding van de parking in zone E en E’ betreft het kerngebied van Hengelhoef op 
microschaal. Het bos ter hoogte van E verdwijnt. De invloed reikt tot in kasteel en hoeve 
Engelhof met landschapstuin, een visueel ruimtelijk belangrijk onderdeel van 
Hengelhoef op microschaal. In deze zone passeren veel recreanten langs het fietspad 
Hengelhoefdreef. De aanblik van een grote parking heeft een eerder negatieve impact 
op de belevingswaarde van het landschap. Door de realisatie van de bos-, park-, en 
afstandsstroken, zoals beschreven in het plan, is het effect van de uitbreiding van de 
bestaande parking neutraal (0). 
 
Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
Kasteel en hoeve Engelhof 
Mogelijks worden beperkte uitbreidingen van de bestaande gebouwen gerealiseerd. Het 
effect op de visueel-ruimtelijke kenmerken is neutraal (0) als men bij de toekomstige 
ingrepen rekening houdt met de aanwezige waardevolle beplanting, een beperkte 
bouwhoogte in harmonie met de bestaande gebouwen, een beperkte omvang in 
evenwicht met de huidige omvang en het vrijwaren van de belevingswaarde van het 
landschap ter hoogte van de dreef, het fietspad en de vallei. 
 
Bezoekerscentrum 
De verplaatsing van de werkloods naar elders heft een kleine cluster van bebouwing op 
in het kerngebied van Hengelhoef. Echter omdat de werkloods nu al weinig zichtbaar is, 
is het visueel-ruimtelijk effect daarvan beperkt positief (+1).  
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Natuur en visvijvers 
Basisplan 
Binnen deze contour worden de huidige groene functies vastgelegd in eenduidige 
groene bestemmingen. Bovendien omvat het plan een aantal 
natuurinrichtingsmaatregelen om de aanwezige natuur verder te ontwikkelen en te 
versterken (zie § 5.6.2). Belangrijk aandachtspunt is de Roosterbeekvallei. Door een 
deel van de voorgestelde compensatiemaatregelen, zoals de bosontwikkeling langs de 
Roosterbeek en het beheer van de graslanden in de Roosterbeekvallei, wordt de 
beeldwaarde van het landschap versterkt. Ook worden de huidige karakteristieke dreven 
expliciet behouden. Doordat de aanwezige vegetatie in dit plangebied bewaard blijven, 
zullen de relicten van landduinen, die aanwezig zijn ten zuiden van het deelgebied Twin 
Properties, en de open plekken met heidevegetatie niet verdwijnen. Het effect van het 
plan voor deze zones is daarmee positief (+2) voor de visueel-ruimtelijke kenmerken. 
 
Alternatief visvijvers met natuur en recreatie evenwaardig 
Dit alternatief zal bij gelijkblijvende situatie in de omgeving een neutraal effect (0) 
hebben ten opzichte van de referentiesituatie. Dit alternatief zou echter in combinatie 
met uitbreiding van de verblijfsrecreatie in het oostelijke deel en mogelijk zone B en C 
van Oostappen Groep kunnen leiden tot een sluipende uitbreiding van het recreatieve 
campingbeeld ten koste van het natuurlijke beeld rond de visvijvers. Dit alternatief kan 
een negatief effect (-2) hebben op de visueel ruimtelijke structuur ten opzichte van de 
referentiesituatie. Het algeheel effect voor de zone Natuur en visvijvers wordt daarmee 
positief noch negatief (0). 
 
Alternatief visvijvers met natuur ondergeschikt aan recreatie  
Dit alternatief zou in combinatie met uitbreiding van de verblijfsrecreatie in het oostelijke 
deel en mogelijk zone B en C van Oostappen Groep kunnen leiden tot een gevoelige 
uitbreiding van het recreatieve beeld (Camping Hengelhoef met zijn attracties) ten koste 
van het natuurlijke beeld rond de visvijvers. Deze bestemming kan een negatief effect (-
2) hebben op de visueel-ruimtelijke structuur ten opzichte van de referentiesituatie. Het 
algeheel effect voor de zone Natuur en visvijvers wordt daarmee positief noch negatief 
(0). 
 
Alternatief visvijvers met recreatie ondergeschikt aan natuur  
Het primeren van de natuur op recreatie kan resulteren in het behoud en versterken van 
het huidige landschapsbeeld. Het actuele landschap, met de visvijvers in een bosrijk 
kader kan hierdoor versterkt worden. Het algeheel significant positieve effect (+2) voor 
de zone Natuur en visvijvers blijft daarmee ongewijzigd. 
 
Alternatief visvijvers met natuur en recreatie in duidelijk gescheiden zones  
Dit alternatief zal in combinatie met uitbreiding van de verblijfsrecreatie in het oostelijke 
deel en mogelijk zone B en C van Oostappen Groep vrijwel zeker leiden tot een 
gevoelige uitbreiding van het recreatieve beeld (Camping Hengelhoef met zijn attracties) 
ten koste van het natuurlijke beeld rond de visvijvers, ook al wordt bijvoorbeeld slechts 
één van de drie grote visvijvers optimaal voor recreatie ingericht. Dit alternatief kan een 
negatief effect (-2) hebben ten opzichte van de referentiesituatie. Het algeheel effect 
voor de zone Natuur en visvijvers wordt daarmee neutraal (0). 
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15.7.2 Wijziging van de cultuurhistorische en erfgoedwaarden 

Er zijn geen punt- of lijnrelicten of beschermd bouwkundig erfgoed, beschermde 
landschappen, dorps- of stadsgezichten aanwezig binnen het plangebied. Er is mogelijk 
wel effect op de definitief aangeduide ankerplaats ‘Vijver- en heidegebied rond de 
bovenbeek van de Laambeek, Roosterbeek en de Slangebeek in Houthalen-Helchteren 
en Zonhoven’ (4.05/70000/184.1 / APL009) - (Besluitnummer 5235). 
 
Deelgebied Oostappen Groep 
Dit deelgebied valt binnen de relictzone ‘Bossen en heide van Midden-Limburg 
(R70045)’ een zone waar de historische waarden uit de Bronstijd nog sterk aanwezig 
zijn. Ook is de toestand, in vergelijking met de toestand op de de Ferrariskaarten zo 
goed als ongewijzigd.  
 
Wijzigingen aan erfgoedwaarde: 
Doordat het aanwezige bos in het westelijk deel zal verdwijnen, komt een deel van het 
historisch verhaal te vervallen. Anderzijds blijft het golvend micro reliëf, met oa. de 
zandduinen behouden. Ook de Roosterbeekvallei ten zuiden, die waardevol is in de 
ankerplaats, blijft behouden.  
 
De bestemmingswijziging in het centrale deel bestendigt de huidige situatie waardoor de 
ingreep geen effect heeft op kenmerken binnen de relictzone (0). 
 
Wijziging van beeld: 
Vanaf het kasteel richting Tulpenstraat kan men het heidegebied langs Hengelhoefdreef 
zien liggen. Het ligt ten noorden van het kasteel Engelhof en is de illustratie van de 
gevarieerde afwisseling van heidegebieden tussen de beboste beekvalleien. Hoewel 
voor deze zone geen planwijziging of bestemmingswijziging voorzien is, zullen de uit te 
voeren werken, zoals het kappen van het bos en voorzien van recreatieve infrastructuur, 
het beeld van deze zone wijzigen. Vermits een landschappelijke buffer voorzien was 
over een breedte van 20 m, is deze visuele verstoring beperkt. 
 
Het plan heeft visuele impact op het gebied met bos en heide ten westen (met kleinere 
open plekken met heidevegetatie) en de Roosterbeekvallei ten zuiden (ter hoogte van 
Engelhof). Maar omdat een groenstrook van 20 m wordt voorzien rond de 
verblijfsrecreatie in het westelijk deel, blijft het effect op de cultuurhistorische en 
erfgoedwaarden in dit deel beperkt negatief (-1). Dit geldt ook op de Roosterbeekvallei, 
waarop de recreatieve infrastructuur een mogelijke impact zal hebben.  
 
De ontwikkeling van de zone in het westen van Oostappen Groep heeft een negatief 
effect op het bosbeeld binnen de definitief aangeduide ankerplaats, maar algemeen 
gezien heeft de uitbreiding van verblijfsrecreatie in deelgebied Oostappen Groep, door 
de plangeïntegreerde bosstrook van 20 m rondom alle zones, een beperkt negatief 
effect (-1) op de cultuurhistorische en erfgoedwaarden in de vallei van de Roosterbeek 
en rondom Engelhof. 
 
Alternatief uitbreiding verblijfsrecreatie in zone A  
De deelzone is geen ankerplaats. De uitbreiding van het basisplan met zone A levert 
geen extra hinder op cultuurhistorische- en erfgoedwaarden waardoor het effect door de 
groenstrook van 20 m verwaarloosbaar blijft (0).  
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Alternatief uitbreiding verblijfsrecreatie in zone B  
Deze deelzone valt buiten de ankerplaats. De zone B raakt aan de beekoever en de 
visvijvers. Deze omgeving werd in het verleden vergraven voor recreatieve doeleinden, 
waardoor het historisch waardevol landschap al deels verdwenen is. Bovendien staat 
het gebied onder invloed van de bebouwing langs en over de Weg naar Zwartberg. 
Uitbreiding van verblijfsrecreatie in deze zone en de aanleg van een groenstrook van 20 
m levert geen directe hinder op voor cultuurhistorische- en erfgoedwaarden waardoor 
het effect verwaarloosbaar blijft (0).  
 
Alternatief uitbreiding verblijfsrecreatie in zone C  
Deze deelzone valt buiten de ankerplaats. Deze omgeving werd in het verleden 
vergraven voor recreatieve doeleinden, zoals het zwembad, waardoor het historisch 
waardevol landschap al deels verdwenen is. Uitbreiding van verblijfsrecreatie in deze 
zone levert mogelijk visuele hinder op voor cultuurhistorische waarden van het beeld 
rond het nieuwe ven. Deze situatie bestaat echter al in hoge mate aan de recreatieplas 
in de centrale zone van het basisplan, waar ook een groenstrook van 20 m wordt 
voorzien. Het effect op de cultuurhistorische waarde is daarom verwaarloosbaar.  
 
Toevoeging van de zone A, de zone B of de zone C aan het basisplan levert geen 
wijziging van de beoordeling voor het basisplan. 
 
Deelgebied Twin Properties 
Enkel zones E’ en E liggen in de ankerplaats. 
 
Wijzigingen aan erfgoedwaarde: 
Om en rond het kasteel en het kruispunt t.h.v. Twin Properties liggen verschillende 
kleine landschapselementen. Dit zijn de bomenrij die een dreef vormen langs de 
Hengelhoefdreef, maar ook een rij van bomen, als getuige van een toenmalige dreef die 
loodrecht ingeplant is op de ingang van het kasteel en die herinnert aan de voormalige 
dreef die rechtstreeks op de inkompoort uitkwam. Deze dreef is nog duidelijk aanwezig 
op de Ferrariskaart. Verder staan in de zone richting vallei oude bomen verspreid in het 
landschap. Ook het aanwezige hekwerk langs de baan is zeer duidelijk aanwezig. Deze 
landschapselementen, zeer herkenbaar op de historische kaarten en daarom belangrijk 
als cultureel erfgoed, blijven behouden. Bovendien wordt de dreefstructuur versterkt 
door heraanplant van bomen ter hoogte bij de nieuwe structuur. Men zal ze tevens 
vrijwaren van bebouwing. Zo zal men het monumentale karakter van de karakteristieke 
dreven behouden, wat beperkt positief zal zijn voor het cultuurhistorisch karakter van het 
deelgebied (+1). 
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Illustratie 15.10: Landschapselementen om en rond deelgebied Twin Properties 

 
 
Kasteel Engelhof, omgeven door een Engelse landschapstuin met oude bomen en 
begrensd door een beukenhaag, met vlakbij het drevenpatroon, de 
hoogstamboomgaarden en een beukenbos 
Oude en nieuwe boomgaarden zijn verspreid aanwezig in het cultuurlandschap. De 
vallei van de Roosterbeek loopt geleidelijk op richting zuiden en op de flanken van de 
vallei is een boomgaard aanwezig die verwijst naar de voormalige moestuintjes ten tijde 
van de Ferraris, op de flank van de vallei en achter het kasteel. 
Momenteel is langs de Hengelhoefdreef, richting zuiden, een nieuwe boomgaard 
aangeplant als overgangszone tussen de verharde weg en het dieper gelegen 
bezoekerscentrum.  
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Illustratie 15.11: Landschapselementen om en rond Hengelhoef en bezoekerscentrum 

 
De oude boomgaarden bevestigen het kwalitatief landschappelijk karakter van het 
kasteeldomein Engelhof. Gelegen tussen het landgoed en de beekvallei vormen ze een 
geleidelijke overgang tussen het hoger gelegen kasteel en bos naar de open vlakte. De 
boomgaard verzorgt door zijn meer open karakter en zijn vrij lage bomen een zachte 
overgang tussen het compacte bos en de weidse vallei. Het behoud van de aanwezige 
boomgaarden en de aanplanting van nieuwe binnen het cultuurlandschap is beperkt 
positief voor cultuurhistorische en erfgoedwaarden (+1).  
 
Het landschap is bijzonder gestructureerd door de insnijdingen van de Roosterbeek. De 
beek heeft dezelfde noordoost-zuidwest-oriëntatie, die samenloopt met de relicten van 
de dreven en met de oriëntatie van het kasteel en zijn hoeve. Deze elementen worden 
behouden. 
 
Door het contrast met het omringende bos wordt de openheid van de vallei versterkt en 
door het lichte hoogteverschil wordt de insnijding van de beek benadrukt. Er is een 
mooie gradiënt bij de overgang van het bos, naar de dieper gelegen beek in de vallei. 
Het domein en de vallei corresponderen niet alleen door hun onderlinge ligging maar 
ook door hun historische band, vermits één van de bezigheid op het kasteel de kweek 
van zoetwatervis op de Roosterbeek was. De landschapskenmerken, zoals de 
natuurwetenschappelijke waarde, een historische, een esthetische en ruimtelijk 
structurele waarde van deze vallei blijven behouden.  
 
Wijziging van beeld: 
Westelijk deel 
Het westelijk deel grenst aan de ankerplaats. De twee hoekgebouwen in het westelijke 
deel zullen het kasteel en de hoeve Engelhoef en de Engelse landschapstuin en de 
andere kleine landschapselementen in de omgeving sterker beïnvloeden dan de (deels 
al vergunde) bouwblokken die verderop in het eigendom Twin Properties staan, daar 
waar in de referentiesituatie al verblijfsrecreatieve bebouwing staat. Indien het hotel 
gebouwd wordt in zone E’ (alternatief, zie verder), zullen de hoekgebouwen het effect 
van het hotel versterken. De hoekgebouwen, in een alternatief samen met het 
hotelgebouw, zullen het karakter van het kruispunt fietspad en dreef veranderen van 
een natuurlijk en cultuurhistorisch geladen plaats naar een plaats met modern, 
residentieel karakter. De invloed van de hoekgebouwen op de samenhang van Engelhof 
en Roosterbeekvallei is beperkt.  
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In het plan wordt een groenstrook van 20 m ten zuidwesten van het westelijk deel 
voorzien en de gebouwen worden, gezien hun omvang, maximaal geïntegreerd in het 
oude loofbos en wordt de dreef gevrijwaard. De leesbaarheid van de verblijfsrecreatieve 
voorziening moet echter gegarandeerd zijn. Door de visuele impact voor de 
cultuurhistorische waarde blijft het effect beperkt negatief (-1).  
 
Centraal deel 
Het centrale deel grenst aan de ankerplaats. De zone ligt echter in bos en op voldoende 
afstand en afgedekt door de hoekgebouwen in het westelijke deel, waardoor het effect 
op cultuurhistorische en erfgoedwaarden beperkt is (-1). De gebouwen worden, gezien 
hun omvang, maximaal geïntegreerd in het oude loofbos en de dreef wordt gevrijwaard, 
maar het beperkt negatief effect blijft (-1). 
 
Oostelijk deel 
De bestemmingswijziging valt in het historisch stabiel bos ten zuiden van de 
Roosterbeek. De gebouwen zijn hoger en omvangrijker, zodat hun invloed op de 
omgeving ook verder reikt. De zone ligt echter in bos op voldoende afstand van de 
ankerplaats en andere belangrijke delen van de relictzone, waardoor het effect op 
cultuurhistorische en erfgoedwaarden in deze deelzone beperkt is (-1). De gebouwen 
worden, gezien hun omvang, maximaal geïntegreerd in het oude loofbos en de dreef 
wordt gevrijwaard, maar het beperkt negatief effect blijft (-1). 
 
Algemeen gezien heeft de uitbreiding binnen deelgebied Twin Properties, door de 
plangeïntegreerde groenstrook van 20 m rondom alle zones, een beperkt negatief effect 
op de cultuurhistorische en erfgoedwaarden. Toch wordt er plaatselijk erfgoed bewaard 
en zelfs gerestaureerd, wat men als beperkt positief kan beoordelen, maar deze 
plaatselijke ingrepen wegen niet op tegen de negatieve effecten van de, hoofdzakelijk, 
visuele verstoring van het landschap, waaruit een beperkt negatieve beoordeling 
resulteert (-1).  
 
Alternatief hotel in zone E of E’  
Deze zones E en E’ liggen in de ankerplaats. De visuele impact van het hotel zal de 
aanwezige landschapskenmerken van kasteel en hoeve Engelhof en van de 
Roosterbeekvallei bij Engelhof mogelijks verstoren, waardoor het effect op 
cultuurhistorisch erfgoed als negatief kan beoordeeld worden (-2).  
 
In het plan zijn al meerdere maatregelen opgenomen, in de vorm van 20 meter brede 
groenstroken en door behoud of versterken van kwalitatieve erfgoedkenmerken, zoals 
de dreefstructuur. Deze maatregelen zullen positieve beelddragers versterken en de 
potentieel negatieve in min of meerdere mate visueel filteren. 
 
Alternatief hotel in zone F  
Doordat de visuele impact van het hotel in zone F ter hoogte van Engelhof en de 
Roosterbeekvallei beperkt zal zijn, door de groenstrook rond de parking in zone E’ en de 
inrichting en beplanting van de gehele parking die ook het hotel in zone F afschermen 
van Engelhof en de Roosterbeekvallei, wordt het effect op cultuurhistorische en 
erfgoedwaarden als verwaarloosbaar beoordeeld (0).  
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Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
Kasteel en hoeve Engelhof 
Het kasteel is geen puntrelict of monument. Het kasteel is wel opgenomen in de 
Inventaris Bouwkundig Erfgoed, als bouwkundig erfgoed en als onderdeel van de 
definitief aangeduide ankerplaats.  
 
Het plan voor beide deelprojecten geeft aan dat mogelijke werken aan het kasteel of de 
hoeve, zelfs bij herbestemming naar parkgebied – vooral erop toegespitst zijn om de 
huidige gebouwen te bewaren en te mogelijk te renoveren. Mogelijke wijzigingen aan de 
gebouwen moet volgens de geëigende procedures worden uitgevoerd.  
 
Het kasteel Engelhof is in vele opzichten een heel kostbaar en belangrijk element 
binnen dit landschap. Niet alleen als gebouw en erfgoed, maar ook door zijn ligging en 
inplanting, en omwille van zijn cultuurhistorische achtergrond.  
Het kasteel ligt als baken aan de overgang tussen het bos van Hengelhoef, als uitloper 
van de heidegebieden van Tenhaagdoornheide, aansluitend op de bossen van 
Hengelhoef. Wijzigingen aan het unieke beeld van het kasteel en nabije omgeving 
zullen de kwaliteit van dit ankerpunt sterk verminderen. Het kasteel Engelhof is 
omgeven door een Engelse landschapstuin met oude bomen en langs de straatzijde 
begrensd door een beukenhaag. Dit vormt samen met het kasteel een waardevol 
geheel, Er zijn geen werken voorzien aan of in de onmiddellijke omgeving van het 
kasteel.  
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De gebouwen en de tuin rondom liggen in de ankerplaats. Het kasteel en zijn 
landschapstuin worden als één van de typische landschapskenmerken en -waarden 
voor de ankerplaats genoemd. De geplande bestemming wil in de eerste plaats de 
bestaande activiteiten bestendigen en de gebouwen renoveren, wat positief is. Mogelijk 
worden beperkte uitbreidingen van de bestaande gebouwen gerealiseerd. Bij de 
toekomstige ingrepen moet men rekening houden met de aanwezige configuratie rond 
het kasteel en met de bestaande tuin. Indien men deze voorwaarden in het plan 
opgenomen worden (als uitwerking van het erfgoedlandschap), is het effect van het plan 
beperkt positief (+1) ten opzichte van de referentiesituatie. 
 
Bezoekerscentrum 
Omdat het plan hier de planologische bestendiging behelst van de huidige situatie, 
wordt er geen effect verwacht op het erfgoed. Ook de verplaatsing van de werkloodsen 
wordt vanuit erfgoedwaarden als neutraal beoordeeld (0).  
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Natuur en visvijvers 
Basisplan 
Het deel ten westen van het fietspad van deze deelzone valt in de ankerplaats. 
Belangrijk aandachtspunt in de ankerplaats is de Roosterbeekvallei. Door 
compensatiemaatregelen van Oostappen Groep, zoals de bosontwikkeling langs de 
Roosterbeek en het beheer van de graslanden in de Roosterbeekvallei nabij Engelhof, 
worden de cultuurhistorische kenmerken versterkt. De vallei zal door deze maatregelen 
beschermd worden, wat tevens ook de historische samenhang met het kasteeldomein 
bevestigt. 
 
De zones centraal en oost van het deelgebied Twin Properties zijn zo afgebakend dat 
de duinrelicten ten zuiden ervan gespaard blijven. De uit te voeren maatregelen hier 
zullen de aanwezige waarden versterken, wat een beperkt positief effect (+1) heeft. 
 
Alternatieven visvijvers 
De visvijvers liggen in de relictzone, maar op enige afstand van de afbakening van de 
ankerplaats. Alle alternatieven omvatten het behoud van het landschap als visvijvers in 
een bosrijke omgeving. Voor de cultuurhistorische en erfgoedwaarden hebben alle 
alternatieven een neutraal effect (0) zodat de positieve score van het basisplan (+1) 
behouden blijft. 
 

15.7.3 Wijziging van de archeologische waarden 

Er zijn wel geen waardevolle archeologische vindplaatsen bekend (zie CAI in § 15.3.7), 
maar in het een deel van het plangebied met ongeroerde grond kan nog waardevolle 
archeologisch patrimonium aanwezig zijn. 
 
Deelgebied Oostappen Groep 
Basisplan en westelijk, centraal en oostelijk deel en zone vallei 
De aanleg van kampeerterrein in bestaand bos omvat in oppervlakte eerder beperkte 
verstoring van de bodem (meest nog de aanleg van nutsleidingen). Het bewaarde 
microreliëf onder bos in het westelijke deel en het dennenbos in het oostelijke deel wijst 
erop dat op de bebossingswerken en de wortelgroei na er geen omvangrijke verstoring 
van de heidepodsolbodem is geweest. Zodoende bestaat de kans dat archeologische 
vindplaatsen zullen verstoord worden. Het plan wordt als negatief (-2) beoordeeld 
omwille van de grote oppervlakte onverstoorde bodem. Het reliëf aan de valleirand bij 
het westelijke deel blijft wel onverstoord. 
 
Alternatieven uitbreiding verblijfsrecreatie in zones A/B/C  
Net als bij het basisplan zijn de uit te voeren grondwerken beperkt, maar door de grote 
oppervlakte en het feit dat delen van deze zones onverstoorde bodems onder 
heidebebossingen betreffen, is de kans dat archeologische vondsten aanwezig zijn toch 
aanwezig. Het effect op archeologische erfgoedwaarden is negatief.  
 
Toevoeging van de zone A, de zone B of de zone C aan het basisplan levert geen 
wijziging van de beoordeling voor het basisplan. 
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Deelgebied Twin Properties 
Basisplan 
Zowel in het oostelijke als in het westelijke deel worden nieuwe gebouwen ingeplant. 
Hier zal een aanzienlijke oppervlakte vergraven worden. Een groot deel van de werken 
zal worden uitgevoerd in zones waar al grondwerken hebben plaatsgevonden voor 
bestaande gebouwen, wegenis en leidingen of voor intussen afgebroken gebouwen. 
Hierdoor is de kans op verstoring van ongeschonden archeologisch patrimonium 
vindplaatsen gering en kan het effect als beperkt negatief (-1) beoordeeld worden. 
 
Alternatieven hotel in zone E, E’ of F  
In de zone E’ is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd (zie bijlage 15.1), waaruit 
bleek dat er geen verder archeologische onderzoek noodzakelijk is. Wel blijft de 
meldingsplicht van mogelijke archeologische vondsten tijdens uitvoering van de werken. 
Zone F wordt grotendeels ingenomen door een bestaand gebouw. Hier is heel weinig 
kans nog onverstoord archeologisch erfgoed aan te treffen. 
 
Als aan de wettelijke voorwaarden voldaan wordt van het Erfgoeddecreet en 
Erfgoedbesluit, is het effect op archeologie verwaarloosbaar (0) en blijft het effect van 
het basisplan met inbegrip van dit alternatief beperkt negatief (-1). 
 
Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
Eventuele uitbreidingen van de gebouwen kasteel en hoeve zullen beperkt zijn. De 
kansrijkdom van sporen van vroegere bebouwing of landbouwactiviteiten in de enclave 
is echter groot en het effect van eventuele bouwwerken hier kan aanzienlijk negatief zijn 
(-3). Indien een correcte opvolging met aangepaste maatregelen voor bewaring in of ex 
situ opgenomen wordt in de vergunningsfase conform het erfgoeddecreet en het 
erfgoedbesluit, is het effect van eventuele uitbreidingen beperkt negatief (-1). 
 
Nabij het bezoekerscentrum zal het plaatsen van de eventuele werkloodsen een beperkt 
negatief effect (-1) hebben door de beperkte oppervlakte en de ligging buiten of in de 
rand van de historische landbouwenclave.  
 
Natuur en visvijvers 
Net als in de referentiesituatie blijft hier natuurbeheer van kracht. De 
natuurherstelmaatregelen in het kader van het plan betreffen zones die in het verleden 
al vergraven werden, zoals de drooggevallen en verboste roeivijver of de visvijvers en 
hun oeverzones. Het effect is neutraal (0) voor het basisplan en de alternatieven. 
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15.7.4 Samenvatting 

Tabel 15.2: Beoordeling van de effecten voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie 
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Visueel-ruimtelijke 

kenmerken 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1/0 0 +2 0 0 +2 0 

Cultuurhistorische en 

erfgoedwaarden 

-1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 

Archeologische waarden -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -3 0 0 0 0 0 

 
15.8 Milderende maatregelen 

15.8.1 Wijziging van de visueel-ruimtelijke kenmerken 

De inplanting van gebouwen in de zones voor verblijfsrecreatie heeft mogelijk een 
significante impact op de visueel-ruimtelijke kenmerken. In het plan zijn al meerdere 
oplossingen vooropgesteld (plangeïntegreerde milderende maatregelen), dit in de vorm 
van een landschappelijk raamwerk en door behoud of versterken van kwalitatieve 
landschapskenmerken, zoals de dreefstructuren. De principes van de bos-, park-, en 
afstandsstroken van het landschappelijk raamwerk worden toegelicht bij de 
planbeschrijving §5.6.3. Deze principes worden ook aangehaald in de effectbepaling en 
effectbeoordeling (§15.7.1). 
 
Daarnaast zijn ook de schaal en architectuur van de nieuwe gebouwen beeldbepalend. 
Een teruggetrokken bovenste bouwlaag van het hotel kan het effect op het landschap 
milderen. Het is vooral belangrijk dat de inplanting van het hotel met de smalle gevel 
naar kruispunt en kasteel Engelhof gericht is. 
 

15.8.2 Wijziging van de cultuurhistorische en erfgoedwaarden 

Deelgebied Twin Properties 
In het basisplan voor het westelijk deel en alternatief hotel op zone E en E’ worden 
bouwwerken ingeplant ten opzichte van het cultuurhistorisch landschap rond het 
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kasteeldomein en de beekvallei. Deze inplanting heeft mogelijks een significante impact 
op het kasteeldomein en het waardevolle zicht vanuit de beekvallei. In het plan zijn al 
meerdere oplossingen vooropgesteld (plangeïntegreerd milderende maatregelen), dit in 
de vorm van een landschappelijk raamwerk (buffering) en door behoud of versterken 
van kwalitatieve erfgoedkenmerken, zoals de dreefstructuur.  
 
De ontwerpoefening van Geotec (2016) voor het landschappelijk raamwerk, houdt 
rekening met bovenstaande punten. In de bebladerde toestand (april - oktober) zal de 
gekozen breedte en invulling van de bufferzone in E’ met elementen van een Engelse 
landschapstuin (solitaire bomen of clumps met lage kroonaanzet in grasveld en 
geschoren haag) voor een effectieve en passende buffering zorgen. In wintertoestand is 
het vooral belangrijk dat de inplanting met de smalle gevel naar kruispunt en kasteel 
Engelhof gericht is. 
 

15.8.3 Wijziging van de archeologische waarden 

Deelgebieden Oostappen Groep en kasteel en bezoekerscentrum 
Voor het indienen van de bouwvergunningsaanvragen moet een archeologische nota 
opgemaakt worden. De aanwijzingen over verder onderzoek daarin dienen opgevolgd te 
worden. Als op deze manier het eventueel aanwezige archeologische erfgoed 
wetenschappelijk correct en afdoende gedocumenteerd wordt, is het effect op de 
archeologisch waarden beperkt negatief (-1). 
 
Tabel 15.3: Milderende maatregelen discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
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Tabel 15.4: Beoordeling van de effecten voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie na milderende maatregelen (met * die gewijzigd zijn door het uitvoeren van de 

milderende maatregelen) 
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1 
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-1 -1 -1 -1 -1 0* 0* +1 +1 +2 +1 +1 +1 

Archeologische waarden -1* -1* -1* -1* -1 -1 -1 -1* 0 0 0 0 0 

 

15.9 Leemten in de kennis 

Niet van toepassing.  
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16 DISCIPLINE MENS  

16.1 Figuren en bijlagen 

Figuur 16.1: Overzicht nutsleidingen  
 
Bijlage 16.1: Invoergegevens Modellering Luchtkwaliteit 
Bijlage 16.2: Resultaten van de luchtkwaliteitsberekeningen 
 

16.2 Afbakening van het studiegebied 

Voor de beschrijving en evaluatie van de effecten op de mens wordt het studiegebied 
afgebakend in functie van de mensen die enige invloed kunnen ondervinden van het 
plan en haar alternatieven, op korte of lange termijn. Het betreft het gebied waarbinnen 
de geplande ingrepen en de effecten van de ingrepen op het vlak van ruimtelijke 
functies merkbaar zijn. Daarvoor nemen we dus minstens het ruimste van de 
studiegebieden van de andere disciplines in het MER. Het studiegebied wordt 
weergegeven in figuur 10.1. 
 

16.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

16.3.1 Verblijfsrecreatie en harde dagrecreatie 

In 1962 kwam het domein Hengelhoef in bezit van het Verbond van Christelijke 
Mutualiteiten, dat er een vakantiecentrum inrichtte. Het domein is bijgevolg al vele jaren 
bekend omwille van het recreatieve aanbod, zowel verblijfsrecreatie als dagrecreatie.  
 
Het aanbod van specifieke of infrastructuurgebonden recreatie betreft de zones met 
harde dagrecreatie en verblijfsrecreatie (intensief en geconcentreerd). Dergelijk aanbod 
vinden we op het domein van Oostappen Groep (camping, verblijfsrecreatieve 
appartementen, subtropisch zwembad en recreatieplas) en op het domein van Twin 
Properties (verblijfsrecreatieve appartementen, zwembad). 
 
Het aanbod van secundaire of niet-infrastructuurgebonden recreatie betreft de zones 
met recreatief medegebruik: 
 wandelen en fietsen is mogelijk in nagenoeg het volledige plangebied. De routes 

concentreren zich voornamelijk op de Hengelhoefdreef en in de eigendommen van 
Limburgs Landschap. Het betreft een netwerk van toeristisch-recreatieve wandel-, 
ruiter-, fiets- en mountainbikeroutes (zie discipline Mobiliteit, figuur 11.2); 

 vissport bij de oostelijke visvijvers; 
 spelen: er is geen specifiek speelbos aangeduid, maar in het bos ter hoogte van de 

Tulpenstraat noordwest wordt wel gespeeld door de kinderen uit de buurt. 
 
Inventarisatie van de belangrijke recreatieve uitrusting: 
 aantal voorzieningen dagrecreatie en hun respectievelijke oppervlakte:  

- subtropisch zwembad: ca. 5600 m² 
- recreatieplas met strand/ligweide: ca. 57000 m² 
- openlucht zwembad: ca. 800 m² 
- minigolf, speeltuin e.d.: totaal ca. 11500 m² 

 aantal appartementen/ kampeerplaatsen: 
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- Oostappen Groep: 622 kampeerplaatsen en 118 verblijfsrecreatieve 
appartementen 

- Twin Properties: 143 verblijfsrecreatieve appartementen 
 
Structureel langdurig verblijf en het verblijf van (buitenlandse) werknemers komt 
regelmatig voor op het domein Hengelhoef. Dit is niet gewenst en moet op termijn 
uitdoven. Hiertoe worden momenteel acties genomen door de betrokken actoren.  
 

16.3.2 Geluidsniveau 

Normen 
Volgens de voorschriften van Vlarem II, Bijlage 2.2.1. ‘Milieukwaliteitsnormen voor 
geluid in open lucht’ gelden volgende normen voor het LA95,1h van het oorspronkelijk 
omgevingsgeluid, afhankelijk van de gewestplanbestemming (of daarmee equivalente 
BPA- of RUP-bestemming) of de ligging t.o.v. een andere bestemming. Deze parameter 
werd gekozen omdat hij een goede indicatie geeft van het aanwezige achtergrondgeluid 
en dus van de geluidskwaliteit in de omgeving, omdat incidentele lokale pieken eruit 
gefilterd zijn. 
 
De milieukwaliteitsnormen voor geluid zijn gebaseerd op de bestemming van het 
gebied. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de 
gewestplanbestemming. 
 
Voor de toetsing volgens Vlarem II zijn woningen op minder dan 200 m afstand van een 
hinderlijke inrichting van belang.  
 
Voor een nieuwe inrichting van klasse 1 en 2 zijn in Vlarem II-voorwaarden opgenomen 
naar geluid. Bij de vergunning wordt bepaald welk specifiek geluid er ten gevolge van de 
desbetreffende inrichting ter hoogte van de woning mag voorkomen. Deze zijn 
gebaseerd op zowel de LA95,1h waarden van het oorspronkelijke omgevingsgeluid als de 
richtwaarden.  
 
Indien er nieuwe inrichtingen binnen het plangebied ontwikkeld worden en het dus over 
nieuwe inrichtingen zal gaan, dienen de milieukwaliteitsnormen voor specifiek geluid 
conform het beslissingsschema 4.5.6.1 bij bijlage 4.5.6 van titel II van Vlarem te worden 
gerespecteerd. Aan de hand van dit schema kan het toegelaten specifiek geluid 
afkomstig van de inrichting bepaald worden.  
 
Er is tot op heden geen bindende Vlaamse regelgeving in verband met spoor- of 
wegverkeersgeluid. Momenteel is er een discussienota ter beschikking met vermelding 
van te hanteren richtwaarden voor weg- en spoorverkeer. Het betreft de discussienota 
19/09/2008 met de gedifferentieerde referentiewaarden.  
 
Het zijn (niet-bindende) waarden waar naar gestreefd moet worden en waarbij dus best 
maatregelen worden genomen indien deze overschreden worden. Het voorstel van 
toetsingskader voor wegverkeer kan als volgt worden samengevat: 
  



 
 
 
 
 
 
 

MER Hengelhoef  9Y0456/R3/873236/Mech 

Rapport v.3.2 - 205 - januari 2017 

 
  

Tabel 16.1: Richtwaarden in dB(A) in open lucht 

 

 

GEBIED 

RICHTWAARDEN IN dB(A) IN OPEN LUCHT 

OVERDAG  

07.00-19.00 uur 

AVOND 

19.00-22.00 uur 

NACHT 

22.00-07.00 uur 

1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie. 40 35 30 

2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen 

van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen 

van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote 

ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van 

ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

50 45 40 

4° Woongebieden 45 40 35 

5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 

ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

5B is Agrarisch gebied  

60 

 

 

45  

55 

 

 

40 

55 

 

 

35 

6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40 

7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire 

domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden 

worden vastgelegd 

45 40 35 

8° Bufferzones 

 

9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen 

van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens de 

ontginning 

55 

 

 

55 

 

50 

 

 

50 

50 

 

 

45 

10° Agrarische gebieden 45 40 35 

Opmerking: als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de 

hoogste richtwaarde van toepassing 
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Tabel 16.2: Toetsingskader voor wegverkeer 

 
 
Lden (Day-Evening-Night) is het gewogen energetisch gemiddeld geluidsniveau van de 
dag-, avond- en nachtwaarden waarbij de avond- en nachtniveaus verhoogd worden 
met resp. 5 en 10 dB(A). Lnight is het gemiddelde geluidsniveau van alle nachtperioden 
(23u00 tot 7u00) over een jaar. 
 
Het plangebied is gelegen langsheen wegen die een categorisering heeft meegekregen 
in het mobiliteitsplan van Houthalen Helchteren. Het betreft de Donderslagweg (N726) 
en de Weg naar Zwartberg die als een lokale weg type I zijn gecategoriseerd. Als 
hoofdfunctie hebben deze wegen het verbinden op lokaal niveau. De aanvullende 
functies van dit type weg betreffen het ontsluiten en toegang geven.  
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Illustratie 16.1: Wegcategorisering wegen 

 
Geluidskaarten wegverkeer LNE 
Binnen het plangebied is er een verhoogd geluidsniveau afkomstig van verkeer op de 
omliggende wegen en hoofdzakelijk van de E314. Op onderstaande illustraties zijn de 
geluidskaarten voor de omgeving van het plangebied weergegeven (Lden en Lnight). 
 

  
Illustratie 16.2: Geluidskaart Lden 

 

Plangebied 
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Illustratie 16.3: Geluidskaart Lnight 

 
Ambulante metingen 
De referentiesituatie voor de discipline ‘geluid’ wordt beschreven aan de hand van: 
• Ambulante metingen in het plangebied (Oostappen Groep 2007) 
• Ambulante immissiemetingen uitgevoerd in het kader van dit MER 
 
Conform het richtlijnenboek ‘Geluid en trillingen’ kunnen meetgegevens van vorige 
meetcampagnes worden gebruikt voor zover ze maximaal 3 jaar oud zijn. De oudere 
meetgegevens kunnen gebruikt worden om een trend aan te tonen. De 
immissiemetingen in het kader van de project-MER Oostappen Groep dateren van het 
jaar 2005. 
 
In het kader van de Plan-MER (05/10/2016) opnieuw ambulant gemeten. Aangezien er 
sinds 2009 geen noemenswaardige industriële uitbreidingen plaatsvonden en een 
toename van de verkeersintensiteiten met 20 tot 40 % (wat zeker niet het geval is), 
slechts een toename van het omgevingsgeluid veroorzaakt met 1 decibel, gaan we 
ervan uit dat, de historische meetresultaten eveneens bruikbaar zijn i.f.v. de 
effectbespreking.  
 
Ambulante immisiemetingen Oostappen Groep 2007 
Er zijn gegevens beschikbaar van ambulante metingen in het plangebied (Oostappen 
Groep 2007). Deze hadden plaats op een willekeurige werkdag buiten het recreatieve 
seizoen (24 mei 2005). Tijdens de metingen was de windrichting ZW, waardoor de 
invloed van het verkeer op de E314 werd meegerekend. De meetwaarden 
schommelden tussen 42,8 dB(A) en 61,8 dB(A), de gemiddelde waarde bedroeg 50,45 
dB(A) en de resultaten toonden duidelijk de invloed van de nabijheid van de E314. 
 
De geluidsmetingen gaven aan dat de geluidsdrukniveaus tijdens de dag 65 dB(A) 
overschrijden tot op 170 m van de autosnelweg, de 60 dB(A) tot op 320 m van de 
autosnelweg en de 50 dB(A) tot op meer dan 1 km van de autosnelweg. 
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Ambulante immisiemetingen uitgevoerd in het kader van dit MER 
Op woensdag 5 oktober 2016 werden ambulante metingen uitgevoerd tussen 10u30 en 
17u30. Dit meetmoment was buiten de vakantieperiodes. In de vakantieperiodes zal er 
een groter verkeersgenererend effect van het plangebied zijn maar zal er een daling zijn 
in de overige verkeersbewegingen (bv. op snelweg). Er kan dan ook aangenomen 
worden dat een gemiddelde situatie betreft, die representatief is voor het algemeen 
geluidsklimaat. 
 
Meetposities 
De metingen werden uitgevoerd op de meetpuntlocaties zoals aangeduid opillustratie 
16.4. In tabel 16.3 worden de coördinaten van de meetpunten weergegeven. Bijkomend 
wordt de gewestplanbestemming meegegeven in functie van de richtwaarden uit 
Vlarem. Vervolgens wordt een detailbeschrijving van de meetpunten gegeven.  
 
 

 
Illustratie 16.4: Meetpuntlocaties ambulante metingen 05/10/2016 
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Tabel 16.3: Lambert 72-coördinaten en gewestplanbestemmingen met richtwaarden voor geluid in 

open lucht in dB(A) 

Meet- 

punt 

X Y Gewestplanbestemming RW_dag RW_avond RW_nacht 

1 226388 188621 Bestaande autosnelweg - - - 

2 226223 188954 Gebied voor recreatiepark 50 45 40 

3 226095 189974 Gebied op minder dan 500 m van gebied 

voor ambachtelijke bedrijven of kmo's 

50 45 40 

4 226406 189891 Woongebied op minder dan 500 m van 

gebied voor ambachtelijke bedrijven of 

kmo's 

50 45 40 

5 227461 190426 Woongebied 45 40 35 

6 227121 190181 Woongebied 45 40 35 

7 226745 190139 Woongebied op minder dan 500 m van 

gebied voor ambachtelijke bedrijven of 

kmo's 

50 45 40 

8 226549 190059 Woongebied op minder dan 500 m van 

gebied voor ambachtelijke bedrijven of 

kmo's 

50 45 40 

9 226781 189211 Gebied voor recreatiepark 50 45 40 

10 226996 188904 Gebied voor recreatiepark 50 45 40 

11 227084 189902 Gebied voor recreatiepark 50 45 40 

12 226850 189926 Gebied voor recreatiepark, 

verblijfsrecreatie 

40 35 30 

13 227401 189529 Gebied voor recreatiepark 50 45 40 

14 227915 189791 Gebied voor recreatiepark 50 45 40 

15 227390 188405 Industriegebied 60 55 55 

 
Klimatologische gegevens van het KMI-weerstation te Diepenbeek werden opgevraagd. 
De meetomstandigheden gedurende de meetperiode werden gekenmerkt door een licht 
bewolkte hemel. Tijdens de metingen viel geen neerslag. De overheersende 
windrichting was oost (tot 14 u), noordoost (van 14-18u). De wind waaide dus parallel 
met of weg van de snelweg. Er was een matige wind met af en toe rukwinden, van iets 
meer dan 5 m/s (op basis van controlemetingen). Volgens de KMI-gegevens 
schommelde de windsnelheden op 10 m boven maaiveld gemiddeld net boven de 5 m/s. 
De temperatuur lag tussen de 10°C en 15°C.  
 
Alle metingen zijn uitgevoerd met een categorie 1 geijkt toestel per tertsband. Er is met 
twee verschillende type 1 toestellen gemeten. Het betreft: 

- Norsonic 140 
- Brüel en Kjaer 2250 L 

 
De metingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften van Vlarem II. De geluidsmetingen 
vonden plaats op een hoogte die representatief is voor de woonniveaus (ca. 1,5 m) en 
op minstens 3 m van muren, gebouwen en andere constructies die het geluid kunnen 
weerkaatsen. Gedurende de metingen is gebruik gemaakt van een windbol op de 
microfoon. Op elk ambulant meetpunt werd tussen 10 en 20 minuten gemeten. Deze 
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meetduur is in de omgeving van de drukkere hoofdwegen maar ook in de omgeving van 
minder drukke lokale wegen voldoende lang om een kwalitatieve beschrijving van het 
omgevingsgeluid te geven. 
 
In onderstaande alinea’s wordt een korte beschrijving van de meetpunten weergegeven. 
Hierbij worden eveneens enkele karakteristieken weergegeven om het geluidsklimaat te 
kaderen.  
 
Meetpunt 1 is gelegen op de N726 op de brug over de snelweg (E314). Het meetpunt is 
gelegen op ca. 100 m van het recreatiedomein Hengelhoef. Tijdens de meting reden de 
voertuigen op de E314 vlot (er was geen file) en passeerden eveneens voertuigen op de 
N726. 
 
Meetpunt 2 is gelegen op het kruispunt van de N726 en de Hengelhoefdreef, een 
hoofdtoegang van het domein Hengelhoef. Het meetpunt ligt op ca. 250 m van de 
autosnelweg en op ca. 100 m van de oprit van de autosnelweg. Tijdens de meting was 
het geluid van de autosnelweg hoorbaar.  
 

 
Illustratie 16.5: Meetpunt 2 

Meetpunt 3 bevindt zich ter hoogte van de bewoning aan de Donderslagweg ten 
noorden van het domein Hengelhoef, op minder dan 500 m van een gebied voor 
ambachtelijke bedrijven of kmo’s. Op het moment van de meting was af en toe het 
geluid van een kettingzaag te horen, komende van het bedrijventerrein. Het meetpunt 
bevindt zich op 3 m van de rand van de weg. 
 

 
Illustratie 16.6: Meetpunt 3 

Meetpunt 4 is gelegen langs de Tulpenstraat ter hoogte van huisnummer 186. Het 
meetpunt bevindt zich in een woongebied dat grenst aan het recreatiedomein 
Hengelhoef. Op ongeveer 20 m van het meetpunt is een verkeersdrempel aanwezig. 
Het meetpunt bevindt zich op ca. 3 m van de rand van de straat. 



 
 
 
 
 
 
 

9Y0456/R3/873236/Mech 

januari 2017 - 212 - 

  
  

 

 
Illustratie 16.7: Meetpunt 4 

Meetpunt 5 bevindt zich op de Tulpenstraat tegenover huisnummer 77 op ca. 2,5 m van 
de weg. Het meetpunt is gelegen op ca. 175 m van het kruispunt met de Weg naar 
Zwartberg en op 130 m van de ingang naar Oostappen Groep. Het geluid afkomstig van 
het verkeer op de Weg naar Zwartberg was hoorbaar. Tijdens de meting werden af en 
toe rukwinden van meer dan 5 m/s vastgesteld. 
 

 
Illustratie 16.8: Meetpunt 5 

Meetpunt 6 bevindt zich eveneens op de Tulpenstraat, ter hoogte van huisnummer 112. 
Het meetpunt bevindt zich in een woongebied dat grenst aan het recreatiedomein 
Hengelhoef. Op ongeveer 20 m van het meetpunt is een verkeersdrempel aanwezig. 
Het meetpunt bevindt zich op ca. 2,5 m van de rand van de straat. 
 

 

Illustratie 16.9: Meetpunt 6 

Meetpunt 7 is gelegen ter hoogte van de Musstraat 25, in de woonwijk ten noorden van 
de Tulpenstraat. Het meetpunt bevindt zich op ca. 3 m van de rand van de straat. 
Gedurende de meting werden rukwinden van meer dan 5 m/s vastgesteld. 
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Meetpunt 8 is eveneens gelegen in de woonwijk ten noorden van de Tulpenstraat, ter 
hoogte van Musstraat 47. Dit meetpunt geeft het geluidsklimaat in de wijk weer. 
 

 
Illustratie 16.10: Meetpunt 8 

Meetpunt 9 bevindt zich in het domein Oostappen Groep, ter hoogte van de 
bezoekersparkings aan de toegang. Het punt bevindt zich op ca. 650 m van de 
autosnelweg. Gedurende de metingen waren werken aan de gang aan een gebouw in 
het domein op ca. 100 m. Deze verstoorden mogelijks de opnames van het 
achtergrondgeluid.  
 
Meetpunt 10 bevindt zich in het zuidelijk gedeelte van Oostappen Groep. Geluid 
afkomstig van het verkeer op de autosnelweg, op ca. 420 m, was duidelijk hoorbaar 
gedurende de meting. Er waren eveneens werken aan de gang aan een gebouw op het 
domein op ca. 330 m.  

 
Illustratie 16.11: Meetpunt 10 

Meetpunt 11 bevindt zich aan de hoofdtoegang van Oostappen Groep op ca. 60 m van 
het gebouw waar de receptie is gevestigd. Het meetpunt bevindt zich nabij 
sportfaciliteiten zoals pingpongtafels en tennisvelden. Gedurende de meting werden 
deze faciliteiten niet gebruikt. Er passeerden wel groepen jongeren en andere 
bezoekers van het zwembad.  
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Illustratie 16.12: Meetpunt 11 

Meetpunt 12 bevindt zich ter hoogte van de camping. Gedurende de metingen werden 
geen bezoekers van het domein of de camping waargenomen.  
 
Meetpunt 13 bevindt zich op een wandelpad centraal in Hengelhoef. Gedurende de 
meting passeerden ongeveer 4 wandelaars/joggers. Het geluid van verkeer op de 
snelweg, op ca. 1.150 m, was hoorbaar.  
 
Meetpunt 14 is gelegen langs een wandelpad aan de visvijvers. Gedurende de meting 
was verkeersgeluid van de snelweg of de Weg naar Zwartberg hoorbaar.  

 
Illustratie 16.13: Meetpunt 14 

Meetpunt 15 bevindt zich aan het zuidelijke uiteinde van Hengelhoef, op industrieterrein 
in Genk. De autosnelweg is gelegen op ca. 60 m, ongeveer 5 m hoger dan het 
meetpunt.  
 

 
Illustratie 16.14: Meetpunt 15 
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In tabel 16.4 is een overzicht gegeven van de gemeten geluidsniveaus op de 
verschillende meetpuntlocaties. Bijkomend zijn de verschillende statistische parameters 
weergegeven van deze metingen. Aan de bewoning op de Tulpenstraat werd op twee 
meetpunten (5 en 6) zowel overdag als tijdens de spits (16u00 – 17u00) gemeten. 
 
Tabel 16.4: Gemeten geluidsniveaus in dB(A) voor metingen van 05/10/2016 

Meet- 

punt 

Start-

tijd 

Duur 

(hh:mm:ss) 

LAeq LAF1 LAF5 LAF10 LAF50 LAF90 LAF95 LAF99 

1 10:44 00:04:03 80,8 85,4 84,3 83,6 80,0 75,6 74,7 72,9 

2 10:56 00:12:03 69,6 79,6 76,8 74,5 62,1 53,6 52,7 51,7 

3 11:22 00:17:18 71,6 83,4 78,2 75,6 61,6 51,3 49,0 46,3 

4 12:08 00:20:00 63,4 74,1 70,6 67,9 55,3 46,5 45,2 43,2 

5 13:31 00:15:20 64,8 77,7 72,3 68,2 50,0 45,2 44,4 43,0 

6 14:31 00:18:18 64,2 75,6 70,8 68,0 56,0 45,8 44,3 42,9 

7 14:00 00:17:55 56,7 62,9 53,5 52,0 46,8 41,9 41,0 40,2 

8 14:05 00:12:01 48,6 55,4 51,9 48,8 43,9 40,4 39,9 39,3 

9 15:06 00:21:12 48,3 53,9 51,8 50,8 47,2 43,9 43,4 42,1 

10 15:14 00:05:02 53,5 60,2 59,1 56,9 50,9 48,2 47,6 46,8 

11 15:49 00:17:04 52,6 60,5 57,6 56,2 50,0 47,5 47,2 46,6 

12 15:56 00:07:51 45,1 49,4 47,6 46,9 44,8 42,5 41,9 40,3 

13 16:15 00:15:56 45,9 52,1 49,2 48,0 44,1 40,8 39,6 38,7 

14 16:23 00:04:01 46,0 49,9 47,6 47,0 45,4 43,9 43,3 42,5 

15 17:15 00:02:35 61,8 64,4 63,9 63,5 61,8 58,9 58,0 57,6 

5_spits 16:54 00:02:50 68,6 78,7 75,3 72,9 61,3 50,0 46,7 44,1 

6_spits 16:47 00:07:55 70,6 79,8 73,6 70,8 59,1 50,4 48,1 44,0 

 
Op basis van bovenstaande verschillende statistische niveaus kan het ‘geluidsklimaat’ in 
beeld gebracht worden. Het geluidsklimaat wordt door wegverkeer beïnvloed. Op enige 
afstand van een drukke weg zal het geluidsniveau eerder monotoon zijn (permanent 
achtergrondniveau zonder duidelijke individuele passages), terwijl vlak naast een minder 
drukke lokale weg het geluidsklimaat duidelijker zal zijn opgebouwd uit afzonderlijke 
passages.  
 
Op sommige meetpunten is een beperkte tijd gemeten (1,10,14 ,15, 5 spits). Meetpunt 1 
en 15 zijn vlakbij de autosnelweg gelegen en geven een goed indicatie van het geluid 
afkomstig van de snelweg (hoog continue geluid). Meetpunt 10 is vroegtijdig gestopt 
door de werkzaamheden. Ter hoogte van het meetpunt 5 spits waren er eveneens veel 
stoorgeluiden (ijskar, auto op oprit met muziek, blaffende hond…) gedurende de meting. 
Deze konden als niet standaard gecategoriseerd worden. Hierdoor is de meting een 
aantal maal onderbroken en is de effectieve meetduur korter. Meetpunt 14 was een 
intern controlepunt binnen het plangebied. Binnen deze periode was er een beperkte 
variatie in de statistische parameters en geeft de meting een goed beeld van de 
geluidsbelasting.  
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Op basis van de geregistreerde meetwaarden kan eveneens aangegeven worden of in 
het plangebied de milieukwaliteitsnormen gehaald worden of niet. Het bepalen van het 
LA95-niveau in combinatie met het LAeq-niveau geeft bijkomend extra informatie over de 
ernst van de geluidshinder. Indien een hoog LAeq en LA95 toch dicht tegen elkaar liggen, 
is het geluidsniveau continu zeer hoog. 
 
In onderstaande tabel worden de gemeten achtergrondgeluidsniveaus (LA95,T) 

vergeleken met de richtwaarden voor geluid in open lucht (conform Vlarem II). In 
meetpunt 2 en meetpunt 12 is het geluidsdrukniveau in de referentiesituatie al hoger 
dan de richtwaarden. In meetpunten 5 en 6 worden enkel tijdens de spits 
overschrijdingen van de milieukwaliteitsnorm vastgesteld.  
 
Tabel 16.5: Overschrijdingen in dB(A) van de richtwaarden voor geluid in open lucht in de 
referentiesituatie 

 Geregistreerd Richtwaarden Vlarem Overschrijding 

Meet- 

punt 

LAF95 Gewestplanbestemming RW_dag ∆RW-LA95 

1 74,7 Bestaande autosnelweg  -  - 

2 52,7 Gebied voor recreatiepark 50 2,7 

3 49,0 Gebied op minder dan 500 m van gebied voor 

ambachtelijke bedrijven of kmo's 

50 -1,0 

4 45,2 Woongebied op minder dan 500 m van gebied voor 

ambachtelijke bedrijven of kmo's 

50 -4,8 

5 44,4 Woongebied 45 -0,6 

6 44,3 Woongebied 45 -0,7 

7 41,0 Woongebied op minder dan 500 m van gebied voor 

ambachtelijke bedrijven of kmo's 

50 -9,0 

8 39,9 Woongebied op minder dan 500 m van gebied voor 

ambachtelijke bedrijven of kmo's 

50 -10,1 

9 43,4 Gebied voor recreatiepark 50 -6,6 

10 47,6 Gebied voor recreatiepark 50 -2,4 

11 47,2 Gebied voor recreatiepark 50 -2,8 

12 41,9 Gebied voor recreatiepark, verblijfsrecreatie 40 1,9 

13 39,6 Gebied voor recreatiepark 50 -10,4 

14 43,3 Gebied voor recreatiepark 50 -6,7 

15 58,0 Industriegebied 60 -2,0 

5_spits 46,7 Woongebied 45 1,7 

6_spits 48,1 Woongebied 45 3,1 
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Het constante A-gewogen geluidsdrukniveau (LAeq) en de LA95  
 
De LA,eq waarden geven het geluidsdrukniveau weer dat gedurende het tijdsinterval T 
dezelfde geluidsenergie zou veroorzaken als het werkelijk gemeten A-gewogen 
geluidsdrukniveau gedurende hetzelfde tijdsinterval T. In deze geluidmaat zijn de over een 
periode variërende geluidniveaus gemiddeld tot één geluidsniveau zoals het een continu 
geluid zou geweest zijn. De LA95 geeft het geluidsniveau weer dat gedurende 95% van de tijd 
aanwezig was of overschreden werd. Deze parameter geeft een duidelijk beeld van de 
achtergrondwaarden op de verschillende locaties in het gebied. 
 
De A-weging houdt rekening met de gevoeligheid van het menselijke oor voor de toonhoogte 
van het geluid. De eenheid wordt gegeven in dB(A). 
 
Lnight 
Het over alle nachtperioden van een jaar gemiddelde geluidniveau, dat wordt gehanteerd als 
een indicator voor slaapverstoring. 
 
Lden 
De Europese richtlijn omgevingslawaai schrijft voor om gebruik te maken van Lden. Deze 
parameter geeft een gewogen logaritmisch gemiddelde van dag-, avond- en nachtperiode. 
 
Bij de bepaling van Lden wordt het etmaal verdeeld in een dagperiode (07.00-19.00), een 
avondperiode (19.00-23.00) en een nachtperiode (23.00-07.00) waarvoor het gemiddelde 
geluidniveau over een heel jaar wordt bepaald. 
 
Het jaargemiddelde niveau over de dagperiode (Lday), de avondperiode (Levening) en de 
nachtperiode (Lnight) wordt vervolgens gecombineerd tot één getal (Lden) volgens 
onderstaande formule: 
 

 
 
De Lden is daarmee een gewogen energetisch gemiddelde van de drie etmaalperioden 
waarin een straffactor van 5 dB voor de avondperiode en van 10 dB voor de nachtperiode is 
opgenomen. Hiermee wordt de extra hindergevoeligheid voor deze perioden in rekening 
gebracht 
 

 
Vergelijking metingen Oostappen Groep 2007 en metingen 2016 
In onderstaande analyse wordt een korte evaluatie uitgevoerd van de metingen uit 2005 
en deze van 2016. Naast het verschil in ouderdom waren de meteocondities ook 
anders. In 2005 was de overwegende windrichting ZW, waardoor het effect van de E314 
zeer duidelijk was. In 2016 was de overwegende windrichting O, waardoor geluid 
afkomstig van de E314 in mindere mate de metingen zal beïnvloed hebben. 
 
In de project-MER was opgenomen dat er geen statistische vertaling van de 
geregistreerde waarden naar de klassieke parameters voor het geluidsniveau mogelijk 
was. Ook was er geen bespreking van de specifiek omstandigheden. De vergelijking 
tussen de metingen moet dan ook met enige omzichtigheid geïnterpreteerd worden.  
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Indien met de LAeq-waarden een vergelijking wordt gemaakt, dan kan opgemerkt worden 
dat rondom het plangebied de geluidsdruk op de meeste plaatsen toegenomen is. In 
meetpunten 9, 13 en 8 is een lichte daling waar te nemen. Dit zou te maken kunnen 
hebben met de meteocondities.  
 
Tabel 16.6: Vergelijking ambulante metingen 

2005  2016

Meetpunt  
2005 

Geluidsdrukniveau  
dB(A) 

Gerelateerd meetpunt 2016 LA95 LAeq 

1  53,2 9 43,4  48,3 

3  56,6 2 52,7  69,6 

16  50,7 11 47,2  52,6 

17  51,5 13 39,6  45,9 

24  47,2 7 41  56,7 

25  50,5 8 39,9  48,6 

26  51,3 3 49  71,6 

 
Verstoring door recreatie 
Naast het verkeersgeluid worden er binnen het plangebied recreatieve activiteiten 
uitgeoefend die mogelijks geluidsbelasting veroorzaken, nl. wandelen, fietsen, vissen, 
zwemmen, etc. Uit de project-MER’s (Oostappen Groep 2007 en Twin Properties 2011) 
blijkt dat er geen gevallen van hinderbeleving gemeld zijn door de bevolking.  
 

16.3.3 Luchtkwaliteit 

Luchtkwaliteitsnormen en -advieswaarden 
In hoofdstuk 2.5 van Vlarem II zijn de milieukwaliteitsdoelstellingen voor ‘lucht’ 
gespecificeerd. 
 
De Europese milieukwaliteitsnormen vastgesteld door de EG-richtlijnen worden in 
Vlarem II weergegeven onder bijlagen 2.5.1 en 2.5.2. Ze worden ingedeeld in twee 
groepen: 

 Milieukwaliteitsnormen voor lucht  
o Immissienormen vastgesteld door EU-richtlijnen (SO2, zwevende 

deeltjes, NO2, lood en ozon) 
 Overige immissienormen 

o Milieukwaliteitsnormen voor stofneerslag 
 
Naast de milieukwaliteitsdoelstellingen specificeert men in Vlarem II Bijlage 2.5.3 tot en 
met Bijlage 2.5.8 eveneens de grenswaarde, alarmdrempels en streefwaarde voor de 
beoordeling en beheer van de kwaliteitsdoelstellingen. In de definities 
luchtverontreiniging wordt een ‘grenswaarde voor luchtkwaliteit’ omschreven als “niveau 
dat op basis van wetenschappelijke kennis is vastgesteld teneinde schadelijke gevolgen 
voor de gezondheid van de mens en/of voor het milieu in zijn geheel te voorkomen, te 
verhinderen of te verminderen en dat binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt 
en, als het eenmaal is bereikt, niet meer mag worden overschreden.” 
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In de definities luchtverontreiniging wordt een ‘Alarmdrempel voor luchtkwaliteit’ 
omschreven als “een niveau, waarboven een kortstondige blootstelling risico's voor de 
gezondheid van de mens inhoudt”. Bij overschrijding van deze alarmdrempel nemen de 
lidstaten onmiddellijk – overeenkomstig de betreffende richtlijn – maatregelen. 
 
In de definities luchtverontreiniging wordt een ‘Streefwaarde of richtwaarde voor 
luchtkwaliteit’ omschreven als “een concentratieniveau van een verontreinigende stof in 
de lucht dat is vastgesteld om schadelijke effecten voor de gezondheid van de mens 
en/of voor het milieu in zijn geheel op lange termijn te vermijden”. De streefwaarde moet 
zoveel mogelijk binnen een gegeven periode worden bereikt. 
 
De waarden van de meest relevante parameters worden in onderstaande tabel 
weergegeven.  
 
Tabel 16.7: Grenswaarden en alarmdrempels 

Parameters Norm waarde Status 

NO2 Jaargemiddelde 40 μg/m3 Grenswaarde geldig vanaf 

2010 

Uurgemiddelde overschrijding is toegestaan 

op niet meer dan 18 uur per jaar 

200 μg/m3 Grenswaarde geldig vanaf 

2010 

Uurgemiddelde waargenomen gedurende 3 

opeenvolgende uren in een gebied van 

meer dan 100 km2 

400 μg/m3 Alarmdrempel 

NOx Jaargemiddelde 30 μg/m3 Grenswaarde voor 

grootschalige ecosystemen 

Fijn stof 

(PM10) 

Jaargemiddelde 40 μg/m3 Grenswaarde 

24-uurgemiddelde overschrijding is 

toegestaan op niet meer dan 35 dagen per 

jaar 

50 μg/m3 Grenswaarde 

 
Voor de parameter PM2,5 geldt de grenswaarde uit Richtlijn 2008/50 betreffende de 
luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om de 
blootstelling aan PM2,5 in stedelijke gebieden tegen 2020 met gemiddeld 20% te doen 
dalen in vergelijking met het niveau van 2010. Op hun volledige grondgebied moeten de 
lidstaten een PM2,5-grenswaarde van 25 µg/m³ in acht nemen.  
Deze grenswaarde moest in 2015 worden bereikt (streefwaarde). 
 
Tegen 1 januari 2020 is er ook een indicatieve jaargrenswaarde van 20 µg/m3 
vooropgesteld. In de huidige richtlijn wordt voor PM2,5 ook een gemiddelde 
blootstellingsindex gedefinieerd. De gemiddelde stedelijke achtergrond dient in 2020 te 
liggen op 15,2 µg/m3. 
 
Voor de CO2-concentratie in de omgevingslucht bestaan er geen specifieke 
immissienormen. Wel worden door Europa een aantal emissienormen opgesteld m.b.t. 
uitlaatgassen voor voertuigen. De Europese Commissie maakte recentelijk haar plan 
bekend rond de reductie van de CO2-uitstoot van personenwagens. Tegen 2020 moet 
elke auto een gemiddelde CO2-uitstoot halen van 95 g/km, met een verplicht tussendoel 
van 130 g/km in 2015. 
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In de definities luchtverontreiniging wordt eveneens een definitie gegeven van twee 
zones waarvoor een verstrenging van de algemene luchtkwaliteitsdoelstellingen van 
kracht is:  
 
Een speciale beschermingszone wordt gedefinieerd als volgt: “zone waarin de te 
verwachten toename van de verontreiniging ten gevolge van stedelijke en industriële 
ontwikkelingen moet worden beperkt of voorkomen”.  
 
Als speciale beschermingszones worden aangeduid: 

1° zone Antwerpen: de gemeenten Antwerpen, Borsbeek, Edegem, Mortsel, 
Schoten, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht; 

2° zone Gent: de gemeenten Destelbergen, Evergem en Gent; 

3° zone Brussel-rand: de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Machelen, 
Vilvoorde, Wezembeek-Oppem en Zaventem. 

 
Een beschermingszone wordt gedefinieerd als: “een geografisch afgebakende zone die 
vanuit milieuoogpunt bijzonder moet worden beschermd”. De definitie wordt echter 
aangevuld met “als beschermingszone worden aangeduid de natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde of natuurreservaten, als bedoeld in artikel 13 van het 
Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van 
de ontwerpgewestplannen, de bosreservaten als bedoeld in het Bosdecreet van 13 juli 
1990 en de natuurreservaten en natuurparken zoals bedoeld in de wet van 12 juli 1973 
op het natuurbehoud”. 
 
Het plangebied is deels in een beschermingszone gelegen.  
 
Algemene luchtkwaliteit 
In de omgeving van het studiegebied bevinden zich woongebieden, recreatiegebieden 
en gebieden voor industrie. Ten noordwesten is op 500 m een industriegebied 
Houthalen-Oost gelegen. Ten zuidoosten is het industrieterrein Genk-Noord gelegen.  
 
De VMM voert specifiek metingen uit in Genk-Zuid. Aanpalende woongebieden hebben 
hier door de aanwezige activiteiten last van hoge concentraties zware metalen. De 
meetpunten van de VMM staan dan ook in functie van deze verontreinigingen en 
bepalen niet de luchtkwaliteit ter hoogte van het plangebied.  
 
Binnen het plangebied komen geen noemenswaardige emissiebronnen voor. De 
belangrijkste emissiebronnen in het plangebied vandaag zijn het verkeer op de 
verschillende wegen en de verwarmingsinstallaties in de gebouwen.  
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Illustratie 16.15: Luchtkwaliteit in een stedelijke omgeving en in de buurt van een (snel)weg  

 
In en aan de rand van het plangebied zijn een aantal wegen aanwezig. De belangrijkste 
verkeersader in de omgeving van het studiegebied is de E314. De bronnen van 
luchtverontreiniging blijven bijgevolg beperkt tot luchtverontreiniging door 
verkeersbewegingen (E314) en gebouwverwarming. 
 
VITO en VMM ontwikkelden een applicatie Atmosys waarmee ieder jaar een 
overzichtskaart van de luchtkwaliteit in België kan worden weergeven. De kaarten laten 
zien dat steden en drukke verkeersaders, hotspots zijn voor luchtvervuilende stoffen 
zoals stikstofdioxide en fijn stof. Momenteel is 2013 het meest recente jaar voor 
beschikbare kaarten van NO2, PM10 en PM2,5. In onderstaande illustraties wordt een 
beeld van de luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
 
De laag met het NO2-jaargemiddelde (illustratie 16.16) visualiseert de jaargemiddelde 
concentratie van NO2. Vanaf een jaargemiddelde concentratie van 40 μg/m3 is de norm 
overschreden. Dit gebeurt voornamelijk op verkeersintensieve plaatsen. In het 
plangebied kan volgens de applicatie een achtergrondconcentratie verwacht worden van 
16 tot 25 μg/m³ (2013). Dit betekent dat maximum 63% van de milieukwaliteitsnorm is 
ingenomen. Het PM10-jaargemiddelde (illustratie 16.17) bedraagt voor het plangebied 
tussen de 16 en de 25 μg/m³. Vanaf een jaargemiddelde concentratie van 40 μg/m³ is 
de norm overschreden. Het PM2,5-jaargemiddelde (illustratie 16.19) bedraagt voor het 
plangebied tussen de 13 en de 20 μg/m³. 
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Illustratie 16.16: NO2 jaargemiddelde (2013) van het plangebied (Atmosys) 

 

 
Illustratie 16.17: PM10-jaargemiddelde (2013) van het plangebied (Atmosys) 
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Illustratie 16.18: Overschrijdingen PM10-daggemiddelde van het plangebied in 2013 (Atmosys) 

 

 
Illustratie 16.19: PM2,5-jaargemiddelde (2013) binnen het plangebied (Atmosys) 
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Zwarte koolstof (EC) is een onderdeel van fijn stof en wordt gevormd bij onvolledige 
verbranding van fossiele brandstoffen, biomassa en biobrandstof. Zwarte koolstof 
bevindt zich voornamelijk in de ultrafijne fractie van het fijn stof. Het is een maat voor de 
roetconcentratie in de omgevingslucht. PM10 en PM2,5 is de verzameling van stofdeeltjes 
kleiner dan 10 respectievelijk 2,5 μm, ultrafijn stof (UFP) is de verzamelnaam voor 
deeltjes kleiner dan 0,1 μm. Zwarte/elementaire koolstof heeft naast 
gezondheidseffecten ook een directe invloed op de klimaatverandering door licht- en 
warmteabsorptie. In verstedelijkte gebieden is de emissie van EC sterk gelinkt met het 
verkeer, vooral van dieselvoertuigen. 
 

 
Illustratie 16.20: Gemiddelde samenstelling van PM10 voor alle meetplaatsen (Bron: VMM chmkar 

PM10-stedencampagne 2) 

 
Uit bovenstaande illustratie kan opgemaakt worden dat er gemiddeld 5% zwarte koolstof 
in het PM10-gehalte zit. 
 
Voor EC ontbreekt echter momenteel de mogelijkheid om te toetsen aan Europese 
norm- en streefwaarden. 
 
Uit de brochure ‘Achtergrondinformatie over luchtverontreinigingen en geluidshinder 
afkomstig van gemotoriseerd verkeer’ kan gesteld worden dat het lokale verkeer voor 
ongeveer 35 % bij aan de totale NO2-concentratie bijdraagt. De invloed van lokaal 
verkeer is het grootst bij EC, iets beperkter maar nog relatief hoog bij NO2 en het kleinst 
bij PM10. Lokaal verkeer draagt wel sterk bij aan de EC-concentraties. Deze bijdrage 
kan meer dan 50 % bedragen. 
 

Wanneer EC-concentraties niet voorhanden zijn, kan de EC-concentratie bij benadering 
geschat worden op basis van een andere polluent. De meest voor de hand liggende 
polluent is hier NO2. Er werd reeds in verschillende studies aangehaald dat EC-
concentraties en NO2-concentraties in bepaalde omstandigheden sterk gecorreleerd 
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kunnen zijn. Bijvoorbeeld, Voogt en Eijk (2014) publiceerden recent dat “NO2 en EC in 
stedelijke omgeving met veel verkeer in hoge mate gecorreleerd zijn”. Gemiddeld gezien 
is, over al de beschouwde studies heen, de concentratie EC (µg/m³) in 
overeenstemming met 6% (95% BI 5% tot 7%) van de NO2-concentratie (µg/m³)22. 
 

16.3.4 Veiligheid 

Er ligt één SEVESO-bedrijf in een straal van 2 km rond het plangebied, namelijk het 
lagedrempelbedrijf Essers aan de Transportlaan in Genk op 800 m van het plangebied. 
De dienst veiligheidsrapportering stelt dat “het een voldoende afstand betreft zodat er 
zich geen probleem stelt voor wat betreft de ruimtelijke veiligheid” (e-mail d.d. 6/5/2013). 
Er moet dus geen ruimtelijk veiligheidsrapport opgesteld worden voor het plan-MER of 
PRUP. 
 
In figuur 16.1 is een overzicht van de nutsleidingen opgenomen (Fluxys, Elia, Aquafin, 
etc.). Binnen het plangebied komen zowel ondergrondse als bovengrondse leidingen 
voor. In het zuiden van het plangebied loopt een bovengrondse hoogspanningsleiding 
van Elia. Middenspanningsleidingen komen zowel voor in het deelgebied Oostappen 
Groep als in het deelgebied Twin Properties. Parallel met de noord-zuidgerichte 
Hengelhoefdreef loopt een laagspanningsleiding, alsook parallel met de toegangsweg 
van Oostappen Groep. Naar de verschillende bouwvolumes van Oostappen Groep, 
Twin Properties en het bezoekerscentrum van Limburgs Landschap lopen 
aardgasleidingen. Ook telekabel en Belgacomkabels komen verspreid in het plangebied 
voor. 
  

                                                  
22 Bron: Ontwikkelen van een methodiek die de gezondheidsimpact in kaart brengt van infrastructuurprojecten die 

wegverkeer dragen of genereren  
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16.4 Methodologie effectvoorspelling 

16.4.1 Verblijfsrecreatie en harde dagrecreatie 

In het MER zal onderzocht worden wat de impact van het plan en haar alternatieven is 
op de functiewijziging onder vorm van het creëren van meer mogelijkheden voor 
verblijfsrecreatie en harde dagrecreatie. De invloed van het plan op de 
(landschaps)beleving en visuele zichtrelaties ter hoogte van de recreatiegebieden en 
vanuit recreatieve assen en netwerken voor zachte dagrecreatie, werd beoordeeld 
onder de impact op de visueel-ruimtelijke kenmerken in de discipline Landschap (§ 
15.4.1).  
 

16.4.2 Geluidsniveau 

In het MER zullen de hindergevoelige bestemmingen en/of locaties bepaald worden 
zoals woonconcentraties en gevoelige bevolkingsgroepen (vb. ziekenhuizen scholen, 
etc.). Voor deze zones zal onderzocht worden of er ten gevolge van het plan een 
permanente verandering in geluidsniveau te verwachten valt ten gevolge van een 
wijziging in de mobiliteit. Deze informatie wordt overgenomen vanuit de discipline 
Mobiliteit. Voor deze zones wordt verder bekeken of er een blootstelling gebeurt aan 
een overschrijding van de geluidskwaliteitsnormen.  
 
Geluidshinder evenals de visueel verstorende werking van beweging van recreanten 
voor de fauna in Hengelhoef wordt beoordeeld onder de discipline Fauna en flora. 
 

16.4.3 Luchtkwaliteit 

In het MER zullen de hindergevoelige bestemmingen en/of locaties bepaald worden 
zoals woonconcentraties en gevoelige bevolkingsgroepen (vb. ziekenhuizen, scholen, 
etc.). Voor deze zones zal onderzocht worden of er ten gevolge van het plan een 
permanente verandering in luchtkwaliteitsniveau (NOx, fijn stof) te verwachten valt door 
veranderingen in het wegverkeer. Voor deze zones wordt verder bekeken of er een 
blootstelling gebeurt aan een overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen. Er werden 
geen metingen uitgevoerd. 
 

16.4.4 Veiligheid 

De impact van het voorgenomen plan op de nutsleidingen wordt nagegaan, dit is echter 
vooral een aspect van aanleg. Het veiligheidsgevoel van omwonenden ten opzichte van 
grote aantallen bezoekers van de verblijven wordt kwalitatief beoordeeld. 
Verkeersveiligheid wordt beoordeeld onder discipline Mobiliteit. 
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16.5 Effectuitdrukking 

16.5.1 Verblijfsrecreatie en harde dagrecreatie 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 
 bijkomende oppervlakte voor verblijfsrecreatie,  
 optimalisatie voorzieningen (aanbod en kwaliteit) voor verblijfsrecreatie en harde 

dagrecreatie 
 
De effecten worden kwalitatief beschreven op basis van een expert-judgement. 
 

16.5.2 Geluidsniveau 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 
 Hindergevoelige zones met permanente wijziging in geluidsniveau (positief of 

negatief); 
 Hindergevoelige zones met overschrijding van de geluidskwaliteitsnormen. 

 
De effecten worden kwalitatief beschreven op basis van een expert-judgement. 
 

16.5.3 Luchtkwaliteit 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 
 wijziging emissies verkeer door toename autoverkeer en vrachtverkeer; 
 bijdrage tot de vastgestelde luchtkwaliteit in de omgeving. 
 
Rekening houdend met de prognoses betreffende wijziging verkeerstrafiek op de wegen 
en de verkeersafwikkeling te wijten aan de planrealisatie, en de te verwachten evolutie 
betreffende de samenstelling van de uitlaatgassen en de achtergrond luchtkwaliteit, 
wordt de toekomstige situatie kwantitatief ingeschat. Dit wordt voor elke situatie 
(referentiesituatie, toekomstige situatie) onderzocht voor die wegsegmenten waarvoor 
relevante verschillen optreden. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de 
mobiliteitsgegevens uit de discipline Mobiliteit. De impact van het wegverkeer langs de 
belangrijkste wegen in het studiegebied zal in kaart gebracht worden met behulp van 
modelberekeningen. Dit betreft berekeningen met het model CAR-Vlaanderen II. 
 
Met CAR-Vlaanderen II is het mogelijk om op korte afstand van de as van een 
welbepaalde straat het effect van de verkeerstoename door voorliggend plan te 
berekenen, en dit te vergelijken met de referentiesituatie en met de voorspelde 
achtergrondwaarden. 
 
Onderzoek toont aan dat de werkelijke NOX-uitstoot bij dieselvoertuigen sterk afwijkt van 
wat de euronormen vooropstellen. Er is hierbij geen verband meer tussen de norm en 
de werkelijke uitstoot. De emissiefactoren (EF) en achtergrondconcentraties (AC) die 
momenteel in de luchtkwaliteitsmodellen zitten, zijn nog niet volledig gecorrigeerd naar 
aanleiding van deze bevindingen. Dit betekent dat, als de luchtkwaliteit en 
verkeersbijdrage worden berekend met de huidige versie van het model in 2020, dit leidt 
tot een onderschatting van de potentiële effecten. Daarom moet in alle lopende dossiers 
2015 als referentiejaar genomen worden voor de luchtkwaliteitsmodellering. Het 
uitgangspunt van dit plan-MER is echter 2020, waardoor er aangenomen kan worden 



 
 
 
 
 
 
 

9Y0456/R3/873236/Mech 

januari 2017 - 228 - 

  
  

dat er een worst case situatie onderzocht wordt en er overschatting in de 
emissiefactoren kan zijn. De berekeningen zullen worden uitgevoerd voor het jaar 2015, 
meer bepaald voor de effecten op de concentraties van NO2, PM10 en PM2,5. 
 
Met het model IFDM-Traffic (versie 1.6) kunnen berekeningen uitgevoerd worden van de 
luchtkwaliteit langs snelwegen, gewestwegen, open wegen en ter hoogte van op- en 
afrittencomplexen. Een van de ontsluitingswegen betreft een gewestweg. Door het 
gesloten karakter van de ontsluitingsweg (bos) is er ook geopteerd om de evaluatie met 
CAR Vlaanderen II uit te voeren. Bomen verhogen, door de verminderde vermenging 
met ‘verse lucht’, de concentratiebijdrage in de straat. Aan de hand van de bomenfactor 
in CAR Vlaanderen kan hier op ingespeeld worden. Ter hoogte van deze gewestweg 
(richting snelweg) bevinden zich geen woningen. De evaluatie zal op korte afstand van 
de as van de weg uitgevoerd worden (tot dichtste bebouwing). 
 
Voor geluid en lucht zijn mobiliteitsgegevens door de mobiliteitsdeskundige 
geëxtrapoleerd naar de verschillende dagdelen (dag, avond en nacht). In IFDM-Traffic 
(versie 1.6) moet er echter gebruik gemaakt worden van spitsuurintensiteiten. De 
avondspitsintensiteiten (aantal/uur) op een gemiddelde weekdag dienen hiervoor 
gehanteerd te worden. De omrekening van spitsuurgegevens naar dagintensiteiten 
gebeurt intern in MIMOSA op basis van statistische tijdsfactoren per type weg. Bij 
plannen of projecten met een afwijkend mobiliteitsprofiel dient hier echter voorzichtig 
mee omgesprongen te worden.  
 
Bijzondere aandacht wordt besteed ten aanzien van de luchtkwaliteit nabij eventuele 
bewoning in het studiegebied. Om de kwaliteit van de omgevingslucht te evalueren 
worden de modelresultaten getoetst aan de grens- en richtwaarden voor 
omgevingslucht. 
 
Voor situaties waarbij geen relevante verschillen te verwachten zijn wordt een louter 
kwalitatieve beoordeling opgenomen.  
 
De invoergegevens van het model worden in het rapport duidelijk aangegeven. 
 
De output CAR-Vlaanderen II bestaat uit indicatoren voor PM10, PM2,5 en NO2: 
jaargemiddelden, aantal overschrijdingen van daggrenswaarde voor PM10 en de 
uurgrenswaarde voor NO2. 
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16.6 Beoordelingskader 

16.6.1 Verblijfsrecreatie en harde dagrecreatie 

Tabel 16.8: Beoordelingskader voor de aspecten van Mens – Recreatie  

Score Verblijfsrecreatie en harde dagrecreatie 

+3 Zeer significante stijging van oppervlakte voor verblijfsrecreatie en van aanbod en kwaliteit 

voorzieningen voor harde dagrecreatie (ook voor de verblijfsrecreanten) 

+2 Significante stijging van oppervlakte en van aanbod en kwaliteit voorzieningen 

+1 Beperkte stijging van oppervlakte en van aanbod en kwaliteit voorzieningen  

0 Geen of verwaarloosbare verandering en van aanbod en kwaliteit voorzieningen  

-1 Beperkte van oppervlakte en van aanbod en kwaliteit voorzieningen 

-2 Significante daling van oppervlakte en van aanbod en kwaliteit voorzieningen 

-3 Zeer significante daling van oppervlakte en van aanbod en kwaliteit voorzieningen 

 
16.6.2 Geluidsniveau 

Hier wordt verwezen naar de al vermelde consensustekst met “gedifferentieerde 
referentiewaarden” (§ 16.4.3). De geluidsimpact wordt beoordeeld met het meest 
recente significatiekader voor ‘bestaande’ en ‘nieuwe’ inrichtingen (richtlijnenboek 
discipline Geluid en trillingen van februari 2011). 
 
Tabel 16.9: Significantiekader voor de aspecten van Mens – Geluidsniveau  

Invloed op omgeving Eindscore na correctie: Voldoet aan het VLAREM ? 

Lna-Lvoor* Tussenscore Nieuw of verandering Bestaand 

∆LAX,T (effectscore) Lsp≤GW Lsp>GW Lsp≤RW RW<Lsp≤RW+10 Lsp>RW+10 

∆LAX,T>+6 -3 -1 -3 -1 -2 -3 

+3<∆LAX,T≤+6 -2 -1 -3 -1 -2 -3 

+1<∆LAX,T≤+3 -1 -1 -3 -1 -1 -3 

-1≤∆LAX,T≤+1 0 0 -1 / -2**  0 -1 -3 

-3≤∆LAX,T<-1 +1 +1 - +1 +1 - 

-6≤∆LAX,T<-3 +2 +2 - +2 +2 - 

∆LAX,T<-6 +3 +3 - +3 +3 - 
 

∆LAX,T: verschil in omgevingsgeluid in dB(A) vooraleer en nadat een project zal zijn uitgevoerd met X en T te bepalen 
en te verantwoorden door de deskundige 

 met T = duur in seconden 

 met X =  “N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in Vlarem II wordt N = 95 gebruikt ter toetsing 
aan de milieukwaliteitsnorm, ofwel 

 “eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T) van het omgevingsgeluid 

GW: grenswaarde 

RW: richtwaarde 

Lsp: specifiek geluid* 

* bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was 

** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het 
betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie) 
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De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende 
maatregelen: 

Score -1 Beperkte 

bijdrage 

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend. Indien de 

onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan stellen dan 

dient de deskundige over te gaan tot het voorstellen van milderende maatregelen. Bij het 

ontbreken ervan motiveren. 

Score -2 Relevante 

bijdrage 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, eventueel te 

koppelen aan de lange of langere termijn. Bij het ontbreken ervan motiveren. 

Score -3 Significante 

bijdrage 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te koppelen 

aan de korte termijn Bij het ontbreken ervan motiveren. 

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling, beperkt positief, positief en aanzienlijk positief. 

 
16.6.3 Luchtkwaliteit 

De impact wordt beoordeeld aan de hand van het significantiekader voor emissies 
afkomstig van industrie of andere stationaire bronnen en voor lijninfrastructuur (en dus 
emissies afkomstig van mobiele bronnen) uit het richtlijnenboek Lucht (januari 2012). 
Het beoordelingskader voor lucht is opgenomen in tabel 16.10. Voor de bepaling van 
het effect ten gevolge van de gewijzigde mobiliteit wordt er rekening gehouden met de 
effectieve afstand van de as van de weg tot de woningen. 
 
Tabel 16.10: Beoordelingskader voor de aspecten van Mens – Luchtkwaliteit  

Wijziging luchtkwaliteit langs de weg 

(Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage X) 

Beoordeling 

X > -10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of 

toegelaten aantal overschrijdingen  

+3 Significante positieve bijdrage 

X > -3% hiervan, belangrijke bijdrage  +2 Relevante positieve bijdrage 

X > -1% hiervan, beperkte bijdrage +1 Beperkte positieve bijdrage 

- 1% ≤ X ≤ + 1% 0 Geen aantoonbare impact 

X > 1% hiervan, beperkte bijdrage  -1 Beperkte negatieve bijdrage 

X > 3% hiervan, belangrijke bijdrage  -2 Relevante negatieve bijdrage 

X > 10% hiervan -3 Significante negatieve bijdrage 

 
Dit beoordelingskader wordt voor de relevante wegen afzonderlijk toegepast. Hierbij 
kunnen er per wegsegment naargelang de parameter verschillende scores toegekend 
worden.  
 
De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende 
maatregelen: 

Score -1 Beperkte 

bijdrage 

Indien het effect -1 (beperkte bijdrage) is, is een onderzoek naar milderende 

maatregelen minder dwingend, tenzij de milieukwaliteitsnorm in de referentiesituatie 

al voor 80% ingenomen wordt. 

Score -2 Relevante 

bijdrage 

Milderende maatregelen moeten gezocht worden in het MER met zicht op 

implementatie ervan op korte termijn. 

Score -3  Significante 

bijdrage 

Milderende maatregelen zijn essentieel. Er wordt altijd verwacht dat het effect van de 

milderende maatregelen doorgerekend wordt en opnieuw getoetst.  
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16.7 Effectbepaling en -beoordeling 

16.7.1 Verblijfsrecreatie en harde dagrecreatie23 

Wijziging mogelijkheden voor verblijfsrecreatie 
Het plan zorgt een toename aan oppervlakte bestemd voor recreatie. Het betreft vooral 
ruimte voor de situering van verblijven.  
 
Tabel 16.11: Areaal voor verblijfsrecreatie in de referentiesituatie en de geplande situatie (m²).  

Deelgebied Areaal recreatie referentiesituatie 

(m²) 

Areaal recreatie geplande 

situatie (m²) 

Deelgebied Oostappen Groep 

Centraal deel 303.255 303.255 

Westelijk deel 0 121.844 

Oostelijk deel 0 74.034 

zone Vallei 0 24.798 

zone A 0 18.806 

zone B 0 13.951 

zone C 0 40.010 

Deelgebied Twin Properties 

Centraal deel 44.090 44.090 

Westelijk deel 0 11.778 

Oostelijk deel (28.464)* 55.242 

zone E 0 14.615 

zone E’ 7.048 7.048 

zone F (12.345)* 14.861 

parkeerzone 11.665 11.665 

Deelgebied Kasteel en 

bezoekerscentrum 
17.849 17.849 

Natuur en visvijvers (+parking) 228.808 228.808 

* Het recreatief gebruik is in de huidige situatie en dus ook in de referentiesituatie verdwenen. 

 
In het deelgebied Oostappen Groep zorgen de invullingen in het centrale deel niet voor 
een toename van de oppervlakte voor verblijven. De toenames situeren zich in de 
andere zones. Het basisplan zorgt voor een toename van de oppervlakte voor recreatie 
met 22 ha. Dit is een toename met 73% ten opzichte van de oppervlakte in de 
referentiesituatie (30 ha). Van de alternatieven zorgt vooral zone C voor een bijkomende 
oppervlakte voor verblijven. Ten opzichte van de referentiesituatie gaat het om 
bijkomend 13%. Zone A heeft slechts de helft van deze oppervlakte, zone B een vierde. 
Vanuit de aanname dat een toename van het aantal verblijven ook leidt tot een beter 
draagvlak voor de voorzieningen, is het effect van het basisplan in deze zone significant 
positief (+3) voor de verblijfsrecreatie. Bij deze beoordeling van het plan wordt 
uitgegaan van gelijkopgaande inspanningen voor uitbreiding van verblijven en voor het 

                                                  
23 Met harde dagrecreatie bedoelen we hoogdynamische maar niet lawaaierige 
(sport)activiteiten. 
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opwaarderen van de kwaliteit en het aanbod van de (bestaande) voorzieningen. Deze 
beoordeling wordt niet beïnvloed door de alternatieven zone A, B of C. 
 
In het deelgebied Twin Properties is het centrale deel al in gebruik voor verblijfsrecreatie 
in de referentiesituatie. In het oostelijke deel en in zone F werden delen voorheen voor 
verblijfsrecreatie gebruikt. De vakantiewoningen zijn inmiddels afgebroken en de 
oppervlakte wordt daarom niet als bestaande verblijfsrecreatie beschouwd in de 
referentiesituatie. Aansluitend wordt, in analogie met het deelgebied Oostappen Groep, 
ook de parkeerzone in zone E’ in rekening gebracht voor de totale oppervlakte voor 
recreatief gebruik. Het basisplan voorziet het behoud van verblijfsrecreatie in het 
centrale deel en bijkomende verblijven in het westelijke en oostelijke deel. De 
bijkomende ontwikkeling betekent een verdubbeling (+107%) van de oppervlakte voor 
verblijfsrecreatie in de referentiesituatie. Elk van de alternatieven met het hotel in zone 
E/E’ of F impliceert dat de resterende oppervlakte buiten het hotel in deze zones wordt 
ingenomen door parking, op de oppervlakte voor bufferstroken na. Telkens wordt het 
areaal voor verblijfsrecreatie en bijhorende voorzieningen (zoals parking) dus uitgebreid 
met 29 ha of 47% van het oorspronkelijke areaal in de referentiesituatie. 
 
Vanuit de aanname dat een toename van het aantal verblijven ook leidt tot een beter 
draagvlak voor de gemeenschappelijke voorzieningen, is het effect van het basisplan in 
deze zone aanzienlijk positief (+3) voor de verblijfsrecreatie. Bij deze beoordeling van 
het plan wordt uitgegaan van gelijkopgaande inspanningen voor uitbreiding van 
verblijven en voor het opwaarderen van de kwaliteit en het aanbod van de (bestaande) 
gemeenschappelijke voorzieningen. Het alternatief met hotel in zone E’/E is voor de 
verblijfsrecreatie positiever. Het hotel kan van bij de ingang goed gezien en gebruikt 
worden als onthaal voor het geheel (illustratie 16.21). Ook is de aanwezigheid van de 
café/restaurant, zichtbaar aan toegangszone en langsheen fietspas, positief. 
 

 
Illustratie 16.21: Illustratie uit ontwerpoefening: ontvangst bezoekers via hotel ingeplant in zone E/E’ 

(Geotec, 2016) 
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Het plan voorziet ter hoogte van het kasteel en het bezoekerscentrum geen uitbreiding 
van de oppervlakte voor verblijfsrecreatie of voorzieningen ervoor, maar maakt een 
dergelijke invulling van de huidige gebouwen ook niet onmogelijk. De optie om 
voorzieningen voor zorgverblijf te integreren in de bestaande gebouwen (kasteel + 
hoeve), met eventueel beperkte uitbreiding, wordt open en mogelijk gelaten. Het effect 
is neutraal (0). 
 
Om het langdurig verblijf met niet-recreatieve doeleinden (in beide deelgebieden) op 
termijn te laten uitdoven voorziet het plan dat een verbod op deze verblijfsvorm zal 
worden opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften. Dit kan mogelijk zorgen 
voor meer aanbod aan waarachtige recreatieve verblijven, maar het effect is echter 
verwaarloosbaar, omdat een deel van dit type verblijf buiten het toeristisch seizoen 
plaatsvindt. 
 
Wijziging mogelijkheden voor ‘harde’ dagrecreatie 
In de omgeving van de visvijvers zal de oppervlakte van voorzieningen als parking en 
uitrusting voor hengelaars ongeveer gelijk blijven. Alternatief 3 – visvijvers met recreatie 
ondergeschikt aan natuur – kan leiden tot een vermindering van de oppervlakte die 
toegelaten en uitgerust is voor hengelen (-1). Bij het alternatief 2 met natuur 
ondergeschikt aan recreatie geldt het omgekeerde (+1). De andere alternatieven (1 en 
4) zullen een status quo ten opzichte van de referentie opleveren (0). Hierbij moet 
genuanceerd worden dat sommige vissers net een extensief, natuurlijk karakter 
appreciëren, terwijl andere net een intensief sportief karakter verkiezen. 
 

16.7.2 Wijziging van het geluidsniveau 

Hindergevoelige bevolkingsgroepen 
Er zijn geen hindergevoelige bestemmingen en/of locaties binnen het plangebied voor 
de receptor Mens. De effecten ter hoogte van de woonconcentraties en/of gevoelige 
bevolkingsgroepen buiten het plangebied werden onderzocht.  
 
Op illustratie 16.22 zijn de hindergevoelige locaties in de omgeving van het plangebied 
weergegeven. De meest nabijgelegen locaties betreffen allen kinderdagverblijven. In 
tabel 16.12 zijn de afstanden van deze kinderdagverblijven tot het plangebied 
weergegeven. In tabel 16.13 zijn de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen in de 
omgeving weergegeven.  
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Illustratie 16.22: Hindergevoelige locaties 

 
Tabel 16.12: Overzicht kinderdagverblijven omgeving plangebied 

Adres kinderopvang Afstand (m) 

Fazantenstraat 37 Houthalen-Helchteren 350 

Eendstraat 5 Houthalen-Helchteren 100 

Dahliastraat 17 Houthalen-Helchteren 65 

Anjelierenstraat 4 Houthalen-Helchteren 460 

Nieuwe Kempen 18 Genk 240 

Azalealaan 15 Genk 600 

Hofstede 1 Genk 940 

Guillaume Lambertlaan 26 Genk 1350 

Klimoplaan 32 Genk 1500 

Kamillestraat 31 Genk 1200 

Hengelhoefstraat 137 Genk 1200 

Hengelhoefstraat 122 Genk 1300 

Vogelsberg 82 Genk 1500 
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Tabel 16.13: Ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen in Houthalen-Helchteren, Genk en 

Zonhoven 

Instellingen Naam Adres Afstand 

[km] 

RVT Rusthuis Heilige Catharina Engstegenseweg 3, 3520 Zonhoven 7,5  

RVT inkenhof Lunstraat 19, 3530 Houthalen -Helchteren 7  

RVT Prinsenpark(79) D'ierdstraat 11, 3600 Genk 6 . 

RVT De Olijfboom (78) Erfstraat 9, 3600 Genk 4,5  

RVT Herfstvreugde (176)  Schaapsdries 2, 3600 Genk 6  

RVT Huize Uilenspiegel (41) Socialestraat 4, 3600 Genk 3,5  

RVT Verpleegtehuis Heiderust (88) 

 

Weg Naar As 58, 3600 Genk 5,5  

Ziekenhuis Poliklinieken De Voorzorg Rode Kruislaan 20, 3530 Houthalen- 

Helchteren 

6,5  

Wellness Kliniek  Ziekenhuis Birand Grotestraat 42, 3600 Genk 5,5  

Ziekenhuis chirurgie en esthetische 

geneeskunde 

Grotestraat 423, 600 Genk  5,5  

Ziekenhuis  Katarsis Vzw Hasseltweg 439, 3600 Genk 7,5  

Ziekenhuis  Oost-Limburg Campus St-Jan Schiepse Bos 6, 3600 Genk 7  

Ziekenhuis Ziekenhuis Oost-Limburg Stalenstraat 2, 3600 Genk 4,5  

Ziekenhuis Poliklinieken De Voorzorg Winterslagstraat 55, 3600 Genk 5,5  

 
De afstand tot de bovengenoemde gevoelige locaties is voldoende groot om geen 
effecten te verwachten. De nabije woonconcentraties bevinden zich aan de noord- en 
noordoostelijke rand van het plangebied.  
 
Recreatieve activiteiten 
Door het plan zal binnen het plangebied bijkomende verblijfsrecreatie voorzien worden. 
Dit vooral door bijkomende vakantieappartementen en flexibel in te vullen 
kampeerterreinen. De verblijven genereren op zich een beperkt geluidsniveau. De 
geluidsproductie die hiermee gepaard gaat, is beperkt en vindt globaal plaats overdag, 
voor 22 u. Gebouwinstallaties zoals koeling, verwarming, etc. zullen aan de Vlarem-
normen dienen te voldoen. Het effect ervan op het huidige geluidsklimaat zal bijgevolg 
neutraal zijn. 
 
Het geluid van de verblijfsrecreatie binnen het plangebied is bijkomend te wijten aan 
‘harde’ recreatieve activiteiten. In de referentiesituatie gaat het om (niet-limitatief): 
 

 Spelen  
 Kinderanimatie 
 Zwemmen (subtropisch 

zwembad, openluchtzwembad) 
 Pootjebaden (recreatieve plas) 

Strandbad  
 Voetbalveld 
 Volleybalveld 
 Basketbalveld 
 Cafetaria 
 Vissen 
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In het deelgebied Oostappen Groep worden buiten de kampeerterreinen geen nieuwe 
recreatieve activiteiten voorzien in het plan. In het deelgebied Twin Properties kunnen 
enkele bijkomende faciliteiten voorzien worden zoals de approach-golf en 
sportterreinen. Door de centrale ligging van dit deelgebied worden geen effecten 
verwacht op de omliggende woningen. Op basis van de huidige geluidsniveaus die er 
heersen, worden in de geplande situatie geen wijzigingen in het geluidsklimaat 
verwacht. De effecten ten gevolge van recreatieve functies zijn verwaarloosbaar voor 
zowel deelgebied Oostappen Groep als deelgebied Twin Properties. Ook een eventuele 
verhoging van de visrecreatie aan de visvijvers zal een verwaarloosbaar effect hebben 
op het geluidsniveau ter hoogte van de omwonenden (0). 
 
Verkeersgeluid 
De toename van het verkeer ten gevolge van de exploitatie van het domein kan 
aanleiding geven tot een verhoging van het huidige omgevingsgeluid door het plan. 
 
Tijdens de exploitatie van het recreatiepark ontstaat een belangrijke bijkomende 
verkeersstroom bij de aankomst en het vertrek van de (verblijfs)recreanten. Voor de 
bepaling van het effect van alle relevante verkeerswegen in en rond het plangebied is 
rekening gehouden met de geluidsemissie in de referentiesituatie en in de toekomstige 
situatie bij exploitatie van beide deelgebieden met hun maximale invulling.  
 
Op basis van dit uitgangspunt wordt er een worst case scenario onderzocht waarbij al 
de effecten cumulatief bekeken worden. De gehanteerde verkeersintensiteiten en 
verkeersverdelingen van de ontsluitingswegen zijn opgenomen in onderstaande 
tabellen. De verkeersintensiteiten worden aangeleverd door de discipline Mobiliteit (zie 
hoofdstuk 11).  
 
In onderstaande illustratie worden de onderzochte wegen weergegeven en in 
onderstaande tabel worden de verkeersintensiteit voor de referentiesituatie 
weergegeven. Dezelfde wegsegmenten worden gebruikt als in de discipline Mobiliteit 
(zie figuur 11.5). 
 
Tabel 16.14: Overzicht referentie (huidige situatie) verkeersintensiteiten ontsluitingswegen per 

categorie en per periode (LV: licht verkeer, MZ: middelzwaar verkeer, ZV: zwaar verkeer) 

 7u-19u 19u-23u 23u-7u 

Straat LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV 

A 2007 213 29 553 33 2 70 3 0 

B 991 59 11 280 10 1 33 1 0 

C 3048 246 39 854 42 3 96 3 0 

D 3636 246 39 922 42 3 104 3 0 

E 4558 346 513 939 23 76 518 76 127 

F 1437 77 5 447 12 1 144 10 1 

O 1134 132 6 238 15 1 26 1 0 

T 736 0 0 86 0 0 8 0 0 
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Illustratie 16.23: Onderzochte wegen 

 
In tabel 16.15 worden de verkeersintensiteit voor de zwaarste invulling van het plan 
weergegeven (Oostappen basisplan + zone C + Twin Properties basisplan + alternatief 
hotel in zone F). Ten gevolge van de deelgebieden Kasteel en bezoekerscentrum en 
Natuur en visvijvers worden geen relevante wijzigingen verwacht in het aantal 
verkeersbewegingen op het ogenblik dat deze worst case zich voordoet.  
 
Tabel 16.15: Overzicht verkeersintensiteiten ontsluitingswegen worst case benadering per categorie 

en per periode (LV: licht verkeer, MZ: middelzwaar verkeer, ZV: zwaar verkeer) 

  7u-19u 19u-23u 23u-7u 

 Straat LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV 

A 2511 763 55 611 129 6 75 8 0 

B 1076 133 14 290 17 1 34 1 0 

C 3549 722 62 914 131 7 102 8 0 

D 5140 722 62 1101 131 7 120 8 0 

E 4934 465 518 984 45 77 521 78 127 

F 1567 138 8 460 23 2 146 11 2 

O 1601 743 35 293 122 6 31 12 1 

T 1989 0 0 233 0 0 22 0 0 

 
Met de bovenstaande gegevens wordt de geluidsimpact naar de omgeving berekend 
door middel van overdrachtsberekeningen met het model Geomilieu (versie 3.11). De 
impact ter hoogte van de nabijgelegen wegsegmenten wordt berekend met de 
Nederlandse RMW/SRM II-rekenmethode voor wegverkeer. Daarbij wordt het 
geluidsniveau bepaald voor de parameters Lday, Levening, Lnight, Lden. In het rekenmodel is 
uitgegaan van volgende rekenparameters: 
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 Bodemfactor omgeving: op basis van ‘Corine Landcover’; 
 Zichthoek: 2 graden; 
 Maximaal aantal reflecties: 1; 
 Meteorologische correcties: SRMII; 
 Luchtabsorptie ISO 9613 getallen bij 10°C en 70% luchtvochtigheid. 

 
De bodemfactor werd gebaseerd op een vereenvoudigde bepaling op basis van het 
databestand ‘Corine Landcover’ met een bodemfactor van 0 voor water, 0,2 voor 
verharde gebieden, 0,8 voor agrarische of natuurgebieden en 0,5 voor een combinatie.  
 
Er is als wegdek glad asfalt gebruikt. In het gebruikte rekenprogramma is ‘Glad asfalt’ 
de standaard. Wegdekcorrecties dienen hierop toegepast te worden. SMA-C of de 
gewone asfaltwegen kennen geen wegdekcorrecties ten opzichte van het 
referentiewegdek. 
 
Globaal zal het geluidsklimaat van de referentiesituatie worden bepaald en vergeleken 
worden met het geluidsklimaat van de toekomstige worst case situatie. 
 
De waarneempunten zijn geplaatst op maatgevende woningen langs de 
ontsluitingswegen op 4 m. De ligging van deze punten is beschreven en weergegeven in 
onderstaande tabel en illustratie. 
 
Tabel 16.16: Overzicht naamgeving evaluatiepunten 

Punt Locatie 

EP01 Woning ingang Oostappen 

EP02 Woning hoek Tulpenstraat-Donderslagweg 

EP03 Achterkant woning Ganzenstraat (ifv Donderslagweg) 

EP04 Woning oostelijk deel Tulpenstraat 

EP05 Woning westelijk deel Tulpenstraat 

 

 
Illustratie 16.24: Ligging evaluatiepunten (EP) ter hoogte van de woningen 

 
De resulterende geluidscontouren van de modelleringen zijn weergegeven in 
onderstaande illustraties. 
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Illustratie 16.25: Ligging Lden voor de huidige situatie 

 

 
Illustratie 16.26: Ligging Lden voor de geplande situatie 
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Naast de afgebeelde geluidscontouren is het geluidsniveau eveneens berekend op de 
eerder beschreven discrete evaluatiepunten op relevante locaties ter hoogte van de 
woningen rondom het plangebied. De resultaten hiervan worden weergegeven in 
onderstaande tabellen. Onderstaande geluidsniveaus zijn afkomstig van de onderzochte 
wegen. De geluidsemissie van de autosnelweg is bijvoorbeeld niet meegenomen in de 
analyses.  
 
Tabel 16.17: Overzicht geluidniveaus (Lday, Levening, Lnight en Lden) in dB in de referentiesituatie ter 

hoogte van de evaluatiepunten/woningen 

Waarnemingspunt Lday Levening Lnight Lden 

EP01 56,9 55,4 45 57,3 

EP02 59 57,6 45,1 59,1 

EP03 50 49 36,5 50,3 

EP04 54,8 54,1 46,8 56,5 

EP05 56,2 54,6 42,5 56,2 

 
Tabel 16.18: Overzicht geluidniveaus (Lday, Levening, Lnight en Lden) in dB in de geplande situatie ter 

hoogte van de evaluatiepunten/woningen 

Waarnemingspunt Lday Levening Lnight Lden 

EP01 59,5 57,4 46 59,4 

EP02 61,3 59,3 46 61 

EP03 50,9 49,3 36,7 50,9 

EP04 55,6 54,6 47,2 57 

EP05 58,9 56,7 43,5 58,5 

 
In onderstaande tabel is voor elk van de discrete punten op 4 m hoogte de optredende 
veranderingen ten opzichte van de huidige situatie weergegeven.  
 
Tabel 16.19: Overzicht wijzigingen geluidniveaus (Lday, Levening, Lnight en Lden) ter hoogte van de 

evaluatiepunten/woningen 

Waarnemingspunt Lday Levening Lnight Lden 

EP01 + 2,6 + 2 + 1 + 2,1 

EP02 + 2,3 + 1,7 + 0,9 + 1,9 

EP03 + 0,9 + 0,3 + 0,2 + 0,6 

EP04 + 0,8 + 0,5 + 0,4 + 0,5 

EP05 + 2,7 + 2,1 + 1 + 2,3 

 
Uit de tabel blijkt dat er verschillen optreden tussen de geluidsniveaus ten gevolge van 
het verkeersgeluid ter hoogte van de evaluatiepunten. Daarnaast blijkt dat de impact 
van het verkeersgeluid voor de toekomstige situatie kan wijzigen ten opzichte van de 
referentiesituatie en dat deze wijziging het grootst is tijdens de dag (Lday). Aangezien de 
verandering van het geluidsniveau afkomstig van het verkeer een relevante verhoging 
van het geluidsklimaat met 1dB à 3 dB zal veroorzaken, kan het effect van het gepland 
initiatief als beperkt negatief (-1) beschouwd worden. 
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De grootste effecten treden op aan de woningen gelegen in de Tulpenstraat. De 
grootste geluidseffecten zijn toe te wijzen aan verkeer naar het deelgebied Oostappen 
Groep. Door het deelgebied Twin Properties wordt eveneens extra verkeer gegenereerd 
maar hoofdzakelijk ter hoogte van ontsluitingswegen waar geen woningen gelegen zijn. 
Het effect naar hinder voor mens toe is daar dan ook te verwaarlozen.  
 
Bij de effectbeoordeling dient nog de kanttekening te worden gemaakt dat bij de 
overdrachtsberekeningen geen rekening werd gehouden met het bestaande 
emissiegeluid van het wegverkeer afkomstig van de E314. 
 
In het kader van deze plan-MER zijn ambulante metingen uitgevoerd. Dit om naast het 
omgevingsgeluid op verschillende locaties ook de huidige geluidsbelasting van het 
wegverkeer in kaart te brengen. 
 
In de voorliggende MER zijn de berekeningen hoofdzakelijk bedoeld om een relatief 
verschil met de referentiesituatie (2015) te bepalen. Vermits de verkeersgegevens voor 
de referentiesituatie (2015) en voor de verschillende beoordelingsperiodes geraamd zijn 
aan de hand van oudere telgegevens (gecorrigeerd met een ophogingsfactor), zijn de 
berekende geluidsniveaus ook een raming. 
 
Om de afwijking van het model ten aanzien van de geregistreerde waarden te kennen, 
is er een indicatieve aftoetsing uitgevoerd. Op basis van de geregistreerde waarden 
gedurende de ambulante metingen is het verschil of de afwijking tussen de gemeten en 
de gemodelleerde situatie bepaald. Op basis van deze aftoetsing kan de ‘correctheid’ 
van het model weergegeven worden. 
 
Er dient echter wel opgemerkt te worden dat de geluidsmetingen een momentopname 
zijn. Er is gedurende een beperkte periode gemeten op verschillende locaties. De 
gemodelleerde situatie geeft voor de onderzochte periodes een gemiddelde 
geluidsbelasting weer. De rekenresultaten zijn Lden-, Lday-, Levening- en Lnight-waarden. 
Voor het spitsuur zijn geen berekening uitgevoerd. Bijkomend wensen we nogmaals te 
benadrukken dat de geluidsemissies van de autosnelweg niet zijn onderzocht. Deze 
autosnelweg zorgt immers voor een bijkomende geluidsbelasting in het gebied.  
 
Om een correcte validatie van het model uit te voeren dienen geluidsmetingen simultaan 
met mobiliteitsmetingen uitgevoerd te worden. Dit zonder beïnvloeding van wegen 
buiten het model.  
 
In tabel 16.20 worden zowel de geregistreerde LAeq-waarden (2016) als de berekende 
waarden voor de gemiddelde geluidsbelasting gedurende de dagperiode weergegeven. 
Het betreft enkel de meetpunten die in functie van het verkeer zijn geregistreerd, op 1,5 
m hoogte. 
  



 
 
 
 
 
 
 

9Y0456/R3/873236/Mech  MER Hengelhoef 

januari 2017 - 242 - Rapport v.3.2 

  
  

Tabel 16.20: Toetsing geluidsmodel met waarden in dB(A) 

  Gemodelleerd Geregistreerd Verschil 

Omschrijving Hoogte (m) Lday LAeq LAeq-Lday 

Meetpunt 2 1,5 62,7 69,6 + 6,9 

Meetpunt 3 1,5 56,7 71,6 + 14,9 

Meetpunt 4 1,5 61,8 63,4 + 1,6 

Meetpunt 5 1,5 61,7 64,8 + 3,1 

Meetpunt 6 1,5 58 64,2 + 6,2 

 
De metingen vertonen duidelijk hogere waarden dan de modellering. Dit komt deels 
door het geluid afkomstig van de snelweg. Hier werd geen rekening mee gehouden in 
het model. De hoge geregistreerde waarde bij meetpunt 3 kan deels verklaard worden 
door een stoorgeluid van een kettingzaag in het KMO-gebied ten noorden. De LA50 
waarde is eveneens hoger dan de gemodelleerde waarde. Er kan dan ook van 
uitgegaan worden dat de waarde iets hoger zal gelegen zijn dan modelmatig 
aangetoond wordt. Het verkeer ter hoogte van meetpunten 4 en 6 werd deels ook 
beïnvloed door een verkeersdrempel. De verhoging hier kan ook te maken hebben met 
het gewijzigde rijprofiel (optrekken) in deze straat. In het model werd enkel rekening 
gehouden met het continue doorrijden van voertuigen. 
 
Er kan dus geconcludeerd worden dat er in realiteit een hoger geluidsniveau aanwezig 
zal zijn dan dat nu modelmatig aangetoond wordt. Door de geluidsbelasting van de 
snelweg en de modelmatige ophogingen van de verkeersintensiteiten is het niet 
aangewezen om het geluidsmodel zelf te gaan bijsturen. Er kan wel van uitgegaan 
worden dat de wijzigingen of de impact ten aanzien van de verkeersgeneratie echter 
meer tot uiting zullen komen zonder het meenemen van de snelweg. Er zal geen 
maskering optreden door de snelweg.  
 Effect van ontbossing op geluid 
De ontbossing zorgt enkel in de aanlegfase (moment van vellen en afvoeren bomen) 
voor verhoogd geluidsniveau. Dit is niet veel hoger en duurt ook niet erg veel langer dan 
wanneer normale dunningen worden uitgevoerd.  
 
In functie van buffering van verkeersgeluid is er vanaf een doordringdiepte van 
tenminste 50 m sprake een akoestisch effect dat enigszins significant is voor de mens. 
Een geluidsreductie van minder dan 3 dB(A) is voor de gemiddelde mens immers vrijwel 
niet of zeer beperkt waarneembaar. Het akoestisch effect van vegetatie bij een 
doordringing van tenminste 100 m is wel significant. Globaal kan gesteld worden dat bij 
een doordringing van 200 m, het effect meer dan 10 dB(A) gedurende de zomersituatie 
kan zijn. 
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Illustratie 16.27: Relatie tussendoorsnijdingslengte van vegetatie (m) en geluid (dB) Bron: 

Literatuuronderzoek en oriënterend onderzoek wegverkeerslawaai versus vegetatie, 2009, DGMR 

 
Voor voorliggend plan kan de ontbossing mogelijk voor een verhoogde 
geluidsoverdracht zorgen. Met name van de Tulpenlaan naar de Roosterbeekvallei 
centraal in Hengelhoef. Het is echter de vraag of de waarnemer dit zal kunnen 
onderscheiden van het geruis van de E314. Belangrijker is dat door de 
plangeïntegreerde milderende maatregel van het landschappelijk raamwerk geen 
visuele relatie tussen bebouwing of verkeersbewegingen ontstaat in de richting van 
waar het geluid komt. 
 

16.7.3 Wijziging van de luchtkwaliteit 

Bijzondere aandacht zal gaan naar de hindergevoelige bestemmingen en/of locaties 
zoals woonconcentraties en/of gevoelige bevolkingsgroepen (zie bespreking in vorige 
effectgroep). Deze gevoelige locaties zijn onder het aspect geluid eveneens 
opgenomen. Er is ten noord-noordoosten van het plangebied bewoning gelegen. De 
E314 is ten zuiden van het plangebied gelegen op ca. 600 m van het deelgebied Twin 
Properties.  
 
Binnen het plan zijn verschillende alternatieven opgenomen. De alternatieven binnen de 
deelgebieden Oostappen Groep en Twin Properties zijn van belang voor de 
luchtkwaliteit aangezien ze verkeersgenererend werken. De ontwikkelingen in de 
deelgebieden Kasteel en bezoekerscentrum en Natuur en visvijvers vormen een 
bestendiging van de huidige situatie. De emissies ten gevolge van deze bestemmingen 
of de effecten op de luchtkwaliteit zijn dan ook verwaarloosbaar. 
 
Voor luchtkwaliteit zijn in hoofdzaak de bijkomende gebouwen en het bijhorende verkeer 
van belang. Door de toename van het aantal vakantieappartementen met centrale 
verwarming zal de mogelijke gebouwverwarming in het plangebied toenemen. Deze 
nieuwe vakantieverblijven zullen de nodige isolatie bezitten om verwarmingsverliezen te 
beperken. De bijdrage van gebouwenverwarming aan de immissieconcentraties zijn 
verwaarloosbaar. De effecten voor luchtkwaliteit vanwege het voornemen worden in 
grote mate bepaald door de verkeersintensiteiten.  
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Verkeersemissies 
De voornaamste emissies ten gevolge van wegverkeer bestaan uit stikstofoxiden, 
vluchtige organische stoffen (benzeen), koolstofmonoxide (CO, product van onvolledige 
verbranding), fijn stof en zwaveldioxide. Er zal in de eerste plaats rekening worden 
gehouden met de componenten NOx en fijn stof aangezien deze de meest relevante 
componenten zijn. Deze stoffen zijn namelijk het meest problematisch wat betreft 
overschrijdingen.  
 
Verkeersemissies zijn in eerste instantie afhankelijk van de verkeersintensiteit (aantal 
voertuigen). De verkeersintensiteiten worden aangeleverd door de discipline Mobiliteit 
(zie hoofdstuk 11). 
 
De concentratiebijdrage van de toename/afname van de verkeersbewegingen ter 
hoogte van de verschillende locaties tot de omgevingsconcentratie zal bepaald worden 
op basis van: 
 Verspreiding  
 Bijdrage tot de luchtkwaliteit (kwantitatief) 

 
De onderzochte wegen zijn al de wegen binnen het studiegebied van mobiliteit. Vermits 
er verschillende types wegen in het studiegebied zitten, zal de effectbepaling aan de 
hand van twee verschillende luchtkwaliteitsmodellen uitgevoerd worden. Onderstaand 
worden de selectiecriteria weergegeven: 
 
 CAR Vlaanderen 

 Geschikt voor het modelleren van de luchtkwaliteit in bebouwde omgevingen 
 Mag niet gebruikt worden in open omgeving (geen bebouwing) 
 Geen bebouwing ≤ 30 m IFDM-traffic 

 
 IFDM-Traffic 

 Model met focus op berekening van de luchtkwaliteit langs gewestwegen, 
autosnelwegen en buitenstedelijke wegen 

 Enkel geschikt voor het modelleren van de luchtkwaliteit in open omgevingen 
 geen bebouwing. 30 m geen bebouwing => IFDM-Traffic 

 
invoer IFDM-Traffic model 
Voor de effectbepaling is gebruik gemaakt van IFDM-Traffic. Aan de hand van deze 
webapplicatie worden de mobiliteitsscenario's naar luchtkwaliteit doorgerekend. Het 
IFDM-Traffic model is ontwikkeld om de impact van snel- en gewestwegen in open (niet-
stedelijk) gebied in kaart te kunnen brengen.  
 
Het model IFDM-Traffic heeft als input verkeersintensiteiten afgestemd op de multi-
modale modellen van het Vlaams Verkeerscentrum. De emissieberekeningen van het 
wegverkeer gebeuren met MIMOSA, het wegverkeersemissiemodel van de Vlaamse 
overheid. IFDM-Traffic bevat geactualiseerde achtergrondconcentraties. IFDM-Traffic 
houdt rekening met de oriëntatie van de weg en is afgestemd op de output van de 
multimodale verkeersmodellen van het Vlaams Verkeerscentrum. 
Emissies worden berekend op basis van de volgende gegevens (bijlage 16.1):  
 Wegeninfrastructuur: de XY-coördinaten (in Belgische Lambert-coördinaten) van 

het begin/einde van elk wegsegment, het wegtype (autosnelweg, landelijk en 
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stedelijk) en de hoogte van de weg t.o.v. het maaiveld (voor de specificatie van 
bruggen en viaducten); 

 Verkeersintensiteiten: Spitsuurintensiteiten door mobiliteitsdeskundige bepaald; 
 De Vlootsamenstelling: MIMOSA bevat de vlootsamenstellingen van het jaar 2007, 

2015 en 2020, waaruit de gebruiker een selectie moet maken. De 
vlootsamenstelling is gedifferentieerd per brandstof, per motorinhoud, EURO-klasse 
en is verschillend per wegtype. Er is gebruik gemaakt van de Vlootsamenstelling 
2015 (v2.0); 

 Snelheid: Toegestane snelheden zijn gebruikt. De free-flow snelheid is de meest 
aangewezen snelheid die toegepast dient te worden. Er wordt verwacht dat de 
toegestane snelheden hier het meest tegen aanleunen. De congestiesnelheid mag 
niet toegepast worden in het model.  

 

Er dient opgemerkt te worden dat er bij de uitwerking van deze MER nog geen 
mogelijkheid was om in IFDM-Traffic (versie1.6) via dagintensiteiten te werken. Het 
IFDM-Traffic model (versie1.6) gebruikt avondspitscijfers, die via een vaste 
omrekeningsfactor automatisch omgezet worden in etmaalwaarden op basis van het 
gemiddeld aandeel van de avondpits op het Vlaams wegennet. Er is dan ook gebruik 
gemaakt van het spitsuurmoment (17 u) op een vrijdagavond om het jaargemiddelde in 
kaart te brengen (tabel 16.21). Voor de N726 is er gebruik gemaakt van tellingen uit 
september 2014. 
 
Dit is zowel voor de referentiesituatie als de worst case situatie onderzocht. De worst 
case situatie betreft een situatie waarbij alles zullen worden ontwikkeld.  
 
In illustratie 16.28 wordt de ligging van de onderzochte segmenten weergegeven. 
Segmenten B tot en met G zijn opgenomen in het model. Segmenten A en F zijn 
niet onderzocht in het luchtkwaliteitsmodel IFDM-traffic. 
 
Recente onderzoeken tonen aan dat de werkelijke NOX-uitstoot bij dieselvoertuigen 
sterk afwijkt van wat de euronormen vooropstellen. Er is hierbij geen verband meer 
tussen de norm en de werkelijke uitstoot. Om deze reden dient dan ook zoals eerder 
vermeld het jaar 2015 doorgerekend te worden. Er kan dan ook aangenomen worden 
dat een worst case situatie onderzocht is (emissiefactoren 2015). Eveneens dient 
opgemerkt te worden dat er een automatische omzetting van de spitsuurintensiteiten 
uitgevoerd wordt. Dit vormt in deze situatie eveneens een worst case benadering. 
 
Binnen het model zijn meerdere wegen opgenomen. Er wordt hoofdzakelijk gefocust op 
de grotere verkeersassen die in open gebied zijn gelegen. Er dient wel opgemerkt te 
worden dat ter hoogte van de wegsegmenten met bebouwing IFDM-Traffic een 
onderschatting van de luchtconcentraties kan weergeven. 
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Tabel 16.21: Intensiteiten (spitsuur, 17 u) op de ontsluitingswegen 

Referentiesituatie 

  pae LV MV ZV 

A Tulpenstraat tussen N726 en ontsluiting Oostappen 351 329 13 1 

B N726 Donderslagweg ten noorden van Tulpenstraat 148 130 9 2 

C N726 Donderslagweg tussen Tulpenstraat en ontsluiting Twin Properties 476 420 29 6 

D N726 Donderslagweg tussen ontsluiting Twin Properties en E314 575 507 35 8 

E N726 Donderslagweg op brug over E314 963 807 50 40 

F Tulpenstraat tussen ontsluiting Oostappen en Weg naar Zwartberg 209 196 8 1 

G op- en afrit E314 richting Lummen 1146 939 50 66 

O ingang Ooststappen 166 166 0 0 

T ingang Twin Properties 123 123 0 0 

Plansituatie 

  pae LV MV ZV 

A Tulpenstraat tussen N726 en ontsluiting Oostappen 928 364 374 1 

B N726 Donderslagweg ten noorden van Tulpenstraat 240 136 67 2 

C N726 Donderslagweg tussen Tulpenstraat en ontsluiting Twin Properties 973 462 332 6 

D N726 Donderslagweg tussen ontsluiting Twin Properties en E314 1424 901 338 8 

E N726 Donderslagweg op brug over E314 1175 905 126 40 

F Tulpenstraat tussen ontsluiting Oostappen en Weg naar Zwartberg 307 234 48 1 

G op- en afrit E314 richting Lummen 1783 1235 277 66 

O ingang Ooststappen 765 211 401 0 

T ingang Twin Properties 563 563 0 0 
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Illustratie 16.28: Ligging wegsegmenten IFDM-Traffic 

 
In bijlage 16.2 zijn figuren opgenomen die de luchttoestand voor resp. NO2, PM10 en 
PM2,5 weergeven t.g.v. verkeersemissies. In bijlage 16.2 wordt de berekende bijdrage 
van het plan in de jaargemiddelde immissie van NO2, PM10 en PM2,5 weergegeven, 
uitgedrukt in % van de norm.  
 
Uit de illustraties in bijlage 16.2 kan geconcludeerd worden dat de immissiebijdrage van 
het voorliggende plan langsheen de bestaande openbare wegen voor NO2 op sommige 
punten langsheen de Donderslagweg boven de drempel van 10% reikt. Deze negatieve 
impact (-3) heeft enkel betrekking op de weg zelf. Ter hoogte van de woningen is een 
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maximale bijdrage tussen de 1 en de 3 % merkbaar. De woningen ter hoogte van de 
onderzochte wegsegmenten ondervinden conform het beoordelingskader een beperkt 
negatieve impact. Doordat de EC-concentraties en NO2-concentraties in 
verkeersintensieve gebieden sterk gecorreleerd zijn, is er geen afzonderlijke 
beoordeling opgenomen maar is deze gelijk aan die voor NO2 .  
 
Illustratie 16.29 geeft de immissiebijdrage van het wegverkeer voor NO2 
(jaargemiddelde) in 2015 volgens IFDM-Traffic, uitgedrukt in % van de norm weer. 
 

  

Illustratie 16.29: Immissiebijdrage wegverkeer voor NO2 (jaargemiddelde) in 2015 volgens IFDM- 

Traffic, uitgedrukt in % van de norm  

 
Op plaatsen met korte blootstelling (fietspaden, langs wegzates, …) moeten enkel het 
aantal bijkomende overschrijdingen (van de dagnorm van PM10 of uurnormen van NO2) 
worden meegenomen en niet de jaargemiddelde concentraties. 
 

De output van IFDM-Traffic bestaat uit verschillende indicatoren (jaargemiddelden, 
aantal overschrijdingen van PM=-dag -en NO2-uurnormen, meest belangrijke 
percentielwaarden).  
 
De waarde van 200 µg/m³ op uurbasis mag niet meer dan 18 keer per kalenderjaar 
overschreden worden. Op basis van de gemodelleerde geplande situatie kan 
geoordeeld worden dat de 200 µg/m³ nergens overschreden zal worden. Dit zowel in de 
huidige als de toekomstige situatie. 
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Volgens EU richtlijn 2008/50/EG mag deze daggrenswaarde vanaf 1/1/2005 niet meer 
dan 35 keer (dagen) per jaar overschreden worden. In de resultaten van de 
berekeningen kan waargenomen worden dat er in de referentiesituatie maximaal 10 
overschrijdingen zullen voorkomen ten gevolge van de onderzocht verkeersintensiteiten. 
In de geplande situatie komen er 14 berekende punten voor waar er een bijkomende 
overschrijding zal zijn.  
 
De geldende grenswaarden worden ruim gerespecteerd. Er dient echter wel opgemerkt 
te worden dat, vanwege de relatief hoge verkeersintensiteit, langs de E314 een 
overschrijding van de PM10-dag -en NO2-uurnormen kan optreden. 
 
Bijkomend worden informatief de CO2 emissies weergegeven. In de referentiesituatie 
zijn de totale emissie voor de onderzochte wegen geraamd op 821 ton/jaar. Indien 
rekening wordt gehouden met het spitsuur op een evenement (gedurende een heel jaar) 
dan zou dit komen op 2047 ton/jaar.  
 
Resultaat IFDM traffic model 
Er kan dan ook geen aangenomen worden dat het effect van het plan op jaarbasis ter 
hoogte van de woningen beperkt zal zijn. Op basis van CAR Vlaanderen II zal ter 
hoogte van de woningen een bijkomende analyse uitgevoerd worden. 
 
Invoer CAR-model 
Om de knelpunten te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van CAR Vlaanderen II. Het 
screeningsmodel CAR Vlaanderen II is een luchtkwaliteitsmodel waarmee op een snelle 
manier inzicht verkregen kan worden in de luchtkwaliteit in straten en langs 
verkeerswegen omgeven door bebouwing. Het laat toe op eenvoudige wijze knelpunten 
te detecteren. Dit model wordt gehanteerd omdat er langsheen de wegen lintbebouwing 
voorkomt en de woningen op minder dan 30 m van de as van de weg zijn gelegen 
 
Er is een berekening uitgevoerd op verschillende afstanden van de as van de weg (in 
functie van de aanwezige woningen). Dit om een goed beeld te verkrijgen van de impact 
van het verkeer op de woningen. Deze afstanden zijn op basis van luchtfoto’s bepaald. 
Op basis van de onderzochte afstanden kan voor de meest cruciale woningen een 
evaluatie uitgevoerd worden.  
 
Voor de berekeningen met CAR Vlaanderen II dient een wegenbestand ingevoerd te 
worden. In onderstaande paragrafen worden de verschillende aspecten van het 
invoerbestand (bijlage 16.1) besproken.  
 
Verkeersintensiteiten: Er is gebruik gemaakt van de beschikbare verkeerstellingen. Voor 
de bepaling van de verkeersintensiteiten zijn in de discipline Mobiliteit tellingen en 
kengetallen gehanteerd. Voor de mobiliteitsgegevens is er uitgegaan van het 
referentiejaar 2015. Volgende wegsegmenten zijn onderzocht en weergegeven op 
onderstaande illustratie.  

 A: Tulpenstraat (West) 
 B: Donderslagweg ( Ten noorden van Tulpenstraat) 
 C: Donderslagweg (Tulpenstraat/Hengelhoefdreef) 
 D: Donderslagweg (Hengelhoefdreef/ E314) 
 E: Donderslagweg ( E314/ Genk Noord) 
 F: Tulpenstraat (Oost) 
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Illustratie 16.30: Ligging wegsegmenten 

 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verkeersintensiteiten ter 
hoogte van de ontsluitingswegen. Het betreft intensiteiten op een vrijdag. Er wordt van 
uitgegaan dat dit de drukste dag van de week is. Aan de hand van deze cijfers wordt er 
een worst case benadering uitgevoerd. Deze cijfers zijn bepaald op basis van telling uit 
2009. 
 

Tabel 16.22: Intensiteiten (etmaalintensiteiten) op de ontsluitingswegen 

  

Weg 

segment 

Referentie-

situatie 

Oostappen Groep Twin Properties Totaal  

Basis  

Basis+ 

alternatief 

A 

Basis+ 

alternatief 

B 

Basis + 

alternatief 

C Basis  

Basis 

+alternatief 

hotel in 

zone E of 

E’ 

Basis 

+alternatief 

hotel in 

zone F 

Worst case 

Oostappen + 

c en Twin +F 

A  2904 3855 3957 3927 4063 2918 2941 2998 4157 

B  1383 1494 1505 1502 1516 1389 1402 1431 1564 

C 4319 5159 5250 5223 5345 4339 4375 4461 5487 

D 4985 5825 5916 5889 6011 5167 5495 6257 7283 

E 7174 7384 7407 7400 7431 7220 7302 7492 7749 

F 2134 2239 2251 2247 2263 2148 2171 2228 2357 

 

Fracties: De fractieverdeling is gebaseerd op de basisgegevens uit de discipline 
Mobiliteit. De gemiddelde verdelingen worden onderstaand weergegeven voor zowel de 
referentiesituatie als de geplande situatie. Voor de verschillende geplande situaties is 
een zelfde verdeling gehanteerd. 
 

A B 

C 

D 

F 

E 
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Tabel 16.23: Intensiteiten op de ontsluitingswegen 

 Licht verkeer  Middelzwaar verkeer Zwaar verkeer  

Referentiesituatie  91,6 % 5,7 % 2,7 % 

Geplande situatie 89,7 % 9,5 % 0,7 % 

 
Snelheidstypes: Op basis van het type weg en de snelheidsbeperkingen werden de 
wegen onderverdeeld in categorieën zoals vermeld in CAR. Er is geopteerd voor 
doorstromend stadsverkeer. Deze categorie betreft doorstromend verkeer binnen de 
bebouwde kom, stadsstraat (gemiddeld 26 km/uur, code Ve). Voor de Donderslagweg is 
er geopteerd om een weg met een snelheidslimiet van maximaal 70 km/uur (gemiddeld 
44 km/uur) te hanteren. 
 
Wegtype: Hiermee wordt de configuratie van de weg bedoeld (aanwezigheid van 
huizenrijen, afstand tot de huizen, aan beide zijden of langs één kant). Er is geopteerd 
om het basistype te hanteren.  
 
Bomenfactor: Aanwezigheid van bomen langs de rand van de weg. Uit 
windtunnelonderzoek blijkt dat de concentraties aan verontreinigende stoffen in de 
straten waar bomen aanwezig zijn hoger zijn.  
 

 

 

Illustratie 16.31: Criteria ter hantering van de bomenfactor 
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Voor de invoer in CAR is er voor de Donderslagweg (B) geopteerd om een bomenfactor 
1,25 te hanteren. Dit houdt in dat er één of meer rijen bomen aanwezig zijn met een 
onderlinge afstand van minder dan 15 meter met openingen tussen de kronen. Ter 
hoogte van de Tulpenstraat bevinden zich eveneens veel bomen. Dit hoofdzakelijk langs 
de kant van het plangebied. Voor deze weg is er geopteerd om met een bomenfactor 
1,25 te werken. De bomen in het plangebied raken elkaar en overspannen minstens een 
derde gedeelte van de straat maar langs één zijde van de weg (plangebied). Hierdoor 
vormt de factor 1,5 een overschatting van de situatie. Door het gesloten karakter 
Donderslagweg (C, D en E) is geopteerd om een bomenfactor 1,25 te hanteren. Hier 
bevinden zich langs beide zijde bomen maar komen niet boven de straat.  
 

  
Illustratie 16.32: Beeld Tulpenstraat 

 

 
Illustratie 16.33: Beeld Donderslagweg 

 
Afstand tot de weg: Hiermee wordt aangegeven op welke afstand van de weg de 
luchtconcentratie wordt berekend. Hiermee wordt aangegeven op welke afstand van de 
weg de luchtconcentratie wordt berekend. Er is een berekening uitgevoerd op 
verschillende afstanden van de as van de weg. Dit om een goed beeld te verkrijgen van 
de impact van het verkeer op de woningen. Onderstaand wordt een kort overzicht van 
de gehanteerde afstanden weergegeven. 
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Weg-segment Afstand tot meest nabijgelegen woning (m) 

A  7 

B  15 

C / 

D / 

E / 

F 10 

 
In de Tulpenstraat (A en F) zijn de woningen gemiddeld op 15 m afstand gelegen. Ter 
hoogte van de Donderslagweg (C, D en E) bevinden zich geen woningen. Omdat het 
een weg betreft waar geen woningen zijn gelegen, maar dat ook niet als volledig open 
gebied kan beschouwd worden (afscherming van bomen), is hier een evaluatie 
uitgevoerd op 5 m van de as van de weg. Dit vormt een worst case benadering en geeft 
het beeld ter hoogte van de fietspaden weer. In het noordelijk deel van de 
Donderslagweg (B) bevinden de meeste woningen zich tussen de 30 en de 40 m van de 
as van de weg.  
 
Fractie stagnatie: Dit is een extra rekenmogelijkheid voor het rekenen met de fractie 
stagnerend verkeer. Voor de onderzochte wegsegmenten is geen rekening gehouden 
met stagnatie.  
 
Resultaten verkeer CAR-model 
Volgens Bijlage 2.5.5 van Vlarem II is de jaargrenswaarde voor NO2 is vastgelegd op 40 
μg NO2/m

3. De jaargrenswaarde van PM10 bedraagt 40 μg/m3. De daggrenswaarde van 
50 μg/m3 voor PM10 mag niet meer dan 35 keer overschreden worden. De 
uurgrenswaarde van NO2 voor de bescherming van de gezondheid van de mens 
bedraagt 200 μg NOx/m

3. Deze grenswaarde mag niet meer dan 18 keer per 
kalenderjaar worden overschreden. De indicatieve grenswaarde voor PM2,5 bedraagt 25 
μg/m3. Tegen 1 januari 2020 is er ook een indicatieve jaargrenswaarde van 20 µg/m³ 
vooropgesteld. 
 
In bijlage 16.2 worden de resultaten van de CAR Vlaanderen II-berekeningen 
weergegeven. Er is gerekend met de emissiefactoren voor 2015 op verschillende 
afstanden van de as van de weg. Hiervoor is steeds gezocht naar de meest 
nabijgelegen woning.  
 
De geldende grenswaarden worden ruim gerespecteerd. Er dient echter wel opgemerkt 
te worden dat, vanwege de relatief hoge verkeersintensiteit, langs de E314 een 
overschrijding van de jaargemiddelde norm van 40 μg/m³ kan optreden. In 
onderstaande tabel wordt op basis van de berekende immisiebijdrage (2015) het 
procentuele aandeel van de milieukwaliteitsnorm weergegeven. 
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Tabel 16.24: Procentuele aandeel van de milieukwaliteitsnorm voor NO2, PM10 en PM2,5 (2015) 

 

 Wegsegment NO2 PM10 PM2,5 Wegsegment NO2 PM10 PM2,5 

Oostappen Groep basis Twin basis 

A  2,8% 0,5% 1,0% A  0,0% 0,0% 0,0% 

B  0,3% 0,0% 0,4% B  0,0% 0,0% 0,0% 

C 2,0% 0,5% 0,5% C -0,3% 0,0% 0,0% 

D 2,3% 0,5% 1,0% D 0,3% 0,3% 0,5% 

E 1,0% 0,3% 0,0% E 0,0% 0,0% 0,0% 

F 0,5% 0,2% 0,5% F 0,0% 0,0% 0,0% 

Oostappen Groep basis + zone A Twin Prop basis + hotel in zone E’/E 

A  2,8% 0,5% 1,0% A  0,0% 0,0% 0,5% 

B  0,3% 0,0% 0,4% B  0,0% 0,0% 0,0% 

C 1,8% 0,5% 0,5% C 0,0% 0,3% 0,0% 

D 1,8% 0,5% 1,0% D 1,0% 0,3% 0,5% 

E 0,2% 0,0% 0,0% E 0,2% 0,0% 0,0% 

F 0,2% 0,2% 0,0% F 0,2% 0,0% 0,0% 

Oostappen Groep basis+ zone B Twin Prop basis + hotel in zone F 

A  2,5% 0,5% 0,5% A  0,3% 0,0% 0,5% 

B  0,3% 0,0% 0,4% B  0,0% 0,0% 0,0% 

C 1,8% 0,5% 0,5% C 0,0% 0,3% 0,0% 

D 1,8% 0,5% 0,5% D 2,5% 0,5% 1,0% 

E 0,2% 0,0% 0,0% E 0,5% 0,0% 0,0% 

F 0,2% 0,2% 0,0% F 0,2% 0,2% 0,0% 

Oostappen Groep basis + zone C Worst Case  

A  3,0% 0,5% 1,0% A  3,3% 0,5% 1,0% 

B  0,3% 0,0% 0,4% B  0,3% 0,0% 0,4% 

C 2,0% 0,5% 0,5% C 2,3% 0,5% 0,5% 

D 2,0% 0,5% 1,0% D 4,5% 1,0% 1,5% 

E 0,5% 0,0% 0,0% E 1,0% 0,3% 0,0% 

F 0,2% 0,2% 0,0% F 0,5% 0,2% 0,5% 
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Tabel 16.25: Effectbeoordeling conform het beoordelingskader 

 Wegsegment NO2 PM10 PM2,5 Wegsegment NO2 PM10 PM2,5 

Oostappen Groep basis Twin basis 

A  -1 0 0 A  0 0 0 

B  0 0 0 B  0 0 0 

C -1 0 0 C 0 0 0 

D -1 0 0 D 0 0 0 

E 0 0 0 E 0 0 0 

F 0 0 0 F 0 0 0 

Oostappen Groep basis + zone A Twin Prop basis + hotel in zone E’/E 

A  -1 0 0 A  0 0 0 

B  0 0 0 B  0 0 0 

C -1 0 0 C 0 0 0 

D -1 0 0 D 0 0 0 

E 0 0 0 E 0 0 0 

F 0 0 0 F 0 0 0 

Oostappen Groep basis+ zone B Twin Prop basis + hotel in zone F 

A  -1 0 0 A  0 0 0 

B  0 0 0 B  0 0 0 

C -1 0 0 C 0 0 0 

D -1 0 0 D -1 0 0 

E 0 0 0 E 0 0 0 

F 0 0 0 F 0 0 0 

Oostappen Groep basis + zone C Worst Case  

A  -1 0 0 A  -2 0 0 

B  0 0 0 B  0 0 0 

C -1 0 0 C -1 0 0 

D -1 0 0 D -2 0 -1 

E 0 0 0 E 0 0 0 

F 0 0 0 F 0 0 0 

 
 
Deelgebied Oostappen Groep 
Op basis van bovenstaande bepaling kan aangenomen worden dat in 2015 voor geen 
enkel alternatief een relevante negatieve bijdrage zal optreden voor de onderzochte 
parameters. Doordat de EC-concentraties en NO2-concentraties in verkeersintensieve 
gebieden sterk gecorreleerd zijn is er geen afzonderlijke beoordeling opgenomen maar 
is deze gelijk aan NO2 .  
 
Voor Oostappen Groep kan waargenomen worden dat voor de parameter NO2 conform 
het beoordelingskader in het basisplan en de 3 alternatieven maximaal een beperkt 
negatief effect (-1) valt waar te nemen. Dit hoofdzakelijk in de Tulpenstraat richting 
Donderslagweg. Ter hoogte van de overige wegen is de impact verwaarloosbaar (0). 
Ter hoogte van de Donderslagweg (richting autosnelweg ) zal eveneens een beperkt 
negatief effect optreden. Hier dienen we wel bij te vermelden dat langsheen dit 
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wegsegment zich geen woningen bevinden. Ter hoogte van de overige wegsegmenten 
zijn ten gevolge van het plan geen relevante effecten te verwachten. Het effect is 
beperkt negatief. 
 
In alternatief Oostappen Groep basisplan + zone C kan het grootste effect op de 
luchtkwaliteit verwacht worden. De grootse wijziging zal voorkomen ter hoogte van de 
Tulpenstraat in westelijke richting. 
 
Voor de parameter PM10 als PM2,5 kan er aangenomen worden dat er in 2015 op al de 
ontsluitingswegen een verwaarloosbaar (0) effect optreedt ten gevolge van het 
Oostappen project.  
 
Deelgebied Twin Properties 
Op basis van het model CAR Vlaanderen kan aangenomen worden dat in 2015 voor 
geen enkel alternatief ter hoogte van woningen een relevante negatieve bijdrage zal 
optreden voor de onderzochte parameters. 
 
In alternatief ‘basisplan met hotel in zone F’ kan ter hoogte van het wegsegment D voor 
de parameter NO2 de hoogste wijziging verwacht worden. Langsheen dit wegsegment 
bevinden zich geen woningen. Ter hoogte van de overige wegsegmenten zijn ten 
gevolge van het plan geen relevante effecten te verwachten. Het effect is dan ook 
verwaarloosbaar (0). 
 
Voor de parameter PM10 als PM2,5 kan er aangenomen worden dat er in 2015 op al de 
ontsluitingswegen een verwaarloosbaar (0) effect optreedt.  
 
Worst case benadering 
In de situatie waarbij zowel Oostappen Groep basis + zone C en Twin Properties basis 
+ hotel in zone F worden ontwikkeld, kan aangenomen worden dat voor parameter NO2, 
conform het beoordelingskader, een negatief effect (-2) valt waar te nemen. Dit voor 
zowel de Tulpenstraat als de Donderslagweg. 
 
Voor de parameter PM10 als PM2,5 kan er aangenomen worden dat er in 2015 op al de 
ontsluitingswegen een verwaarloosbaar (0) effect optreedt. 
 
Conclusie 
Algemeen kan geconcludeerd worden dat er in het worst case scenario, op basis van de 
IFDM-Traffic (versie1.6) en de berekende jaargemiddelde, een negatieve impact (-3) 
kan zijn in de luchtkwaliteit in het algemeen. Deze spelen zich echter af ter hoogte van 
plaatsen met korte blootstelling (fietspaden, langs wegzates, …). Er worden hier echter 
in de uurnormen voor NO2 geen bijkomende overschrijdingen verwacht. In de PM10 
overschrijdingen kan een beperkte stijging (1) verwacht worden. Het maximaal aantal 
overschrijdingen van de norm voor PM10 voor de onderzochte verkeersintensiteiten is 11 
maal.  
 
Voor mens-gezondheid speelt het een belangrijke rol of er bewoning is of niet. Dit is 
verder onderzocht ondermeer aan de hand van Car Vlaanderen II. In de verschillende 
onderzochte alternatieven valt maximaal een beperkt negatief effect te verwachten. 
Indien een combinatie wordt gemaakt van de twee omvangrijkste alternatieven (worst 
case Oostappen Groep basis + zone C en Twin Properties basis + hotel in F), kan 
conform het beoordelingskader een negatief effect (-2) verwacht worden. Indien de 
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worst case benadering wordt uitgevoerd dienen dan milderende maatregelen voorzien 
te worden.  
 

16.7.4 Veiligheid 

De omwonenden geven bij inspraakmogelijkheden rond Hengelhoef vaak aan dat er 
jaarrond veel wagens met buitenlandse nummerplaten in de verblijfsrecreatieve 
deelgebieden staan. Het gaat daarbij om andere dan de Nederlandse voertuigen in het 
toeristisch seizoen. Meer dan waarschijnlijk hangt dit samen met de problematiek van 
het langdurig verblijf met niet-recreatieve doeleinden (zie 16.7.1). Indien het plan de 
opname van beperkende voorschriften in het RUP voor deze situatie omvat en deze 
worden gehandhaafd, dan is het plan positief voor het veiligheidsgevoel (+1). 
 
Voor het deelgebied Twin Properties is de inplanting van het hotel nabij de toegang 
beperkt positief voor de veiligheid. Er is zo meer sociale controle op binnen en 
buitengaande passanten en het is duidelijker leesbaar waar informatie en onthaal 
geconcentreerd zijn (+1). 
 

16.7.5 Cumulatieve effecten 

In de discipline Mens zijn de cumulatieve effecten binnen het plan waar mogelijk 
kwantitatief onderzocht. Hiervoor verwijzen we naar de worst case benadering onder de 
effectgroep luchtkwaliteit en geluidsniveau.  
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16.7.6 Samenvatting 

Tabel 16.26: Beoordeling van de effecten voor de discipline Mens 

Effectgroep Oostappen Groep Twin 

Properties 
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 b
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Verblijfsrecreatie, 

harde dagrecreatie 

+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 0 0 0 +1 -1 0 

Geluidsniveau -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

Luchtkwaliteit -1  -1 -1 -1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 

Veiligheid +1    +1 +1  +1       

 
 

16.8 Milderende maatregelen 

Verblijfsrecreatie 
De positieve effecten van toename de oppervlakte voor recreatieve verblijven worden 
ondersteund door een gelijklopende opwaardering van aanbod en kwaliteit van de 
voorzieningen. 
 
Luchtkwaliteit 
De milieukwaliteitsnorm is ter hoogte van de woningen in de referentiesituatie nog niet 
voor 80 % ingenomen. De negatieve score (-2) in de Tulpenstraat dient echter 
gekoppeld te worden aan milderende maatregelen. In deze paragraaf wordt dan ook de 
koppeling van milieueffectbeoordeling en de noodzakelijkheid van de milderende 
maatregel uitgewerkt.  
 
In eerste instantie wordt verwezen naar de maatregelen die aangehaald zijn in de 
discipline Mobiliteit. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat verschillende 
maatregelen ter beperking van de verkeersintensiteit niet allemaal zullen zorgen voor 
reducties in totaal aantal gegenereerde verkeersintensiteiten (eerder spreiding) en dat 
de wijziging voor de luchtkwaliteit op jaargemiddelde dan ook relatief beperkt zal zijn. 
Daarom kan in eerste instantie gedacht worden om zoveel als mogelijk omschakeling 
naar andere vervoersmodi (wandelen, fietsen, openbaar vervoer) te bevorderen door 
ondermeer een minimum aantal fietsstalplaatsen op te leggen en werknemers te 
stimuleren het openbaar vervoer te gebruiken. De bushalte is vlakbij de ingang van het 
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gebied Oostappen Groep gelegen. Toegankelijkheid bevorderen voor duurzamere 
vervoersmodi (laadpalen voor elektrische wagens aan ingang) en afzwakken voor 
(vervuilende) auto’s vormt ook een mogelijke milderende maatregel. Het effect van deze 
maatregelen is echter voor deze situatie moeilijk in kaart te brengen.  
 
Het maximaal voorzien van groen is een ruimtelijke maatregel die een positief effect kan 
hebben op de luchtkwaliteit. Het voorzien van groen kan dan ook mee bijdragen tot de 
afvang van verontreinigende stoffen. Naaldbomen en loofbomen met ruwe en behaarde 
bladeren zijn effectiever in het verwijderen van fijn stof dan loofbomen met gladde en 
platte bladeren, maar voor stikstofoxiden geldt net het tegenovergestelde. Het voorzien 
van een gelaagde opbouw met zowel struiken als loofbomen en coniferen 
(groenblijvend) kan dan ook aanzien worden tot de beste combinatie om een optimale 
reductie van de luchtverontreiniging te verzorgen. Er dient wel opgemerkt te worden dat 
op lokaal niveau aerodynamische effecten (vermenging met minder verontreinigde lucht) 
mogelijk blijven. Dit om het ‘street canyon effect’ te vermijden. 
 
Bovenstaande milderende maatregelen hebben een gunstig effect op luchtkwaliteit maar 
zijn niet effectief genoeg om de negatieve effecten van dit totale project (worst case 
situatie) te milderen. Om te zorgen voor een voldoende goede omgevingskwaliteit 
dienen naast de alternatieven voor autoverkeer extra maatregelen genomen te worden. 
Om de effecten op de luchtkwaliteit zoveel mogelijk te beperken is dan ook een 
bronbeperkende maatregel noodzakelijk. Deze maatregel bestaat uit het beperken van 
het autoverkeer in de segmenten met een significante negatieve impact. Invulling van 
deze maatregel kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. 
 
In onderstaande analyse zal nagegaan worden welke afname van verkeer nodig is om 
tot de score -1 te komen voor NO2 in 2015. Hiervoor dient conform het 
beoordelingskader de bijdrage van NO2 minder of gelijk aan 3% te zijn. Hierbij zal de 
link naar mobiliteit uitgevoerd worden. Voor de toekomstige situatie bedraagt de 
verkeersintensiteit in de Tulpenstraat per etmaal 4.157. Indien deze intensiteit tot 4.060 
wordt teruggebracht zal het jaargemiddelde voor NO2 in de Tulpenstraat op 7 m van de 
as van de weg 15,4 µg/m³ bedragen. De bijdrage of verhoging in het jaargemiddelde ten 
opzichte van de referentiesituatie zal voor NO2 1,2 µg/m³ of 3% van de 
milieukwaliteitsnorm (40 µg/m³) bedragen. De grens van negatief naar beperkt negatief 
wordt bereikt. De intensiteitsbeperking van ca. 100 bewegingen (met 
verbrandingsmotor) op de totale ontwikkeling in de Tulpenstraat kan gehanteerd worden 
als een richtinggevende waarde om negatieve effecten te beperken. 
 
Geluidsniveau  
Er dienen geen milderende maatregelen voorgesteld te worden in de effectgroep 
geluidsniveau.  
 
Veiligheid 
Milderende maatregelen voor de veiligheid rond nutsleidingen betreffen vooral aspecten 
voor de project- en uitvoeringsfase: veiligheidsbuffers, veiligheidsprocedures en de 
aanpak van langdurig verblijven op het domein. 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van de te neme milderende 
maatregelen. 
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Tabel 16.27: Milderende maatregelen voor de discipline Mens 

Milderende maatregel Uitvoerder   Door 

werking 

Effect voor 

 Mildering 

Effect na 

Mildering 

Een duurzame modal split werknemers Ontwikkelaar (V) P -2 -2 

Toegankelijkheid bevorderen voor 

duurzame vervoersmodi 

Ontwikkelaar (V) P -2 -2 

Het maximaal voorzien van groen Ontwikkelaar  (S) R -2 -2 

Beperken van verkeersgeneratie  Ontwikkelaar (V) R -2 -1 

V, S = Verplichting of suggestie 

Doorwerking: in fase RUP (R) of project (P) 

 
De effectbeoordeling na milderende maatregelen is opgenomen in onderstaande tabel. 
 
Tabel 16.28: Beoordeling van de effecten voor de discipline Mens na milderende maatregelen (* 

wijziging effectbeoordeling) 
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Oostappen Groep Twin Properties

 K
asteel en

 b
ezo

ekerscen
tru

m
 

Natuur en visvijvers 

B
asis  

B
asis +

 zo
n

e A
 

B
asis +

 zo
n

e B
 

B
asis +

 zo
n

e C
 

B
asis

 

B
asis +

 h
o

tel in
 zo

n
e E

 o
f E

’ 

B
asis +

 h
o

tel in
 zo

n
e F

 

W
orst case O

o
s

tap
p

en
 +

 c e
n

 T
w

in
 +

F
  

B
asis

 

B
asis +

 visvijv
e

rs m
et n

atu
u

r e
n

 recreatie 

even
w

aard
ig

 

B
asis +

 visvijv
e

rs m
et n

atu
u

r 

o
n

d
erg

esc
h

ikt a
an

 recreatie
 

B
asis +

 visvijv
e

rs m
et recre

atie
 

o
n

d
erg

esc
h

ikt a
an

 n
a

tu
u

r 

B
asis +

 visvijv
e

rs m
et n

atu
u

r e
n

 recreatie 

in
 d

u
id

elijk g
es

ch
eid

e
n

 zo
n

es
 

Verblijfsrecreatie, 

harde dagrecreatie 

+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 0 0 0 +1 -1 0 

Geluidsniveau -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

Luchtkwaliteit -1  -1 -1 -1 0 0 0 -1* 0 0 0 0 0 0 

Veiligheid +1    +1 +1  +1       

 
 

16.9 Leemten in de kennis 

Er zijn geen leemten in de kennis voor de effectgroepen recreatie, geluidsniveau en 
luchtkwaliteit.  
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17 GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN EN CUMULATIEVE EFFECTEN 

17.1 Grensoverschrijdende effecten 

Het plangebied ligt op meer dan 10 km van de dichtstbijzijnde grens. De verwachte 
effecten van het plan zijn niet van die aard dat ze aanleiding zullen geven tot belangrijke 
effecten over zo’n grote afstand. Er worden dan ook geen grensoverschrijdende effecten 
verwacht. 
 

17.2 Cumulatieve effecten 

De effectbeschrijving en -beoordeling binnen de discipline Mobiliteit is van bij aanvang 
gebeurd vanuit een cumulatieve insteek. Omdat het grootste deel van het verkeer al 
wordt gegenereerd vanuit de opgegeven basisplannen, hebben de alternatieven slechts 
een beperkte impact op de beoordeling. Ook de effectgroepen die afgeleid zijn van de 
mobiliteitsgegevens – i.e. Mens - geluidsniveau en Mens - luchtkwaliteit – zijn 
opgemaakt vanuit een cumulatieve worst case benadering. Op basis van de 
verkeersgegevens uit de discipline Mobiliteit wordt in het MER een worst case scenario 
onderzocht waarbij al de effecten van verkeersgeluid en verkeersemissies cumulatief 
bekeken worden. 
 
In de disciplines Bodem en Water worden geen bijkomende cumulatieve effecten 
geïdentificeerd.  
 
Voor de discipline Fauna en flora liggen de cumulatieve effecten vooral in de effectgroep 
rustverstoring. Bij ontwikkeling van zowel deelgebied Oostappen Groep als deelgebied 
Twin Properties wordt de onverstoorde zone kleiner en de randeffecten groter. 
Anderzijds compenseren de positieve effecten in deelgebied Natuur en visvijvers wel 
deels voor de negatieve effecten in de andere zones, en dit zowel op het vlak van 
vegetatievernietiging als rustverstoring. Algemeen wordt niet verwacht dat de 
draagkracht van het natuurgebied Hengelhoef met de aanwezige waarden in de 
referentiesituatie, overschreden wordt. 
 
In de disciplines Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en Mens - 
verblijfsrecreatie zijn de effecten cumulatief beschreven, rekening houdend met de 
ontwikkelingen in alle deelgebieden. 
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18 PASSENDE BEOORDELING EN VERSCHERPTE NATUURTOETS 

18.1 Beschrijving SBZ en VEN 

18.1.1 Situering SBZ en VEN 

Binnen het plangebied is een SBZ-H gelegen. Het gaat om ‘Valleien van de 
Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en 
heiden’ (gebiedscode BE2200031), weergegeven op figuur 14.1. Dit SBZ-H is tevens 
aangeduid als VEN-gebied ‘De Teut-Tenhaagdoornheide’ (nummer 434).  
 
Ten noorden van het plangebied, op ca. 1,5 km ligt het SBZ-H ‘Mangelbeek en heide- 
en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ (gebiedscode BE2200030) dat deels 
overlapt met het SBZ-V ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ 
(gebiedscode BE2220313). 
 
Ten oosten van het plangebied, op ca. 2 km ligt het SBZ-H ‘Bosbeekvallei en 
aangrenzende bos- en heidegebieden te As - Opglabbeek - Maaseik’ (gebiedscode 
BE2200043). Dit is tevens aangeduid als VEN-gebied ‘Klaverberg en Heiderbos’ (code 
413). 
 
Er worden geen effecten verwacht op ruime afstand van het gebied. Daarom wordt in 
deze passende beoordeling en verscherpte natuurtoets verder enkel de effecten op het 
SBZ ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met 
vijvergebieden en heiden’ en het VEN-gebied ‘De Teut-Tenhaagdoornheide’ besproken. 
 

18.1.2 Criteria van aanmelding van de gebieden 

SBZ 
De habitats en soorten waarvoor het SBZ-H is aangemeld zijn weergegeven in 
onderstaande tabel. 9120 is niet apart aangemeld, maar wordt verder samen met 9190 
besproken. 
 
Binnen het plangebied komen enkel de habitats 9120 en 9190 voor. 9120 ligt in een 
kleine strook ten noorden van de Roosterbeekvallei. 9190 ligt ten noorden en oosten 
van de ontwikkeling van Twin Properties. De aangemelde soorten komen niet voor 
binnen het plangebied (S-IHD rapport, principieel goedgekeurd). 
 
In de oeverzone van de recreatieplas worden zeldzame planten vastgesteld zoals 
breekbaar kransblad (Chara globularis), doorschijnend glanswier (Nitella translucens), 
buigzaam glanswier (Nitella flexilis), naaldwaterbies (Eleocharis acicularis) en 
veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis). Deze planten wijzen op mogelijkheden 
voor de ontwikkeling van gemeenschappen uit het oeverkruidverbond (habitat 3130). 
Door het ontbreken van een aantal typische soorten bevindt dit habitattype zich echter in 
een ongunstige staat van instandhouding. 
 
Er zijn geen interpreteerbare gegevens beschikbaar over het voorkomen van 
vleermuizen (één waarneming rosse vleermuis). Potentieel is het gebied geschikt voor 
vleermuizen als laatvlieger, watervleermuis, franjestaart, rosse vleermuis en ruige 
dwergvleermuis.  
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Tabel 18.1: Aangemelde habitats en soorten voor het SBZ-H Valleien van de Laambeek, 

Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden (code BE2200031) 
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De begrippen ‘oppervlakte’, ‘relatieve oppervlakte’, ‘behoud’, ‘representativiteit’, ‘isolatie’ 
en ‘algemeen’ uit de tabel worden hieronder uitgelegd: 
 ‘Oppervlakte’: percentage van de totale oppervlakte van de SBZ-H die wordt 

ingenomen door het habitattype.  
 ‘Relatieve oppervlakte’: percentage van de gebiedsoppervlakte p, bedekt door het 

habitattype in verhouding tot de totale oppervlakte van het habitattype op het 
grondgebied van de lidstaat. De relatieve oppervlakte wordt ingedeeld in drie 
categorieën: 0% < p < 2%, 2% < p <15% en 15% < p < 100%. Hoe hoger deze p, 
hoe groter het belang van dit richtlijngebied voor het behoud van het habitattype in 
de lidstaat is. 

 ‘Behoud’: aanduiding van de beschermingsvooruitzichten. Dit is een combinatie van 
de mate van instandhouding van de structuur, de mate van instandhouding van de 
functies en van de herstelmogelijkheden.  

 ‘Representativiteit’: aanduiding van de representativiteit van het habitattype in de 
SBZ-H, in vergelijking met de beschrijvingen van de ‘Interpretation manual of 
European Union habitats’ (EUR 15/2). De mate van representativiteit drukt uit hoe 
‘typisch’ een habitat is voor het betreffende habitattype.  

 ‘Isolatie’: inschatting van de isolatie van de populatie. 
 ‘Algemeen’: een geïntegreerde beoordeling op basis van voorgaande criteria.  
 
VEN 
De Teut-Tenhaagdoornheide is een aaneengesloten natuurgebied op het Kempens 
plateau van meer dan 1100 hectare. Het gebied is een belangrijke schakel in het 
ecologisch netwerk tussen het militair domein 'Schietveld van Houthalen-Helchteren' en 
de Abeek in het noorden en het Vijvergebied Midden-Limburg in het zuiden. De 
Laambeek vindt haar oorsprong in het militair domein. We vinden in haar brongebied 
een afwisseling van vijvers, moerassen, vochtige graslanden en broekbossen. De 
Roosterbeek biedt een grote verscheidenheid aan venige heideterreinen, vennen, 
gagelstruwelen, moerassen en veenmosrijke berkenbroekbossen. 
 
Het gebied 'De Breelaarheide' ligt ten noorden van de autoweg E314 en bestaat uit een 
kleinschalig landschap met houtkanten en vochtige hooilanden. Op de drogere 
gedeelten liggen bossen. De Laambeek is hier omgelegd in de gracht langs de 
autosnelweg. 
 
De Tenhaagdoornheide ligt op het plateau. We vinden hier heischrale graslanden, droge 
heide, naaldbos en duincomplexen. De plateaurand is grillig ingesneden door 
erosiedalen, met een uitgesproken reliëf.  
 
De natuurwaarde wordt vooral bepaald door de voedselarme milieus met zowel droge 
als natte heide en vennen. Opvallende soorten zijn nachtzwaluw, boompieper, 
blauwborst, kommavlinder en speerwaterjuffer. Het is verder een geschikt leefgebied 
voor beekprik. Bijzondere plantensoorten zijn lavendelheide, waterlobelia, kleine 
wolfsklauw en kleine veenbes. 
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18.1.3 Beschrijving SBZ en de integriteit van het gebied 

Voor de verdere bespreking wordt voornamelijk gefocust op de habitats die voorkomen 
in het gebied, zijnde 9120, 9190 en 3130. 
 
Relatief belang in Europa (Bron: G-IHD rapport) 
 3130: Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het 

Littorelletalia uniflorae 
De relatieve bijdrage van Vlaanderen voor het behoud van het habitattype 3130 in 
Europa is belangrijk omdat Vlaanderen actueel een gemiddelde bijdrage levert aan de 
Europees Atlantische oppervlakte. 
 
 9120: Eiken- en beukenbossen op de droge tot vochtige, voedselrijkere (lemige) 

zandgronden en zuurdere leembodems 
De opsplitsing tussen de habitattypes 9120 en 9190 is vaak niet zo evident: Vooral op 
de iets rijkere zandgronden is habitattype 9190 te beschouwen als een 
successiestadium van het habitattype 9120. Op deze gronden gaat deze successie 
relatief snel terwijl op de arme zandgronden (voornamelijk X en Z gronden, gebaseerd 
op De Keersmaeker et al., 2001) van de Kempen deze successie relatief langzaam 
gaat, zodat het habitattype 9190 er langer stand kan houden. 
 
De relatieve bijdrage van Vlaanderen voor het behoud van het habitattype 9120 in het 
Atlantisch deel van Europa is zeer belangrijk, omdat Vlaanderen actueel veel meer dan 
gemiddeld bijdraagt aan de Europees Atlantische oppervlakte van dit habitattype. Delen 
van het Zoniënwoud, Meerdaalwoud en Heverleebos behoren tot de beste voorbeelden 
van dit bostype binnen de Benelux of zelfs Europa. Het SBZ ‘Valleien van de Laambeek, 
Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ wordt 
aangeduid als ‘belangrijk’ voor dit habitattype, hoewel het hiervoor oorspronkelijk niet 
aangemeld was. 
 
 9190: Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 
De relatieve bijdrage van Vlaanderen voor het behoud van het habitattype 9190 in het 
Atlantisch deel van Europa is belangrijk, omdat Vlaanderen actueel een gemiddelde 
bijdrage levert aan de Europees Atlantische oppervlakte van dit habitattype. Over het 
algemeen is de kwaliteit van deze habitat in Vlaanderen vrij laag in vergelijking met de 
aangemelde gebieden in de buurlanden. 
 
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met 
vijvergebieden is essentieel voor dit habitattype. Het SBZ is wegens de hoge kwaliteit 
zeer belangrijk omwille van enkele zeer goed ontwikkelde voorbeelden van dit type in 
het domein Vogelzang. 
 
Aantal typen en soorten in het gebied 
Het aantal en typen en soorten in het gebied worden weergegeven in onderstaande 
tabel. 
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Tabel 18.2: Aanwezige soorten en habitats in het deelgebied van het SBZ-H binnen het studiegebied 

 Aantal in SBZ-H binnen studiegebied 

Habitats 3 

Soorten bijlage II ?* 

*: geen gegevens over voorkomen vleermuizen 

 

18.1.4 Vastgelegde natuurdoelen 

Op 25 april 2014 werden, als onderdeel van het gewijzigd natuurdecreet, de 
instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd. Deze doelstellingen betreffen het volledige 
SBZ. De exacte doelstellingen zijn nog niet gepubliceerd in het staatsblad. Daarom 
worden hier de doelstellingen uit het S-IHD-rapport opgenomen. Mogelijk zijn deze nog 
gewijzigd in het kalibratieproces. 
 
3130 
Oppervlaktedoelstelling: 
Uitbreiding van de actuele oppervlakte van 5 ha tot 17 ha, te weten 11,5 ha door 
omvorming (herstel abiotiek vijvers) en bijkomend 0,5 ha door uitbreiding (verdwenen 
waterpartij ter hoogte van de Balewijers). 
 
Kwaliteitsdoelstelling:  
De vijvers zijn grotendeels vrij van slib en organisch sediment en bevatten helder water 
met een totaal fosfor < 40 μg/L, een totaal aan stikstof < 0,8 mg/L en een pH tussen 5 
en 7,5. De natuurlijke hydrologie met aanvoer van lokaal grondwater dient hersteld te 
worden en goed ontwikkelde vegetaties van het subtype littorellionvegetaties en subtype 
éénjarig dwergbiezenverbond dienen te ontwikkelen. 
 
Tevens wordt de kwaliteitsvereiste van een voldoende open vijverlandschap – waar 
windwerking mogelijk is – beklemtoond. Bijkomende kwaliteitsvereiste is het niet - of in 
lage densiteiten - voorkomen van bodemwoelende vissoorten die het water vertroebelen 
en watervegetaties begrazen. 
 
9120 en 9190 
Oppervlaktedoelstelling: 
Actueel 58 ha, 110 ha uitbreiding door omvorming van naaldhout. Preferentieel 
vergroten bestaande habitatvlekken tot minimum structuurareaal van 50 ha en waar 
mogelijk verbinden van habitatkernen. 
 
Kwaliteitsdoelstelling:  
Kwaliteitsvereisten zijn o.m.: 
 > 10% dood hout en behoud staand dood hout voor domeinbossen en >4% voor de 

overige bossen; 
 Max 10% invasieve exoten. 
 
Begin 2016 zijn de zoekzones voor de toekomstige afbakening van bijkomend habitat 
om de doelen van het S-IHD te halen binnen het plangebied weergegeven in illustratie 
18.1.  
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Illustratie 18.1: Zoekzones voor habitats in habitatrichtlijngebied binnen het plangebied (ANB via 

Geopunt, 2016) 

 
18.2 Beschrijving van het plan 

18.2.1 Samenvatting van het plan dat een effect heeft op het gebied 

Zie beschrijving van het plan in hoofdstuk 5. 
 

18.2.2 Relatie tussen het plan en SBZ en VEN 

Het plangebied overlapt deels met het SBZ en VEN-gebied. 
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18.3 Beoordeling van de effecten 

18.3.1 Identificatie van de elementen van het project met mogelijk impact 

Mogelijke effecten van het plan zijn vernietiging of wijziging van habitats. Rustverstoring 
voor fauna en barrièrewerking. Deze aspecten worden onderstaand per deelgebied 
besproken. 
 
Vernietiging/creatie vegetaties/habitats 
 Deelgebied Oostappen Groep 
In het centrale deel omvat het plan enkel een bestendiging van de huidige situatie. In die 
zone is er dan ook geen effect op de vegetaties. De recreatieplas (die binnen SBZ 
gelegen is) bevat vegetaties van 3130 in ongunstige staat. Gezien deze voorkomen bij 
het huidige gebruik, en dit niet zal veranderen door het plan, wordt hierop geen 
negatieve invloed verwacht. In het oostelijke deel moeten voor de aanleg van de 
verblijfsrecreatie verschillende bossen gerooid worden. Dit deel omvat ook een klein 
stukje wilgenstruweel (rbbso), maar dit is eerder een intekenfout. In deelzone Vallei 
wordt ook deels ingenomen door bos, maar dit geen habitat of rbb. Deze zone valt 
volledig buiten SBZ-H. Het westelijke deel bestaat volledig uit bos. Dit is echter niet 
habitatwaardig. In het zuiden is wel een zone met 9190, maar deze strook kan 
behouden blijven. Bovendien ligt deze zone volledig buiten SBZ-H. 
 
Het basisplan zorgt dus niet voor vernietiging van Natura 2000-habitats.  
 
Alternatief in zone A beslaat enkele graslanden en een naaldhoutaanplant, maar geen 
habitatwaardige percelen. Zone A is buiten SBZ-H gelegen. Alternatief in zone B omvat 
een deel rbbso, zone B ligt echter buiten SBZ-H. Alternatief in zone C omvat ook rbbso, 
en zone C is wel in SBZ-H gelegen. 
 
 Deelgebied Twin Properties 
Dit deelgebied ligt volledig buiten SBZ-H, maar grenst er wel aan. 
 
Voor dit deelgebied wordt in het centrale deel geen bijkomende uitbreiding voorzien, 
behalve de al vergunde uitbreidingen. In de andere zones worden wel uitbreidingen 
voorzien. In tegenstelling tot het deelgebied Oostappen Groep gaat het in mindere mate 
om een volledige omvorming van de percelen. De gebouwen of andere voorzieningen 
zullen een deel van het perceel innemen. In het oostelijke deel worden 9 bouwblokken 
voorzien en de aanleg van een golfterrein en tenniscourts. Binnen deze zone komt geen 
habitat of rbb voor. In het westelijk deel komen 3 bouwblokken bij. Deze zone is voor 
een groot deel ingevuld met eikenberkenbos dat op de habitatkaart ingekleurd is als 
9190-doel. Van het perceel is (volgens de habitatkaart) 70% habitat 9190_doel en 30% 
is geen habitat. Zoals de rest van dit deelgebied, is deze zone buiten SBZ-H gelegen. 
 
Zonder de alternatieven is er dus wel invloed op habitats, maar niet binnen SBZ-H. 
 
De alternatieven betreffen de zones waarin het hotel kan gebouwd worden. In beide 
alternatieven wordt de resterende ruimte (zowel E/E’ als F) ingenomen door parking. 
Zone E’ is momenteel in gebruik als parkeerterrein. Op het terrein staan verspreid 
bomen in geplant, maar de natuurwaarde blijft veeleer beperkt. In zone F is de 
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noordoostelijke hoek ingevuld met 9190_doel (50%, 50% gh). Deze hoek ligt eveneens 
buiten SBZ, maar sluit wel aan op een perceel 9190_doel binnen SBZ-H. 
 
 Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
In beide zones van dit deelgebied omvat het plan een bestendiging van de huidige 
situatie, en een omzetting van de bestemming naar natuur (met overdruk voor de 
bestaande infrastructuur). Er is dan ook geen effect op de habitats. 
 
 Natuur en visvijvers 
Een groot deel van het plangebied wordt herbestemd van recreatie/natuur naar natuur. 
Dit biedt een betere bescherming aan de voorkomende natuurwaarden en geeft 
bovendien de mogelijkheid om (delen van )het gebied te erkennen als natuurreservaat. 
In deze zone komen verschillende habitatwaardige percelen voor, ook binnen SBZ. 
 
Enkele concrete maatregelen zijn ook opgenomen in het plan: het ecologisch beheer 
van de graslanden in de vallei, bosontwikkeling in de vallei en aanleg van een ven in de 
drooggevallen roeivijver. Deze maatregelen bieden kansen voor de ontwikkeling van 
habitats binnen SBZ. Voor de aanleg van een ven in de drooggevallen roeivijver wordt 
expliciet de ontwikkeling van habitattype 3130 beoogd ter vervanging van het actueel 
aanwezige habitattype in de bestaande recreatieplas ernaast. Dit actueel habitat in de 
recreatieplas is in een ongunstige staat van instandhouding door het recreatief gebruik. 
Herstelpotenties (kwaliteit) tot een gunstige staat van instandhouding worden hierdoor 
gehypothekeerd. De gegevens voor de onderbouwing van de haalbaarheid van de 
aanleg van een ven werden bekomen in de ecohydrologische studie die opgenomen is 
in bijlage 13.2.  
 

 
Illustratie 18.2: Gesimuleerde luchtfoto: Doel aanleg ven in drooggevallen roeivijver Oostappen 

Groep: zoals de recreatieplas, maar dan afgeschermd van intensieve recreatie 

 
Op het VIP overleg van 13 augustus 2015 werd het aanlegprincipe van het ven op de 
plaats van de drooggevallen roeivijver vastgelegd. Doel is habitat 3130 bij te creëren 
binnen SBZ-H, gelijkaardig aan de recreatieplas, maar dan afgeschermd van de 
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camping en dus zonder actief recreatief gebruik (oevers zonder verstoring) (illustratie 
18.2). 
 

 
 
A         A’ 

 
Illustratie 18.3: Principe aanleg ven in drooggevallen roeivijver Oostappen Groep 

 
In bijlage 13.2 is aangegeven wat de diepte is van het schommelende grondwater onder 
de huidige bodem in de roeivijver (5,8 ha contour, blauw in illustratie 18.3). Een 
aandachtspunt is de slechte grondwaterkwaliteit (verder in detail te onderzoeken) nabij 
de Roosterbeek. Daarom wordt best afstand gehouden (rode pijlen) en wordt een plas 
van ongeveer 2 ha (oranje contour in de illustratie) dieper uitgegraven tot het 
middendeel dat ook in de zomer nog onder het grondwaterpeil ligt. Vanuit dat diepste 
deel lopen de zandige oevers zo zacht mogelijk op tot net boven het winterwaterpeil. 
Over een grote breedte worden de oevers dan amfibisch, d.w.z. in de winter onder water 
en in de zomer droog. Het habitat 3130 ontwikkelt zich op deze oevers. De rest van de 
bodem van de roeivijver kan ondieper afgegraven worden om vochtige tot droge 
heischrale vegetatie te dragen, aansluitend bij de venoevers. 
 
Van nature mag een ven in extreem droge jaren geheel droogvallen. Mocht blijken dat 
dit te vaak gebeurt in het nieuw aangelegde ven, dan kan er aangevuld worden met 
zuiver water. Mits aangepast, natuurlijk beheer kan het water in een van de vijvers (bv. 

A 

A’ 

vijver 4 

vijver 5
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vijver 5) voldoen aan de lage normen voor fosfaat en stikstof voor habitat 3130 en kan 
uit die vijver gepompt worden naar het ven. 
 
In haar advies voor het VIP-overleg van 13 augustus 2015 formuleerde ANB volgend 
maatregelenpakket: 

• verwijderen van de houtige vegetatie; 
• verwijderen van toplaag (strooisel); 
• gevarieerde afgraving tot zandige bodem plaatselijk tot 1,50 m onder 

maaiveld met randen die variëren tussen 0,20 en 0,40 m; 
• ondiepe oeverzones, zeker aan de noordoostelijke zijde (windwerking); 
• minimale grootte 1 ha; 
• afstand tot beek min. 150 m; 
• rond het habitattype: variatie aanbrengen van open zones (omvorming van 

opslag naar heidevegetatie) en visuele (en fysieke) afscherming t.o.v. 
camping en recreatieplas (onderdeel van het landschappelijk raamwerk); 

• voorzien van mogelijkheid tot oplaten van water via visvijver 5 en aflaten in 
Roosterbeek of recreatieplas; 

• maatregelen treffen voor het verbeteren van de waterkwaliteit in visvijver 5; 
• ten alle tijde vermijden dat Roosterbeekwater ingelaten wordt of overstroomt 

in de vijvers, het ven of de recreatieplas. 
 
De visvijvers liggen buiten SBZ-H. De vijvers bevatten zelf geen habitat, maar aan de 
zuidelijke oevers komt een rand met rbbsf voor en een klein perceeltje 9120-qb. Voor de 
bestemming van de visvijvers zijn er 4 alternatieven. De alternatieven betreffen de 
verhouding recreatie/natuur. Deze keuze kan een belangrijk effect hebben op de 
waterkwaliteit in de visvijvers, maar zijn weinig van belang voor de vegetatie aan de 
rand. De waterkwaliteit kan echter belangrijk zijn als het nieuwe ven bij droogte 
aangevuld zou worden met oppervlaktewater vanuit de meest zuivere vijver (bv. 5) in 
het visvijvercomplex. 
 
Indirecte beïnvloeding van de natuurwaarden 
Het plan zal geen invloed hebben op de kwaliteit van grond- of oppervlaktewater en zal 
ook niet zorgen voor sterke verhoging van het debiet in de Roosterbeek. Het effect op 
de vegetaties en habitats is dan ook neutraal. 
 
In de visvijvers (deelgebied resterende zones - natuur) is er wel een invloed op de 
waterkwaliteit, maar hier komen geen habitats voor.  
 
Rustverstoring fauna 
 Deelgebied Oostappen Groep 
In dit deelgebied worden bossen vervangen door een zone voor verblijfsrecreatie. Voor 
aangrenzende delen met bos of natuur kan dit een bron van verstoring betekenen. Deze 
verstoring kan zowel bestaan uit geluidshinder, lichthinder als hinder door passerende 
recreanten. Vleermuizensoorten bijvoorbeeld kunnen hier heel gevoelig voor zijn. Het 
plan voorziet echter wel bosstroken rondom die veel van deze effecten kunnen 
milderen. Dit zal echter voor vb. geluid niet altijd voldoende zijn. Mogelijk kunnen de 
geluidsnormen die binnen Vlarem opgelegd worden nog een probleem vormen voor de 
verstoring binnen het reservaat en het SBZ-gebied. Als dit zo is, dan moeten de effecten 
hiervan worden behandeld binnen een project-MER of via een afwijking in de 
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milieuvergunningsaanvraag. Het grootste risico op effect wordt verwacht langs het lange 
gedeelte van het oostelijke deel en aan het westelijke deel, gezien deze delen grenzen 
aan SBZ. 
 
Bij de alternatieven scoort zone A het best, gezien dit gelegen is langs de woonwijk en 
niet voor een bijkomende verstoring zal zorgen. Het alternatief in zone B zorgt voor een 
bijkomende verstoring, gezien de uitbreiding dichter naar de vallei voorzien wordt. Deze 
zone grenst aan één zijde aan SBZ-H. Gezien zone C voor een groter deel grenst aan 
de waardevolle struwelen in de vallei en het alternatief zelf gelegen is in 
habitatrichtlijngebied, wordt van dit alternatief de grootste impact verwacht. 
 
 Deelgebied Twin Properties 
Ook voor dit deelgebied zijn er mogelijke effecten van rustverstoring. Deze situeren zich 
(voor het basisplan) echter grotendeels buiten SBZ-H. Het oostelijke deel zou wel een 
impact kunnen hebben op het SBZ-H aan de overzijde van de dreef, al zal dit door de 
aanwezigheid van de dreef en een buffer veeleer beperkt zijn. 
 
De alternatieven betreffen mogelijke locaties voor het hotel. Gezien de rest van de zone 
telkens ingenomen wordt, zal er echter weinig verschil zijn naar rustverstoring. Hierbij 
gaat het om lichthinder, geluidsverstoring en verstoring door passanten. Zowel aan het 
hotel als aan de parking zal verstoring aanwezig zijn. In het noorden grenzen beide 
alternatieven aan het SBZ-H. Ten noordoosten van alternatief F is ook effectief habitat 
9190 aanwezig. Mogelijk kunnen de geluidsnormen die binnen Vlarem opgelegd worden 
nog een probleem vormen voor de verstoring binnen het reservaat en het SBZ-gebied. 
Als dit zo is, dan moeten de effecten hiervan worden behandeld binnen een project-
MER of via een afwijking in de milieuvergunningsaanvraag.  
 
 Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
Op het vlak van rustverstoring betekent het plan geen belangrijke wijziging voor dit 
deelgebied. Het effect is neutraal. 
 
 Natuur en visvijvers 
De omzetting van de bestemming van recreatie/natuur naar natuur betekent dat er meer 
mogelijkheden zullen zijn om de recreatiedruk aan te passen aan de noden van de 
natuur. In een beheerplan kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om in bepaalde 
verstoringsgevoelige zones de toegang sterk te beperken of om minder recreatie toe te 
laten tijdens gevoelige periodes zoals het broedseizoen. De sturing van recreatie is ook 
expliciet als maatregel opgenomen in het plan.  
 
Voor de visvijvers is er in alternatief 1 geen wijzing van de huidige situatie. In alternatief 
2 wordt recreatie belangrijker, waardoor meer verstoring kan verwacht worden. In 
alternatief 3 wordt de bestemming ‘natuur’ bovengeschikt. Dit opent meer mogelijkheden 
voor het sturen van recreatie en het afschermen van bepaalde delen van de oever. Ook 
in alternatief 4 zijn deze verbeteringen mogelijk, zij het slechts in een deel van de 
vijvers. Gezien vooral de zuidelijke zijde waardevol is, is het aangewezen deze vijvers 
naar natuur te herbestemmen. 
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Barrièrewerking 
 Deelgebied Oostappen Groep 
Voor de hoofdontsluiting van de recreatieve plaatsen worden voornamelijk bestaande 
wegen gevolgd. De ontsluiting van de verschillende toeristische plaatsen vanaf de 
hoofdontsluiting gebeurt langs wegen in halfverharding. De barrière-effecten ten gevolge 
van deze wegen zijn over het algemeen niet relevant. 
 
Barrière-effecten zullen in de aanlegfase gaan toenemen door bijkomende bebouwing 
en verhardingen, maar de gebieden blijven met elkaar in verbinding via de resterende 
beboste stroken, gescheiden door bebouwing en interne wegen. Migratie blijft hierdoor 
mogelijk binnen het projectgebied en naar de verdere omgeving toe. Door het behoud of 
de nieuwe inplanting van bomenrijen en randbeplanting blijft de verbindingsfunctie voor 
vleermuizen behouden. 
 
De toename van het verkeer zal wel gevolgen hebben voor de barrièrewerking. 
Hengelhoef zou potentieel een verbinding kunnen vormen met het natuurgebied in de 
omgeving van het Luciebos. Het Luciebos sluit op zijn beurt aan op het militair domein in 
Meeuwen en de vallei van de A-beek. Echter vormen de Weg naar Zwartberg en de 
bewoning ten noordoosten ervan zeer substantiële barrières. Door de toename van het 
verkeer zal het barrière-effect alleen maar groter worden en zal het aantal 
verkeersslachtoffers toenemen. Gezien deze verbindingen momenteel ook al 
doorsneden zijn, is de impact hiervan echter beperkt. 
 
De verschillende alternatieven geven geen aanleiding tot bijkomende effecten bij het 
basisplan.  
 
 Deelgebied Twin Properties 
Voor de hoofdontsluiting van de recreatieve plaatsen worden voornamelijk bestaande 
wegen gevolgd. De ontsluiting van de verschillende toeristische plaatsen vanaf de 
hoofdontsluiting gebeurt langs wegen in halfverharding. De barrière-effecten ten gevolge 
van deze wegen zijn over het algemeen niet relevant. 
 
Barrière-effecten zullen in de aanlegfase gaan toenemen door bijkomende bebouwing 
en verhardingen, maar de gebieden blijven met elkaar in verbinding via de resterende 
beboste stroken, gescheiden door bebouwing en interne wegen. Migratie blijft hierdoor 
mogelijk binnen het projectgebied en naar de verdere omgeving toe. Door het behoud of 
de nieuwe inplanting van bomenrijen en randbeplanting blijft de verbindingsfunctie voor 
vleermuizen behouden. 
 
De toename van het verkeer zal wel gevolgen hebben voor de barrièrewerking. Zoals 
eerder vermeld, zou Hengelhoef potentieel een verbinding kunnen vormen met het 
natuurgebied in de omgeving van het Luciebos. Het Luciebos sluit op zijn beurt aan op 
het militair domein in Meeuwen en de vallei van de A-beek. Echter vormen de Weg naar 
Zwartberg en de bewoning ten noordoosten ervan zeer substantiële barrières. Door de 
toename van het verkeer zal het barrière-effect alleen maar groter worden en zal het 
aantal verkeersslachtoffers toenemen. Gezien deze verbindingen momenteel ook al 
doorsneden zijn, is de impact hiervan echter beperkt. 
De verschillende alternatieven geven geen aanleiding tot bijkomende effecten bij het 
basisplan.  
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Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
Het plan heeft in dit deelgebied geen effecten op het vlak van barrièrewerking. 
 
Natuur en visvijvers 
De opwaardering van de graslanden in de vallei van de Roosterbeek en de 
bosontwikkeling daar kunnen bijdragen aan een verbetering van de natuurverbinding 
langs de Roosterbeek. Gezien de aanwezige barrières wordt het effect hiervan echter 
slechts als beperkt positief geëvalueerd. 
 
De verschillende alternatieven geven geen aanleiding tot bijkomende effecten bij het 
basisplan.  
 

18.3.2 Beoordeling van de significantie van de impact 

Deelgebied Oostappen Groep 
Voor het deelgebied Oostappen Groep, geeft het basisplan geen aanleiding tot de 
vernietiging van habitat. Zone A heeft eveneens geen invloed. Zone B bevat een zone 
met rbbso, maar is buiten SBZ gelegen. Enkel zone C heeft een mogelijke impact want 
dit alternatief is binnen SBZ gelegen en omvat rbbso. Hoewel de rbb’s een minder hoge 
beschermingsstatus hebben dan de habitats, is het toch aangewezen niet voor dit 
alternatief te kiezen, gezien andere opties zonder effect mogelijk zijn. 
 
Voor rustverstoring zijn er mogelijke effecten zowel van het basisplan (oostelijk en 
westelijk deel) als voor de zones B en C. Het voorzien van voldoende buffering is dan 
ook aangewezen. Zone C werkt het meest verstorend gezien het zelf ook in SBZ 
gelegen is.  
 
Het plan kan voor dit deelgebied een effect hebben op het vlak van barrièrewerking, 
maar gezien het gebied al geïsoleerd is, is het effect hiervan niet significant. 
 
Deelgebied Twin Properties 
Het deelgebied Twin Properties is volledig buiten SBZ gelegen. Voor de inrichting 
volgens het basisplan is er een mogelijke invloed op 9190_doel. Alternatief F heeft 
eveneens een invloed op 9190_doel, maar dan van een zone aansluitend op 9190_doel 
binnen SBZ. Het is niet onmogelijk het hotel in deze zone te bouwen, maar het is 
aangewezen om de zone met 9190_doel te behouden om de zone binnen SBZ te 
bufferen. 
 
Op het vlak van rustverstoring wordt de impact van het basisplan relatief beperkt 
ingeschat. De impact van de alternatieven kan (zonder milderende maatregelen) wel 
belangrijk zijn. Hierbij maakt de keuze van het alternatief geen verschil. 
 
Het plan kan voor dit deelgebied een effect hebben op het vlak van barrièrewerking, 
maar gezien het gebied al geïsoleerd is, is het effect hiervan niet significant. 
 
Deelgebied Kasteel en bezoekerscentrum 
In deelgebied Kasteel en bezoekerscentrum is er geen invloed op de habitats of op het 
vlak van rustverstoring of barrièrewerking. 
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Natuur en visvijvers 
In deelgebied Natuur en visvijvers is er een positief effect. De habitatwaardige percelen 
die binnen deze zone gelegen zijn, zullen immers beter beschermd zijn. Bovendien 
worden voor dit deelgebied maatregelen opgenomen die de ontwikkeling van nieuwe 
habitats binnen SBZ ten goede kan komen: verbetering kwaliteit graslanden in de vallei, 
bosontwikkeling in de vallei en de aanleg van een ven in de drooggevallen roeivijver. 
Voor deze laatste is de ontwikkeling van 3130 expliciet de doelstelling. 
 
Op het vlak van rustverstoring is de herbestemming positief omdat deze de mogelijkheid 
biedt om de recreatie meer te sturen.  
 
De alternatieven voor de visvijvers maken geen verschil op het vlak van 
habitatvernietiging, maar hebben wel een verschillend effect op het vlak van 
rustverstoring. Het alternatief waarin de huidige bestemming behouden blijft, heeft geen 
effect. De keuze voor een groter gewicht voor recreatie kan zorgen voor rustverstoring 
in het aangrenzende SBZ. De keuze voor een nadruk op natuur kan zorgen voor een 
beter gestuurde recreatie en dus de rustverstoring verminderen. Dit is ook het geval 
voor het alternatief waarin recreatie en natuur ruimtelijk gescheiden worden. De meest 
zuidelijke vijvers kunnen dan de bestemming natuur krijgen zodat het SBZ en de 
habitats ten zuiden van de vijvers meer afgeschermd worden. 
 
Cumulatieve effecten 
Voor het basisplan (alle deelgebieden zonder de alternatieven) worden er geen habitats 
vernietigd binnen SBZ. Er wordt een beperkte oppervlakte habitat vernietigd buiten SBZ. 
Anderzijds zorgt het plan wel voor een betere bescherming voor de habitats in het 
deelgebied dat naar natuur herbestemd wordt. De meeste percelen liggen hierbij in 
SBZ. 
 
Op het vlak van rustverstoring zijn de cumulatieve effecten uiteraard groter dan voor de 
afzonderlijke deelgebieden. Hoewel de recreatie beter kan gestuurd worden in een groot 
deel van het gebied, zullen er wel meer recreanten aanwezig zijn door de uitbreidingen 
in deelgebieden Oostappen Groep en Twin Properties. Zonder milderende maatregelen 
kan een negatieve impact niet uitgesloten worden. Ook op het vlak van barrièrewerking 
is dit het geval, al moet dat effect gerelativeerd worden gezien de nu al aanwezige 
barrières. 
 
De alternatieven van deelgebied Oostappen Groep zorgen wel voor een bijkomende 
impact indien gekozen wordt voor alternatief B of C. Voor alternatief B is de impact niet 
significant omwille van de ligging buiten SBZ. Voor alternatief C wordt de impact wel 
significant. 
 
De alternatieven van deelgebied Twin Properties zorgen eveneens voor bijkomende 
effecten. De ligging langs SBZ en de aanwezigheid van habitat 9190 in zone F zorgen 
ervoor dat een impact niet uitgesloten worden. Dit geldt voor beide alternatieven gezien 
het verschil enkel zit in de ligging van hotel en parking.  
 
De alternatieven van deelgebied Resterende zones - natuur kunnen zowel een positief 
als negatief effect hebben. Hierbij gaat het enkel om rustverstoring. Het alternatief waar 
recreatie belangrijker wordt, zorgt voor een bijkomende rustverstoring in het SBZ. Dit 
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komt bovenop de rustverstoring van deelgebied Oostappen. In het alternatief waar 
natuur belangrijker wordt, of waar recreatie en natuur ruimtelijk gescheiden worden, kan 
meer rust gecreëerd worden. 
 
Beoordeling 
Op het vlak van habitatvernietiging zijn er geen significante effecten omdat geen habitat 
vernietigd wordt binnen SBZ. De vervanging van inheemse loofboomopslag in de 
drooggevallen roeivijver omvat een herstelmaatregel om de slechte staat van 
instandhouding van 3130 in de recreatieplas te ondersteunen.  
 
Er zijn echter wel beperktere negatieve effecten omwille van de vernietiging van rbb 
binnen SBZ in alternatief C van Oostappen Groep en omwille van de vernietiging van 
een stuk 9190 in zone F van Twin Properties dat aansluit bij een groter geheel van 9190 
in SBZ. Het plan omvat ook geen effectieve ruimte-inname in de zoekzones (illustratie 
18.1). Op termijn voorziet het plan de verplaatsing van de werkloodsen van Limburgs 
Landschap buiten de huidige locatie, die wel binnen zoekzone voor uitbreiding van 9120 
en 9190 valt. 
 
Op het vlak van rustverstoring hebben zowel deelgebied Oostappen als deelgebied 
Twin Properties een negatief effect. Alternatief B en vooral C van Oostappen en beide 
alternatieven van Twin Properties dragen hier nog toe bij. Er wordt echter niet verwacht 
dat dit significant negatieve effecten zal hebben op populaties van faunasoorten. 
 
De effecten op het vlak van barrièrewerking hebben geen significant effect op de staat 
van instandhouding van de soorten van het SBZ. 
 

18.4 Milderende maatregelen 

De negatieve impact op het vlak van bosvernietiging in de rand van habitat in SBZ-H 
kan vermeden worden door een doordachte inplanting van het hotel en de parking in de 
alternatieven bij Twin Properties. De zone met 9190 (oude eiken en beuken) wordt best 
gespaard en opgenomen het landschappelijke raamwerk rondom hotel of parking. 
 
Om weliswaar beperkte, maar significante effecten voor habitatvernietiging als 
rustverstoring te vermijden, mag niet gekozen worden voor alternatief basis met zone C 
van Oostappen Groep. Zone C ligt in SBZ-H en eerder centraal in het natuurdeel van 
het domein Hengelhoef en omvat onder andere rbbso. Bovendien zijn er andere opties 
mogelijk. 
 
Om de negatieve effecten op de rustverstoring te milderen, is het nodig dat aan alle 
grenzen met het SBZ-H voldoende buffering voorzien wordt. Dit kan door het 
landschappelijk raamwerk op die grenzen ook sturend te maken voor de 
toegankelijkheid. Bovendien moeten de mogelijkheden voor zonering in deelgebied 
Natuur en visvijvers optimaal aangegrepen worden om rustzones te vrijwaren voor 
fauna. Dit geldt zowel voor Oostappen Groep als voor Twin Properties. 
 
Specifiek voor lichtvervuiling kan gekozen worden voor aangepaste verlichting die meer 
gericht is en dus minder invloed heeft naar de omgeving. Voor vleermuizen kan het ook 
interessant zijn om de lichten te doven op de uren wanneer deze dieren het meest actief 
zijn.  
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18.5 Beoordeling van de significantie na milderende maatregelen 

Mits rekening gehouden wordt met de milderende maatregelen en het alternatief basis + 
zone C voor Oostappen Groep niet gekozen wordt, heeft het plan geen significant effect 
op de soorten en habitats in het SBZ. 
 

18.6 Verscherpte natuurtoets 

18.6.1 Is er verandering? 

Deelgebied Oostappen Groep 
In het centrale deel omvat het plan enkel een bestendiging van de huidige situatie. In die 
zone is er dan ook geen effect op de vegetaties. In de andere deelgebieden is telkens 
een uitbreiding van de verblijfsrecreatie voorzien.  
 
Deelgebied Twin Properties 
Voor dit deelgebied wordt in het centrale deel geen bijkomende uitbreiding voorzien, 
behalve de al vergunde uitbreidingen. Het effect is dan ook neutraal. 
 
In de andere zones worden wel uitbreidingen voorzien. In tegenstelling tot het 
deelgebied Oostappen gaat het echter niet om een volledige omvorming van de 
percelen maar om gebouwen of andere voorzieningen die een deel van het perceel 
zullen innemen. 
 
Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
In beide zones van dit deelgebied omvat het plan een bestendiging van de huidige 
situatie, en een omzetting van de bestemming naar natuur (met overdruk voor de 
bestaande infrastructuur). 
 

18.6.2 Is er schade? 

Deelgebied Oostappen Groep 
In deelgebied Oost is de enige waardevolle vegetatie die effectief moet verdwijnen de 
aanplant van grove den. Gezien deze aansluit bij een groter bosgeheel, wordt dit echter 
wel meer negatief beoordeeld. 
 
Deelgebied Vallei wordt volledig ingenomen door waardevolle (ruigte) en zeer 
waardevolle (eikenberkenbos) vegetaties. Ook hier is er een belangrijk negatief effect. 
 
Deelgebied West bestaat volledig uit bos. Het gaat om Amerikaans eikenbos. Het effect 
is beperkt negatief effect. 
 
Alternatief A is nagenoeg volledig ingevuld met waardevolle vegetaties. Het gaat hierbij 
om een waardevol grasland enerzijds en twee percelen met een aanplant van grove den 
maar met ondergroei die wijst op een evolutie richting eikenberkenbos (wz) anderzijds. 
Een inrichting voor verblijfsrecreatie zou hier dan ook negatief zijn. 
 
Alternatief B bestaat volledig uit zeer waardevolle habitats (eikenberkenbos en 
wilgenstruweel). Deze maken deel uit van de grotere zone met zeer waardevolle bossen 
in de vallei. Dit is dan ook een aanzienlijk negatief effect.  
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Alternatief C omvat deels waardevolle vegetaties met zeer waardevolle elementen 
(verruigd grasland met wilgenstruweel en aanplant van grove den met ondergroei van 
eikenberkenbos) en deels zeer waardevolle vegetaties (wilgenstruweel). Dit alternatief is 
bovendien in habitatrichtlijngebied gelegen en verschillende delen zijn ingekleurd als 
regionaal belangrijk biotoop (rbbso). Dit alternatief scoort dan ook het slechtste op het 
vlak van vegetatievernietiging.  
 
Deelgebied Twin Properties 
In het oostelijke deel worden 9 bouwblokken voorzien en de aanleg van een golfterrein 
en tenniscourts. Het grootste deel van deze zone is ingekleurd als matig waardevol met 
waardevolle elementen. Die waardevolle elementen betreffen verspreide 
eikenberkenbosjes (jonge boomlaag). Aan de rand van het terrein komen wel bossen 
voor, deels eikenberkenbos (z), deels naaldhoutaanplant al dan niet met ondergroei van 
eikenberkenbos (w of wz). Hoeveel van de waardevolle elementen moeten verdwijnen, 
zal sterk afhankelijk zijn van de concrete invulling. Gezien de bouwblokken deels in de 
bossen aan de rand komen, zal het effect echter in ieder geval negatief zijn. 
 
In het oostelijke deel komen 3 bouwblokken bij. Deze zone omvat zeer waardevol 
eikenberkenbos en aanplant van grove den met ondergroei van eikenberkenbos (wz). 
De blokken komen in het zeer waardevolle eikenberkenbos.  
 
De alternatieven betreffen de zones waarin het hotel kan gebouwd worden. In beide 
alternatieven wordt de resterende ruimte (zowel E/E’ als F) ingenomen door parking. 
Zone E’ is momenteel in gebruik als parkeerterrein. Op het terrein staan verspreid 
bomen geplant, maar de natuurwaarde blijft veeleer beperkt. Zone E bestaat 
grotendeels uit zeer waardevol eikenberkenbos. Een beperkte oppervlakte is ingekleurd 
als urbaan gebied (de weg tussen de parking en het voormalige centrale gebouw). Een 
strook langs de Hengelhoefdreef is aangeduid als bomenrij met beuken (biologisch 
waardevol). In beide alternatieven wordt het zeer waardevolle bos vernietigd. Op de 
parking komen wel bomen maar dit is naar natuurwaarde niet te vergelijken met een 
bos. 
 
Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
Voor dit deelgebied is er geen schade. 
 
Cumulatief 
Wanneer het hele plangebied beschouwd wordt, zijn er nog bijkomende cumulatieve 
effecten, vooral op het vlak van rustverstoring. Bij ontwikkeling van zowel deelgebied 
Oostappen als deelgebied Twin Properties wordt de onverstoorde zone kleiner en de 
randeffecten groter. Anderzijds compenseren de positieve effecten in deelgebied 
resterende zones - natuur wel deels voor de negatieve effecten in de andere zones, en 
dit zowel op het vlak van vegetatievernietiging als rustverstoring. Er zal een beperkt 
negatief effect overblijven (toename algemene verstoring), maar de draagkracht van 
natuurgebied Hengelhoef zal niet overschreden worden, op voorwaarde dat zone C van 
Oostappen Groep niet wordt ontwikkeld. 
 

18.6.3 Is de schade te vermijden? 

Deelgebied Oostappen Groep 
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Het verdwijnen van het bos is op zich niet te vermijden. Voor de aanleg in functie van 
verblijfsrecreatie is dit nodig. Er kan wel compensatie komen op een andere locatie, bij 
voorkeur in het plangebied zelf om effectief een mildering van de effecten in te houden 
(zie verder). 
 
De effecten van rustverstoring kunnen wel grotendeels vermeden worden door het 
aanleggen van voldoende ruime buffers aan alle zijden van het deelgebied. Nu zijn wel 
bosstroken voorzien rond het basisplan, maar niet rond de alternatieven. Om de 
negatieve effecten op de rustverstoring te milderen, is het nodig dat voor de 
alternatieven B en C ook voldoende buffering richting de vallei te voorzien. 
 
Specifiek voor lichtvervuiling kan gekozen worden voor aangepaste verlichting die meer 
gericht is en dus minder invloed heeft naar de omgeving. Voor vleermuizen kan het ook 
interessant zijn om de lichten te doven op de uren wanneer deze dieren het meest actief 
zijn.  
 
Ten slotte kunnen de meest negatieve effecten vermeden worden door niet te kiezen 
voor alternatief C. 
 
Deelgebied Twin Properties 
Het verdwijnen van het bos is op zich niet te vermijden. Voor de aanleg van de nieuwe 
appartementen is dit nodig. Er kan wel compensatie komen op een andere locatie (zie 
verder). 
 
Om de negatieve effecten op de rustverstoring te milderen, moet voldoende buffering 
naar de omliggende bosgebieden voorzien worden. Dit zowel in het zuiden als ten 
noorden van beide alternatieven.  
Specifiek voor lichtvervuiling kan gekozen worden voor aangepaste verlichting die meer 
gericht is en dus minder invloed heeft naar de omgeving. Voor vleermuizen kan het ook 
interessant zijn om de lichten te doven op de uren wanneer deze dieren het meest actief 
zijn.  
 
Deelgebied Kasteel en bezoekerscentrum 
Gezien er geen schade is, hoeft deze ook niet vermeden worden. 
 
Cumulatief 
De maatregelen om de cumulatieve effecten te vermijden zijn dezelfde als vermeld bij 
de deelgebieden. 
 

18.6.4 Is de schade te herstellen? 

Deelgebied Oostappen Groep 
Ontbossing is volgens het bosdecreet principieel verboden. Mits compensatie kan men 
echter een ontheffing op dit verbod aanvragen bij het Agentschap Natuur en bos. Ook 
de struwelen, waarbij enkel houtachtige struikvegetaties voorkomen en geen bomen, 
worden als bos beschouwd en vallen dus onder de toepassing van het Bosdecreet.  
 
Het is ook mogelijk om een bosbehoudsbijdrage te betalen in plaats van een 
compensatie in natura uit te voeren. 
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In het deelgebied ‘resterende zones natuur’ wordt bosontwikkeling voorzien. De 
oppervlakte zal echter vermoedelijk niet voldoende zijn om de volledige oppervlakte te 
compenseren (de exacte oppervlakte bosontwikkeling is niet gekend). Bosontwikkeling 
in de vallei is wel te verkiezen waar momenteel nog geen bos (of andere waardevolle 
vegetatie) aanwezig is.  
 
Het oostelijke deelgebied zit in ieder geval al boven de grens van 3 ha bos en ook in het 
westelijke deel wordt deze grens ruim overschreden. De zones A en B dragen ook nog 
bij aan de oppervlakte. Mits compensatie, zoveel mogelijk in het plangebied zelf, kan het 
effect op de bosstructuur in Hengelhoef deels gemilderd worden.  
 
Deelgebied Twin Properties 
Om de negatieve effecten omwille van de vernietiging van de bossen in voornamelijk de 
oostelijke zone en het alternatief te milderen, is een boscompensatie noodzakelijk (zie 
deelgebied Oostappen Groep). Dit kan deels gebeuren door inheems bos aan te planten 
op het terrein zelf, tussen de gebouwen. Hiervoor zal de huidige situatie wel eerst 
gedetailleerd in kaart gebracht moeten worden. Gezien de oppervlakte kleiner is dan 3 
ha is hier een financiële compensatie echter ook een mogelijkheid. Mits zo veel mogelijk 
aanplant in het plangebied zelf van bomen, kan het effect deels gemilderd worden. 

houtkant
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19 INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE 

19.1 Integratie van effectenbeoordeling 

In onderstaande tabel 19.1 wordt een overzicht gegeven van de effectbeoordeling van de verschillende effectgroepen. 
 
Tabel 19.1: Samenvatting van effectenbeoordeling van de verschillende disciplines 

Discipline / Effectgroep Oostappen Groep Twin Properties 
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Discipline Mobiliteit               

Wijziging van de verkeersafwikkeling -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0 

Wijziging van de verkeersveiligheid -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0

Wijziging van de verkeersleefbaarheid -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

Discipline Bodem               

Bodemopbouw -1 -1 -1 -1 -1 -3 -3 Nvt 0 0 0 0 0 0 

Bodemkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 Nvt -1 0 0 0 0 0 

Discipline Water               

Overstromingskans 0 0 0 0 0 0 0 Nvt 0 0 0 0 0 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 Nvt 0 0 0 -1 +3 +2 

Grondwaterkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 Nvt 0/+1 0 0 0 0 0 
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Discipline / Effectgroep Oostappen Groep Twin Properties 
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Discipline Fauna en flora               

Vernietiging/creatie vegetaties/habitats -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 +1 +2 +2 +1 +2 +2 

Indirecte beïnvloeding vegetaties/habitats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +2 +1 

Rustverstoring fauna -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 +2 +2 +2 +2 +2 

Barrièrewerking -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 +1 +1 +1 +1 +1 

Discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie 

              

Visueel-ruimtelijke kenmerken -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1/0 Nvt 0 +2 0 0 +2 0 

Cultuurhistorische en erfgoedwaarden -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 Nvt -1 +1 +1 +2 +1 +1 

Archeologische waarden -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 Nvt -3 0 0 0 0 0 

Discipline Mens               

Verblijfsrecreatie, harde dagrecreatie +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 0 0 0 +1 -1 0 

Geluidsniveau -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

Luchtkwaliteit -1  -1 -1 -1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 

Veiligheid +1    +1 +1  +1       

 



  

MER Hengelhoef  9Y0456/R3/873236/Mech 

Rapport v.3.2 - 283 - januari 2017 

  

Al in de referentiesituatie blijken de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en de 
verkeersleefbaarheid niet gegarandeerd te zijn op de afrit E314, op het deel van de 
Donderslagweg tussen afrit en de dreef naar Twin Properties en op de Tulpenlaan met 
de inrit naar Oostappen Groep tijdens de vrijdagavondspits in het toeristische 
seizoen. A fortiori zijn significant en zeer significant negatieve effecten te verwachten 
van het plan, dat op die momenten een aanzienlijke hoeveelheid bestemmingsverkeer 
aantrekt op deze plaatsen. Dit geldt uiteraard in nog hogere mate door de cumulatie van 
beide verblijfsrecreatieve projecten en ongeacht de inrichtingsalternatieven. Zonder 
milderende maatregelen zijn de effecten niet aanvaardbaar. Het toegenomen verkeer 
zal zorgen voor meer uitstoot en voor meer geluid, maar enkel ter hoogte van de 
Tulpenlaan en de camping van Oostappen Groep zal dit ook als bijkomende hinder door 
waarnemers (bewoners en kampeerders) worden ervaren. 
 
Enkel van de kelder van het hotelgebouw en de uitbreiding van de parking van Twin 
Properties wordt een aanzienlijk negatief effect op de bodem(opbouw) verwacht, dit is 
niet onderscheidend tussen de alternatieven.  
 
Er is uitgegaan van de strikte randvoorwaarde van voorafgaande aanleg van een 
persleiding naar RWZI Genk voor het afvalwater van de beide projecten. Het plan heeft 
dan overwegend neutrale tot beperkt positieve effecten op de aspecten van water, door 
het lokaal infiltreren van neerslagwater rond de nieuwe verblijfsinfrastructuur. Door de 
goede beoordeling in de discipline Water van het plan, zijn ook geen indirecte effecten 
te verwachten op fauna en flora die van vocht afhankelijk zijn. Enkel de alternatieven 
voor de visvijvers kunnen grote verschillen in waterkwaliteit van de vijvers opleveren en 
daarmee ook positiever of negatiever uitwerken voor de natuurwaarden daaraan 
verbonden.  
 
De planologische verscherping van het statuut als natuurgebied van een groot deel van 
Hengelhoef is zonder meer positief voor zowel vegetaties als fauna, mede door de grote 
oppervlakte. De ontwikkelingen van bijkomende verblijfsrecreatie kunnen uiteraard niet 
doorgaan zonder ontbossingen in dit bosrijke domein. De effecten zijn negatief voor de 
basisplannen en de inrichtingsalternatieven. De zone B en C zijn onderdelen van het 
waardevolle geheel van vochtig bos en struweel aan de kop van de Roosterbeekvallei, 
dat deels opgenomen is in habitatrichtlijngebied. Hier hebben ontbossingen en inrichting 
van delen van de camping een nog grotere impact en is de beoordeling aanzienlijk 
negatief. Negatieve impact voor de zone van de visvijvers kan vermeden worden door 
niet te kiezen voor het alternatief met een groter belang voor recreatie. Positieve 
effecten kunnen verwacht worden van het alternatief met een groter belang voor natuur 
of bij het alternatief met een ruimtelijke scheiding tussen recreatie en natuur. 
 
Door de grote toename van de verblijfsinfrastructuur en van het aantal verblijvers dat het 
domein zal gebruiken, zal de verstoring van de fauna significant toenemen. De 
alternatieven met uitbreiding in zone B en C van Oostappen Groep en het basisplan en 
de alternatieven van Twin Properties hebben door hun ligging nabij de centrale en voor 
fauna goed gestructureerde Roosterbeekvallei een grotere potentiële negatieve impact. 
Het alternatief voor Oostappen Groep met naast het basisplan ook inname van zone C 
is niet aangewezen. De impact op bestaande vegetatie en sterke verstoring van fauna 
moeten vermeden worden. Ze zouden ter plaatse ook niet gecompenseerd kunnen 
worden. 
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Beide projecten zijn wel zo opgevat dat de verblijfsrecreatieve infrastructuur een groene 
invulling van de terreinen toelaat, met ook een eerder bescheiden uitgebouwd intern 
wegennet voor voertuigen. Fauna van bos en open plekken kan nog behoorlijk gebruik 
maken van de terreinen, behalve de meest gevoelige fauna, maar die komt ook 
vandaag meer dan waarschijnlijk niet talrijk voor in Hengelhoef. Daarom is het effect op 
barrièrewerking beperkt negatief voor de recreatieve deelgebieden en beperkt positief 
voor de delen die een natuurbestemming krijgen door het plan. 
 
Het centrale deel van Hengelhoef is duidelijk herkenbaar als een afwisselend, 
geschakeerd landschap, met een cultuurhistorische grondslag, dat zich onderscheidt 
van het grotere boscomplex rondom. De ontwikkeling van recreatieve 
verblijfsinfrastructuur in deelgebieden die hier nabij liggen en er een visuele en soms 
ook functionele relatie mee hebben, kan de landschappelijke en erfgoedwaarden in dit 
centrale deel verstoren. Daaronder kan ook de belevingswaarde voor de zachte 
dagrecreanten verbeterd worden. Zowel Oostappen Groep als Twin Properties voorzien 
bosstroken in een landschappelijk raamwerk om de bebouwing en infrastructuur visueel 
en functioneel te bufferen. Dit raamwerk is zo opgevat dat het zelf kwaliteitsvolle, 
positieve beelddragers zal omvatten in het waardevolle landschap. De planologische 
verscherping van het statuut als groengebied (natuur en park) van een groot deel van 
Hengelhoef is positief voor de landschappelijke en erfgoedwaarden. 
 
De uitbreidingen of aanpassingen aan bebouwing en infrastructuur kunnen 
archeologisch patrimonium in de ondergrond verstoren. Waar aangetoond werd dat het 
niet aanwezig is, zijn de effecten beperkter. 
 
Vanzelfsprekend zullen de uitbreidingen van de verblijfsrecreatie leiden tot een groter 
aanbod voor de verblijfsrecreanten, maar ook tot een groter draagvlak voor 
kwaliteitsvolle voorzieningen, diensten en dagrecreatieve activiteiten. Indien het plan in 
de voorschriften effectieve maatregelen kan opleggen tegen langdurig verblijf met niet-
recreatieve doeleinden in domein Hengelhoef, kan dit het veiligheidsgevoel verbeteren 
voor de omwonenden, die een negatieve perceptie hebben van de talrijke buitenlandse 
wagens. 
 
De cumulatieve negatieve effecten van beide projecten zitten in de versterking van de 
verkeerspiek op vrijdagavond ter hoogte van de E314 en Donderslagweg, de verstoring 
van de fauna in het domein en de visuele effecten op landschap en erfgoedwaarden in 
het centrale deel van het domein. Het positieve cumulatieve effect is dat ze differentiatie 
brengen (camping, vakantieappartementen en hotel) binnen de substantiële toename 
van de hoeveelheid verblijfplaatsen. 
 

19.2 Milderende maatregelen 

In onderstaande tabel 19.2 is telkens aangegeven of het om een verplichte milderende 
maatregel (dwingend karakter) of eerder om een suggestie gaat. Daarnaast wordt ook 
aangegeven of de milderende maatregel doorwerkt in het RUP, of eerder op 
projectniveau thuishoort. Er wordt verder ook aangegeven wie de verantwoordelijke 
actoren zullen zijn om de milderende maatregel uit te voeren. Tot slot is in de laatste 
kolom de beoordeling na milderende maatregelen van de effectgroep weergegeven. 
Een overzicht van de beoordeling na milderende maatregelen weergegeven is 
opgenomen in de volgende paragraaf. 
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Tabel 19.2: Samenvattend overzicht van de milderende maatregelen in de verschillende disciplines 

Discipline Effectgroep Deelgebied Milderende maatregel 
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Mobiliteit Verkeersafwikkeling 

en -veiligheid 

Oostappen Groep en 

Twin Properties 

Heraanleg van afrit van E314 + herinrichting knooppunt toegang 

Hengelhoefdreef + vrijliggende fietspaden langsheen N726 

V P AWV, gemeente +2 

Mobiliteit Verkeersafwikkeling Oostappen Groep en 

Twin Properties 

Spreiding van het verkeer tijdens de spits (-25% voor Twin Properties en 

50% voor Oostappen Groep) => fasering RUP 

V P Ontwikkelaars 0 

Mobiliteit Verkeersleefbaar-heid 

en -veiligheid 

Oostappen Groep en 

Twin Properties 

Aanpak van Tulpenstraat en toegangswegen (inclusief Hengelhoefdreef) V P Gemeente / 

ontwikkelaar 

0 

Bodem Bodemkwaliteit Kasteel Opruimen en evt. saneren van de voormalige stortplaats S nvt Verkoper perceel +1/+2 

Bodem Verstoring 

bodemprofiel 

Twin- Properties Kleinere kelder of kelder in zone met al profielverstoring V P Ontwikkelaars  -1/0 

Water nvt nvt Nvt nvt nvt nvt nvt 

Fauna & flora Vernietiging/creatie 

vegetaties/habitats 

Oostappen, basisplan 

zones west, vallei, oost  

Boscompensatie binnen plangebied V P Ontwikkelaar -1 

Fauna & flora Vernietiging/creatie 

vegetaties/habitats 

Oostappen, alternatief A Boscompensatie (in basis en alternatief) binnen plangebied V P Ontwikkelaar -1 

Fauna & flora Vernietiging/creatie 

vegetaties/habitats 

Oostappen, alternatief B Boscompensatie (in basis en alternatief) binnen plangebied V P Ontwikkelaar -1 

Fauna & flora Rustverstoring fauna  Oostappen, alternatief B Voldoende buffering naar vallei S R Initiatiefnemer RUP -1 

Fauna & flora; 

Pas. Beoord.* 

Rustverstoring fauna  Oostappen, basisplan 

en alternatieven 

Aangepaste verlichting V P Ontwikkelaar -1/-2 

Fauna & flora Rustverstoring fauna  Twin Properties, basis Voldoende buffering naar omringende bossen  V R Initiatiefnemer RUP -1 

Fauna & flora Rustverstoring fauna  Twin Prop., altern. E/E’ Voldoende buffering naar omringende bossen (basisplan en alternatief) V R Initiatiefnemer RUP -1 
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Discipline Effectgroep Deelgebied Milderende maatregel 
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Fauna & flora Rustverstoring fauna Twin Prop., alternatief F Voldoende buffering naar omringende bossen (basisplan en alternatief) V R Initiatiefnemer RUP -1 

Fauna & flora 

Pas. Beoord.** 

Rustverstoring fauna  Twin Properties, alle 

alternatieven 

Aangepaste verlichting V P Ontwikkelaar -1 

Pas. Beoord.* Ruimte-inname habitat Twin Properties, alle 

alternatieven 

Vermijden ingrepen in zone met habitat 9190, die opnemen in 

landschappelijk raamwerk 

V R Initiatiefnemer RUP  

Pas. Beoord.* Ruimte-inname habitat Oostappen Altern. + C De inname van zone C vermijden V P Initiatiefnemer RUP  

Pas. Beoord.** Verstoring fauna Oostappen/Twin Prop. Landschappelijk raamwerk ook sturend maken voor toegankelijkheid  V P Ontwikkelaar, eigenaar  

Pas. Beoord.** Verstoring fauna Natuur en Vijvers Optimale zonering recreatie om rustzones te creëren V P Eigenaar/beheerder  

Landschap Archeologische 

waarden 

Oostappen, Kasteel en 

bezoekerscentrum

Aanwijzingen uit archeologienota V P Ontwikkelaar, 

eigenaar 

-1 

Mens –recreatie nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Mens –

Geluidsniveau  

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Mens – 

Luchtkwaliteit  

Luchtkwaliteit Alle Een duurzame modal split werknemers V P Ontwikkelaar -2 

Toegankelijkheid bevorderen voor duurzame vervoersmodi V P Ontwikkelaar -2 

Het maximaal voorzien van groen S R/P Ontwikkelaar -2 

Beperken van verkeersgeneratie  V P Ontwikkelaar -1 

Mens – 

Veiligheid  

Veiligheid Plangebied Bij grondwerken rekening houden met veiligheidsbuffers nutsbedrijven V P Uitvoerder  nvt 

*en verscherpte natuurtoets 
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19.3 Eindsynthese 

In onderstaande tabel 19.3 wordt een overzicht gegeven van de effectbeoordeling van de verschillende effectgroepen na milderende maatregelen. De 
effectboordeling wordt enkel gewijzigd bij verplichte milderende maatregelen omwille van hun dwingend karakter, en niet bij suggesties. 
 
Tabel 19.3: Samenvatting van effectenbeoordeling van de verschillende disciplines na milderende maatregelen (in vet zijn de scores aangegeven die gewijzigd zijn door het 

uitvoeren van de milderende maatregelen) 
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Discipline Mobiliteit               

Wijziging van de verkeersafwikkeling +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

Wijziging van de verkeersveiligheid +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 
Wijziging van de verkeersleefbaarheid 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Discipline Bodem               

Bodemopbouw -1 -1 -1 -1 -1 -1/0 -1/0 Nvt 0 0 0 0 0 0 

Bodemkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 Nvt  -1 0 0 0 0 0 

Discipline Water               

Overstromingskans 0 0 0 0 0 0 0 Nvt 0 0 0 0 0 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 Nvt 0 0 0 -1 +3 +2 
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Discipline / Effectgroep Oostappen Groep Twin Properties 
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Grondwaterkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 Nvt 0/+1 0 0 0 0 0 

Discipline Fauna en flora               

Vernietiging/ creatie vegetaties/ habitats -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1/-2 +1 +2 +2 +1 +2 +2 

Indirecte beïnvloeding vegetaties/ habitats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +2 +1 

Rustverstoring fauna -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -2 0 +2 +2 +2 +2 +2 

Barrièrewerking -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 +1 +1 +1 +1 +1 

Discipline Landsch., bouwk. erfg. en archeo               

Visueel-ruimtelijke kenmerken -1 -1 -1 -1 -1 -1 0/-1 Nvt 0 +2 0 0 +2 0 

Cultuurhistorische en erfgoedwaarden -1 -1 -1 -1 -1 0 0 Nvt +1 +1 +2 +1 +1 +1 

Archeologische waarden -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Nvt -1 -1 0 0 0 0 

Discipline Mens               

Verblijfsrecreatie, harde dagrecreatie +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 0 0 0 +1 -1 0 

Geluidsniveau -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

Luchtkwaliteit -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

Veiligheid +1    +1 +1  +1       
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Grondige aanpassingen aan de weginfrastructuur ter hoogte van afrit E314 en de 
Donderslagweg in combinatie met maatregelen om de toekomende verblijfstoeristen te 
spreiden, weg van de vrijdagavondpiek, kunnen het effect op de verkeersafwikkeling 
neutraliseren. De negatieve effecten op de verkeersafwikkeling in de Tulpenlaan kunnen 
geneutraliseerd worden door een grondige aanpak van de toegang van de camping 
Oostappen. Vanuit het oogpunt van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid moeten 
de verschillende maatregelen gecombineerd worden om de beoogde mildering te 
bekomen. Aanpassing van de afrit van de autosnelweg is hierbij prioritair omdat ook in 
de referentiesituatie problemen worden gedetecteerd. Ontwikkelingsscenario’s zoals de 
uitbreiding van het bedrijventerrein Essers zorgen voor een bijkomende urgentie van 
dergelijke ingreep. Hieraan is al gedeeltelijk tegemoet gekomen door de beslissing van 
de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid om op korte termijn verkeerslichten te 
plaatsen op de beide op- en afritten van de E314. 
 
In functie van de onzekerheid over het aankomend en wegrijdend verkeer lijkt een 
fasering in het plan aangewezen. De inrichters kunnen slechts een vergunning krijgen in 
de mate dat zij de spreiding realiseren. Bovendien dient telkens een evaluatie te 
gebeuren van de al genomen maatregelen. Dit kan best onder de vorm van een 
mobiliteitseffectrapport dat telkens bij het aanvatten van een nieuwe fase wordt 
toegevoegd. 
 
Boscompensaties kunnen het negatieve effect van ontbossing in de zones waar 
verblijfsrecreatieve infrastructuur wordt uitgebreid gedeeltelijk milderen als ze in het 
plangebied zelf uitgevoerd worden. Het effect van de inkrimping van de bosstructuur ter 
plaatse blijft niettemin deels aanwezig. Vooral bij alternatief voor Oostappen in zone C is 
compensatie elders onvoldoende om de impact op het complex van vochtig bos en 
struweel in habitatrichtlijngebied te compenseren. 
 
Aangepaste verlichting kan in combinatie met het voorziene landschappelijke raamwerk, 
de verstoring van fauna milderen tot beperkt negatief, behalve in zone C van Oostappen 
Groep, waar de inname van waardevol biotoop en de centrale ligging sterke effecten 
zou blijven uitoefenen op het omringende bos, de vijvers en het nieuw aan te leggen 
venhabitat in de kop van de Roosterbeekvallei in habitatrichtlijngebied. 
 
Alternatievenafweging 
 Oostappen Groep 
De beoordeling van de effecten van het basisplan wijzigt voor geen enkele effectgroep 
door het mee ontwikkelen voor verblijfsrecreatie van zone A, zone B of zone C, behalve 
voor de effecten op vegetatie en fauna. De negatieve impact op fauna en vegetatie van 
de ontwikkeling in zone B is nog te milderen door gepaste boscompensatie in het gebied 
zelf. De inname van waardevol regionaal belangrijk biotoop binnen de Europese 
beschermingszone in de natuurkern van Hengelhoef bij ontwikkeling van zone C is 
echter aanzienlijk negatief en niet te milderen. Dit alternatief is te vermijden. 
 
 Twin Properties 
De beoordeling van de effecten van het basisplan wijzigt enkel voor de effectgroepen 
landschapsbeeld en erfgoedwaarden door het bijkomend bouwen van een hotel in zone 
E of E’. Mits mildering door een doordachte inplanting, oriëntatie en vormgeving levert 
het echter geen bijkomend negatief effect meer op. Het hotel zorgt wel nog voor een 
negatieve beoordeling voor de effectgroep bodemopbouw omdat een kelder moet 
uitgegraven worden.  
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 Natuur en visvijvers 
Het onderschikt stellen van recreatie aan natuur of het ruimtelijk scheiden van beide 
functies levert meer winst op naar waterkwaliteit en op die manier ook aan een betere 
kwaliteit van de vegetaties/habitats (indirect effect via waterkwaliteit). Enkel het 
scheidingsscenario levert een nog positievere impact op rust voor fauna dan de andere 
alternatieven. 
 
 Cumulatieve effecten 
Enkel voor geluidsniveau en luchtkwaliteit levert de cumulatie van de ontwikkelingen 
voor verblijfsrecreatie in Oostappen Groep en Twin Properties negatievere effecten op 
dan elk afzonderlijk. 
 

19.4 Watertoets  

De watertoets vormt in het MER een samenvatting van de effecten die bij de 
verschillende disciplines (Water en Fauna en flora) beschreven worden. De watertoets 
wordt toegevoegd in het hoofdstuk ‘Integratie en eindsynthese’. Het bevat volgende 
aspecten: 
 

19.4.1 Hemelwaterberging 

 Deelgebied Oostappen Groep 
Centraal deel 
In het centrale deel blijft de situatie gelijk aan de huidige situatie, er is bijgevolg geen 
wijziging in de afvoer van hemelwater. 
 
Westelijk deel 
In het westelijke deel zal de toename van de verharding beperkt blijven tot de 
toegangswegen tot de kampeerplaatsen, die aangelegd wordt in halfdoorlatend 
materiaal. Er wordt hier geen hemelwaterafvoer voorzien. Het water kan lokaal 
infiltreren. Ook wanneer op de kampeerplaatsen voorzieningen worden geplaatst 
(vb. stacaravans) zal dit niet tot een toename van de afstroming leiden. Het water 
kan nog steeds lokaal, naast of onder de voorzieningen afstromen. Het effect zal 
bijgevolg neutraal zijn (0). 
 
Oostelijk deel 
In het oostelijke deel zal bijkomende (half)verharding worden aangelegd voor de 
ontsluiting van de flexibele kampeerplaatsen. Er wordt geen hemelwaterafvoer 
voorzien. Alles infiltreert ter plaatse naast de verharde zones. Het verharde 
parkeerterrein zal vermoedelijk behouden blijven. Het effect zal ook hier neutraal zijn 
(0). 

 
Zone Vallei 
In de zone Vallei zal halfverharding worden aangelegd voor de toegangswegen naar 
de kampeerplaatsen. Ook hier wordt geen afvoer van hemelwater voorzien, maar 
zal het water telkens op het perceel infiltreren. 

 
Zone A 
In deze zone wordt enkel halfverharding aangelegd voor de ontsluiting van de 
kampeerplaatsen. Er wordt geen hemelwaterafvoer voorzien. 
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Zone B 
Net als bij zone A wordt enkel halfverharding aangelegd voor de ontsluiting van de 
kampeerplaatsen. Er wordt geen hemelwaterafvoer voorzien. 
 
Zone C 
Net als de andere alternatieven wordt enkel halfverharding aangelegd voor de 
ontsluiting van de kampeerplaatsen. Er wordt geen hemelwaterafvoer voorzien. 
 
Verder wordt in het deelgebied Oostappen ook wegenis aangelegd om de 
verschillende zones met elkaar te verbinden. Deze worden aangelegd in 
halfdoorlatende straatstenen. Wat niet rechtstreeks door de bestrating infiltreert, zal 
opnieuw langs de wegenis infiltreren, ook hier is geen hemelwaterafvoersysteem 
voorzien. 
 
Het effect zal voor elk van de alternatieven bijgevolg neutraal zijn.  

 
 Deelgebied Twin Properties 

Centrale deel 
In het centrale deel van het deelgebied ‘Twin Properties’ zullen geen wijzigingen zijn 
t.o.v. de referentiesituatie, en bij gevolg ook geen wijzigingen in de 
oppervlaktewaterkwantiteit. 
 
Westelijk deel 
In het westelijk deel van het deelgebied ‘Twin Properties’ worden drie nieuwe 
blokken met vakantieappartementen gebouwd. Ter hoogte van de 
vakantieappartementen is er een toename van de verharde oppervlakte. 
 
Oostelijk deel 
In het oostelijke deel zullen negen nieuwe blokken met vakantieappartementen 
worden gebouwd. Ook hier zal ter hoogte van de nieuwe infrastructuur een toename 
zijn van de verharde oppervlakte. Van de approach-golf en sportterreinen wordt 
aangenomen dat ze infiltratie toelaten. 

 
Alternatief hotel in zone E of E’ 
Verder zal in deelgebied ‘Twin Properties’ een hotel gebouwd worden. Mogelijk komt 
dit ter hoogte van zone E of E’. Ter hoogte van het hotel zal de verharde oppervlakte 
toenemen wanneer het in zone E’ komt te liggen. In zone E is momenteel al 
verharding aanwezig. 
 
Wanneer het hotel in zone E of E’ komt, zal er ter hoogte van zone F een parking 
worden aangelegd. Deze zone is momenteel al verhard, er zal bijgevolg geen 
wijziging van de verharde oppervlakte plaatsvinden.  

 
Alternatief F 
Wanneer het hotel ter hoogte van alternatief F wordt uitgevoerd, zal dit niet tot een 
toename van de verharde oppervlakte leiden, aangezien hier momenteel al een 
gebouw aanwezig is. 
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Alle gebouwen in het deelgebied Twin Properties worden zo veel mogelijk voorzien 
van een groendak. Indien niet al het water gebufferd kan worden op het groendak 
en toch afstroomt, kan dat gebufferd worden in ondergrondse bufferbakken bestemd 
voor hergebruik van hemelwater. Deze lopen over in ondergrondse infiltratiebuizen. 
Er is geen afvoer naar het oppervlaktewater voorzien. 
 
De systemen zijn gedimensioneerd op een bui van 10 jaar. Het effect zal bijgevolg 
neutraal zijn. 
 

 Deelgebied Kasteel en bezoekerscentrum 
In het deelgebied ‘Kasteel en bezoekerscentrum’ zal geen of slechts een beperkte 
toename zijn van de verharde oppervlakte. Het effect op de oppervlaktewaterkwantiteit 
zal bijgevolg neutraal zijn. 
 
 Natuur en visvijvers 
Ook in de resterende zones zal geen toename zijn in de verharde oppervlakte. De 
drooggevallen en verboste roeivijver zal aangelegd worden als ven. Hierdoor zal een 
extra oppervlaktewaterlichaam worden gecreëerd. Aan de visvijvers zijn geen ingrepen 
gepland die een effect hebben op de waterkwantiteit. Het effect zal ook hier neutraal 
zijn. 
 

19.4.2 Overstromingen 

 Deelgebied Oostappen Groep 
In het deelgebied ‘Oostappen Groep’ vinden geen ingrepen plaats die een effect hebben 
op het risico op wateroverlast. De toename van de verharde oppervlakte leidt niet tot 
een toename van de hemelwaterafvoer. Het effect zal bijgevolg neutraal zijn. De 
terreinen zijn wel gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 
 
 Deelgebied Twin Properties 
Met uitzondering van het hotel in zone F zijn alle gebouwen voorzien in mogelijk 
overstromingsgebied. Deze zonering werd aangeduid op basis van de topografie van de 
vallei van de Roosterbeek. De Roosterbeek is echter niet recent overstroomd (niet 
aangeduid als ROG of recent overstromingsgebied), zodat de aanduiding als mogelijk 
overstromingsgebied geen effect heeft op de effectbeoordeling De toename aan 
verharde oppervlakte ten gevolge van het plan zal niet leiden tot een toename van de 
overstromingslast. Er dient immers te worden voldaan aan de hemelwaterverordening. 
Al het afstromend hemelwater wordt lokaal gebufferd en geïnfiltreerd. Het effect zal hier 
eveneens neutraal zijn. 
 
 Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
In het deelgebied ‘Kasteel en bezoekerscentrum’ zijn geen omvangrijke ingrepen 
voorzien. Er zal bijgevolg ook geen effect zijn op het risico op overstromingen. Het effect 
is neutraal. 
 
 Natuur en visvijvers 
Ook in de resterende zones zijn geen ingrepen gepland die een effect kunnen hebben 
op de overstromingslast. Het effect is ook hier neutraal. 
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19.4.3 Infiltratie en Grondwaterkwantiteit 

 Infiltratie naar de ondergrond 
Zoals besproken onder 19.4.1 zal in geen van de deelgebieden een noemenswaardige 
wijziging van de infiltratie naar de ondergrond plaatsvinden. Het effect op de 
grondwaterkwantiteit zal bijgevolg neutraal zijn. 
 

19.4.4 Waterkwaliteit 

Grondwaterkwaliteit 
De geplande wijzigingen hebben geen effect op de grondwaterkwaliteit. Eventuele 
vervuiling van het grondwater zal te wijten zijn aan calamiteiten tijdens de aanleg- of 
exploitatiefase. De kans op calamiteiten bestaat nu evenzeer. Het effect op de 
grondwaterkwaliteit zal bijgevolg neutraal zijn. 
 
Ten oosten van het kasteel is een stort aanwezig. Indien dit tijdens de werken wordt 
opgeruimd zal dit een beperkt positief effect hebben op de grondwaterkwaliteit in het 
deelgebied ‘kasteel en bezoekerscentrum’. 
 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
 Deelgebieden Oostappen Groep en Twin Properties 
De oppervlaktewaterkwaliteit wordt bepaald door de lozing van het RWZI. Momenteel 
wordt de maximumcapaciteit van de RWZI bereikt. Het afvalwater van het terrein van 
Hengelhoef zal daarom opgevangen worden in een collector en via een persleiding naar 
de RWZI van Genk gestuurd worden (zie beschrijving in § 3.6.2 en in Bijlage 3.1). 
 
Daarnaast zal het afvalwater van de huidige ontwikkelingen niet langer naar de RWZI 
van Houthalen-Oost gestuurd worden. De daling van de belasting van dit RWZI doet de 
kans op verontreiniging van de Roosterbeek afnemen. Dit zal een beperkt positief effect 
hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit. 
 
Momenteel komt ter hoogte van de knijp op de Roosterbeek verontreiniging voor met 
huishoudelijk afvalwater. Dit is echter afkomstig van de stroomopwaarts gelegen 
woongebieden. Deze hebben geen gescheiden riolering, en bij hevige regenval is het 
debiet hoger dan wat in de riolering terecht kan. In dit geval komt het huishoudelijk 
afvalwater, samen met het hemelwater, via de overlopen in het oppervlaktewater 
terecht. Dit is echter te wijten aan de afwezigheid van een gescheiden rioleringsstelsel 
in de woongebieden stroomopwaarts van het plangebied. Het plan zal hier bijgevolg 
geen invloed op hebben. 
 
 Deelgebied kasteel en bezoekerscentrum 
In de omgeving van het kasteel treden geen wijzigingen op. Het effect op de 
oppervlaktewaterkwaliteit zal bijgevolg neutraal zijn. 
 
 Natuur en visvijvers 
In het basisplan wordt de aanleg van een ven op de plaats van de drooggevallen 
roeivijver voorzien. Dit zal geen effect hebben op de kwaliteit van het bestaande 
oppervlaktewater. Deze vijver krijgt bestemming natuur, er zullen bijgevolg geen 
activiteiten plaatsvinden die een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. 
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In de visvijvers worden 4 alternatieven onderscheiden afhankelijk van de verdeling 
recreatie/natuur in de vijvers. Onder recreatie wordt hier het gebruik als visvijver 
verstaan. De aanwezigheid van de visvijver zorgt voor eutrofiëring doordat de vissen 
worden gevoerd en de bodem opwoelen. Wanneer veel vis aanwezig is, zullen de 
waterplanten niet kunnen standhouden, wat opnieuw een negatief effect heeft op de 
waterkwaliteit. Wanneer niet langer vissen aanwezig zijn (bestemming natuur) zal de 
eutrofiëring afnemen en zullen de waterplanten zich beter kunnen ontwikkeling. Dit zal 
een positief effect hebben op de waterkwaliteit. 
 

 Bij het alternatief ‘basisplan + visvijver met natuur en recreatie evenwaardig’ blijft 
de situatie zoals ze nu is; het effect zal bijgevolg neutraal zijn. 

 Bij het alternatief ‘basisplan + visvijvers met natuur ondergeschikt aan recreatie’ 
kan het visbestand nog toenemen, wat de waterkwaliteit zal verslechteren. 
Gezien de huidige waterkwaliteit door de aanwezigheid van de vissen beperkt is, 
zal het effect hier beperkt negatief zijn. 

 Bij het alternatief ‘basisplan + recreatie ondergeschikt aan natuur’ kan geen 
hengelsport meer worden toegelaten. Dit zal leiden tot een verbetering van de 
oppervlaktewaterkwaliteit. Het effect is aanzienlijk positief. 

 Bij het alternatief ‘basisplan + visvijvers met natuur en recreatie in duidelijk 
gescheiden zones’ zal de kwaliteit stek stijgen in de vijvers die niet meer 
gebruikt worden voor de hengelsport. Het effect zal hier positief zijn. 

 
19.4.5 Waterafhankelijke natuur 

De effecten van de disciplines Water en Bodem worden doorgegeven aan de discipline 
Fauna en flora. Deze besluit het volgende in de effectgroep ‘indirecte beïnvloeding van 
de natuurwaarden’: 
 
Het plan zal geen invloed hebben op de kwaliteit van grond- of oppervlaktewater en zal 
ook niet zorgen voor sterke verhoging van het debiet in de Roosterbeek. De 
alternatieven voor de visvijvers kunnen een effect hebben op de waterkwaliteit: 

 Bij het alternatief ‘visvijvers met natuur ondergeschikt aan recreatie’ kan het 
visbestand nog toenemen, wat de waterkwaliteit vermoedelijk zal verslechteren. 
Maar gezien de huidige waterkwaliteit door de aanwezigheid van de vissen 
slechts beperkt is, zal het effect hier beperkt negatief zijn (-1); 

 Bij het alternatief ‘recreatie ondergeschikt aan natuur’ kan geen hengelsport 
meer worden toegelaten. Dit zal vermoedelijk leiden tot een verbetering van de 
oppervlaktewaterkwaliteit. Het effect is aanzienlijk positief (+3); 

 Bij het alternatief ‘visvijvers met natuur en recreatie in duidelijk gescheiden 
zones’ zal de kwaliteit sterk stijgen in de vijvers die niet meer gebruikt worden 
voor de hengelsport. Het effect zal hier positief zijn (+2). 

 
19.4.6 Waterzuivering en riolering 

De oppervlaktewaterkwaliteit wordt bepaald door de lozing van het RWZI. Momenteel is 
de maximumcapaciteit van de RWZI bereikt. Het afvalwater van het terrein van 
Hengelhoef zal daarom opgevangen worden in een collector en via een persleiding naar 
de RWZI van Genk gestuurd worden. De belasting van de RWZI zal dalen en er komt 
ruimte vrij voor het opvangen van de autonome ontwikkeling van wonen en bedrijvigheid 
in Houthalen-Oost.  
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20 POST-MONITORING 

20.1.1 Mobiliteit 

Een aantal maatregelen kunnen niet strikt opgenomen worden in een ruimtelijk 
uitvoeringsplan. Het betreft de spreiding van het toekomende verkeer door de 
ondernemers van de recreatieve verblijven. Dit dient gemonitord te worden met 
tellingen. Als de monitoring effectief problemen vaststelt die niet door 
spreidingsmaatregelen of andere initiatieven zijn opgelost, moet de programmatie zoals 
beschreven in het plan worden afgebouwd. In functie van de koppeling aan deze 
monitoring is het daarom aan te bevelen een fasering in het plan in te bouwen. De 
inrichters kunnen slechts een vergunning krijgen in de mate dat de monitoring aantoont 
dat de vorige fase niet tot problemen heeft geleid en er ook geen aanwijzingen zijn dat 
de volgende fase wel problemen zal veroorzaken. Die volgende fase vormt dan opnieuw 
een behapbaar geheel waarvan de bijkomende effecten en aangepaste mildering goed 
geëvalueerd kunnen worden. 
 
Voor Oostappen Groep kan bij een gedeeltelijke realisatie van de spreiding (een kwart 
in plaats van de helft minder verkeer) een infrastructurele maatregel overwogen worden. 
In functie van de realisatie van bijkomende infrastructuur, en vooral de nieuwe 
noordelijke toegang tot Oostappen Groep, moet in het plan dan de nodige flexibiliteit 
worden voorzien en/of een koppeling gemaakt worden met deze fasering. De 
bijkomende infrastructuur betreft een rechtsafslagstrook vanaf de Tulpenstraat ter 
verbetering van de verkeersleefbaarheid. De inrichting ervan wordt pas een optie als de 
verkeersmonitoring aantoont dat er geen problemen optreden op de spitsmomenten na 
realisatie van de afgeronde fases. 
 
Indien de monitoring problemen signaleert, dat zal op de spitsmomenten zijn, moet 
worden overwogen om de initiatiefnemers ook te laten bijdragen tot een meer 
aanzienlijke aanpassing en vervollediging van het op- en afrittencomplex, zeker als dat 
de uitvoering van aanpassingsplannen door de wegbeheerder ondersteunt of versnelt. 
 

20.1.2 Fauna en flora 

Er zijn weinig recente inventarisatiegegevens beschikbaar voor het gebied, vooral voor 
fauna. In het beheerplan van Limburgs Landschap of beheerovereenkomsten met de 
andere eigenaren, kan de aanwezigheid van specifiek verstoringsgevoelige fauna 
geïnventariseerd worden, zodat zonering in de toegankelijkheid kan overwogen worden. 
 

20.1.3 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

De groenstroken in het landschappelijk raamwerk moeten verder uitgewerkt worden op 
vergunningenniveau en aantonen dat ze 
- ter hoogte van de zones E-E’ en het westelijke deel van deelgebied Twin Properties 

effectief een visuele afscherming vormen voor het hotel (in beide alternatieven) en de 
hoekgebouwen; 

- ter hoogte van de grens tussen de Roosterbeekvallei en deelgebied Oostappen 
Groep effectief een visuele afscherming vormen voor de campingonderdelen;  

- zelf een passend onderdeel van het groendomein Hengelhoef vormen. 
Ook de effectieve totstandkoming van deze buffers moet opgevolgd worden, 
bijvoorbeeld in het monitoringdeel van een natuurbeheerplan.  
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21 VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 Bijlage I van Natura2000: Habitattypes voor de habitatrichtlijngebieden. 
 Bijlage II van Natura2000: Soorten aanduiding voor de habitatrichtlijngebieden. 
 Bijlage IV: Dit is bijlage I van de vogelrichtlijngebieden. 
 BPA: Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de visie 

van de overheid wordt uitgedrukt over de toekomstige ruimtelijke ordening voor een 
deel van het gemeentelijk grondgebied. Het BPA bestaat uit een kaarttekening met 
grafisch ingekleurde bestemmingszones en symbolen met een verklarende legende 
en de voorschriften of verordeningen met betrekking tot deze zones en/of percelen. 

 BWK: Biologische Waarderingskaart van Vlaanderen. Deze kaart wordt opgesteld 
door het Instituut voor Natuurbehoud. Het is een vlakdekkende kaart voor 
Vlaanderen met 2 informatieniveaus: een beschrijving van de aanwezige vegetaties 
en een waardering van deze vegetaties. 

 Grondwaterstand: Grondwater ondervindt een bepaalde druk in de ondergrond. 
Deze wordt gemeten in peilbuizen. De hoogte (of diepte) van het wateroppervlak 
van het water in deze buizen wordt de grondwaterstand of stijghoogte genoemd. 

 Infiltratie: Wanneer de grondwaterstanden in de onderliggende lagen zich lager 
bevinden dan de bovenste, ontstaat een drukverschil naar onderen toe. Hoge 
grondwaterstanden duiden immers op een hogere druk (cfr. grondwaterstand). 
Hierdoor stroomt water naar onder, het infiltreert. 

 Maaiveld: Bovenzijde van een bodem, waar de vegetatie op groeit. 
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22 LIJST VAN AFKORTINGEN 

 ARP Afdeling Ruimtelijke Planning 
 ANB Agentschap voor Natuur en Bos 
 BBI  Belgische Biotische Index 
 BBL Bond Beter Leefmilieu BPA 
 BPA Bijzonder Plan van Aanleg 
 BWK Biologische Waarderingskaart 
 CAI  Centraal Archeologische Inventaris 
 DABM Decreet Algemeen Milieubeleid 
 DOV Databank Ondergrond Vlaanderen 
 DTM Digitaal Terreinmodel 
 GEN Grote Eenheden Natuur 
 GENO Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
 IBA  Individuele Behandeling van Afvalwater 
 GNOP Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 
 GRS Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
 GRUP Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
 IE  Inwoners Equivalent 
 IVON Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 
 KB  Koninklijk Besluit 
 KMO Kleine en Middelgrote Ondernemingen 
 LNE Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
 MER Milieueffectrapport 
 NOG Natuurlijk Overstroombare gebieden 
 NTS Niet-Technische Samenvatting  
 OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
 POM Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
 ROG Recent Overstroomde Gebieden 
 PRS Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
 PRUP Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
 RSV Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
 RSPL Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg 
 RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
 SBZ Speciale Beschermingszone 
 SBZ-H  Speciale Beschermingszone volgens de Habitatrichtlijn  
 SBZ-V Speciale Beschermingszone volgens de Vogelrichtlijn 
 STOP-principe Stappers, trappers, openbaar vervoer en privaat vervoer 
 TAW Tweede Algemene Waterpassing 
 TDL Transport, Distributie en Logistiek 
 VEN Vlaams Ecologisch Netwerk 
 VGM Vlaams Grondwatermodel 
 VHA Vlaamse Hydrografische Atlas 
 VLAREA Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer 
 VLAREBO Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering 
 VLM Vlaamse Landmaatschappij 
 VMM Vlaamse Milieu Maatschappij 
 VUB Vrije Universiteit Brussel 
 W&Z Waterwegen en zeekanaal  
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BIJLAGE 3.1 
Een oplossing voor het huishoudelijk afvalwater van de 

vakantiedomeinen 
 
 



BIJLAGE TE VOEGEN AAN PLANMER PRUP HENGELHOEF  
 

EEN OPLOSSING VOOR HET HUISHOUDELIJK AFVALWATER VAN DE VAKANTIEDOMEINEN 
Nota, revisie juni 2015 

 

Achtergrond 

 

Zoals omstandig geduid in de kennisgevingsnota voor het planMER is er één cruciale randvoorwaarde voor het 

welslagen van een modernisatie en uitbreiding van de vakantiedomeinen van Oostappen Groep en Land Lease 

Company, namelijk het vinden van een oplossing voor het bijkomend afvalwater van de voorziene uitbreiding zonder 

dat dit een impact genereert op de Europees beschermde natuurwaardes van de Roosterbeek en de geassocieerde 

percelen in haar valleigebied. 

 

De kern van het probleem ligt bij de  toegestane capaciteit van de huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 

Houthalen-Oost. Deze RWZI loost haar effluent in de Roosterbeek, een beek die stroomt door Europees beschermd 

Habitat-richtlijngebied. Omwille van deze natuurwaardes zijn er verstrengde lozingsvoorwaarden van toepassing. 

Anno 2013/2014 worden deze normen gehaald door exploitant Aquafin echter de RWZI  (9.000 I.E.) kan niet 

uitgebreid worden gezien de strikte beperkingen naar de ontvangende waterloop, de Roosterbeek . Het is niet 

toegestaan om bijkomende vuilvracht in het zuiveringsgebied te verwerken. Of dit nu gerealiseerd zou worden door 

een bijkomende zuiveringsinstallatie voor de uitbreiding van Hengelhoef of door een uitbreiding van de bestaande 

RWZI van Aquafin, het blijft steeds bijkomende vuilvracht. Dit zou steeds een negatieve impact op de Roosterbeek 

hebben. Uitbreiding van de vakantiedomeinen zou kortom betekenen dat dit  extra ‘gezuiverde’ afvalwater  in de 

Roosterbeek zou terechtkomen, wat niet toegestaan wordt. Een oplossing is dan ook nodig, niet alleen voor de 

uitbreiding van Hengelhoef maar ook voor de bijkomende bewoning in Houthalen-Oost. In bijzonder ook omdat door 

inbreiding en eventueel ook uitbreiding, toekomstige bijkomende woningen en handelspanden te Houthalen-Oost 

zullen zorgen dat de capaciteit van de RWZI (en dus de restuitstoot naar de Roosterbeek) in de toekomst 

overschreden wordt.  

 

Stap 1 : overleg tussen toeristische exploitanten & Vlaamse overheid (2010 – 2012) 

Hogere problematiek is niet nieuw, reeds in de projectMERs van Oostappen Groep en Twin Properties / Land Lease 

Company werd dit probleem aangekaart. Beide toeristische exploitanten traden daarom in overleg met het kabinet 

van de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Natuur. Voorjaar 2012 werd een princiepsakkoord bereikt omtrent 

enerzijds de financiering van de noodzakelijke werken (geen voorwerp van deze nota) en anderzijds de zoektocht naar 

een technische oplossing.  

 

Inzake dat laatste werd reeds bij het princiepsakkoord geopteerd voor een afkoppeling van het afvalwater van de 

vakantiedomeinen (zowel bestaand contingent – 2031 I.E. – als de bijkomende vuilvracht) dankzij het afvoeren van de 

vuilvracht naar RWZI Genk (waarbij eventuele aanpassingen aan de RWZI Genk ten laste vallen van de Vlaamse 

overheid). Uit een eerste quick scan werden kortom volgende scenario’s niet weerhouden :  

- de uitbreiding van de RWZI Houthalen-Oost via een klassieke tertiaire trap en/of uitbreiding bestaande 

primaire en secundaire trap, dit werd niet weerhouden daar dit een extra ruimte-beslag vergde welke niet 

mogelijk is daar de RWZI midden SBZ-H-gebied gesitueerd is 

- de uitbreiding van de RWZI Houthalen-Oost door een uitbreiding met een biomembraanreactor, dit is 

weliswaar ruimte-efficiënt doch werd niet weerhouden gelet op de hoge kostprijs zowel inzake investering 

als inzake exploitatie.  

Bovendien veroorzaken beide scenario’s een bijkomende restuitstoot (na zuivering van het afvalwater) naar de 

Roosterbeek wat niet toegestaan wordt. 

 

Dankzij deze princiepsbeslissing wordt kortom ook ruimte gecreëerd voor uitbreiding van de vuilvracht afkomstig van 

Houthalen-Oost (i.e. bijkomende woningen en/of handelszaken tengevolge inbreiding en/of uitbreiding). Immers door 

de afkoppeling van de bestaande vuilvracht van Hengelhoef (2.031 IE) op de  RWZI Houthalen-Oost komt er terug 

capaciteit vrij.  

 



Of hoe kortom de princiepsbeslissing vier vliegen in één slag sloeg :  

- perspectief voor uitbreiding vakantiedomeinen Oostappen Groep en Land Lease Company 

- perspectief voor in/uitbreiding Houthalen-Oost zonder eenzelfde patstelling als bij de vakantieparken  

- mét respect voor de verscherpte lozingsvoorwaarden/beperkingen van de Roosterbeek 

- mét respect voor de Europees beschermde natuurwaardes. 

 

Bij de beslissing tot doorvoer van vuilvracht Hengelhoef naar RWZI Genk werd uiteraard rekening gehouden met de 

capaciteit van RWZI Genk en de stadsontwikkelingsplannen van stad Genk die in de toekomst zouden aansluiten op 

deze RWZI Genk. Deze plannen worden niet gehypothekeerd.  De doorvoer van de bestaande en geplande vuilvracht 

van Hengelhoef naar RWZI Genk zal gebeuren via een pomp en persleiding. Er zal op de terreinen van Hengelhoef zelf 

een 2DWA-stelsel gerealiseerd worden zodat de op te pompen debieten beperkt blijven. Deze sluiten aan op de 

bestaande riolering van Genk thv de Hengelhoefstraat/Woudstraat. De capaciteit van de tussenliggende leidingen is 

voldoende om deze bijkomende debieten af te voeren. Afwaarts wordt dan mee aangesloten op de Collector langs de 

Stiemer (bovengemeentelijke infrastructuur) die verder door rechtstreeks op de RWZI van Genk zal aansluiten. 

Momenteel zorgt de bijkomende aansluiting van de vuilvracht van Hengelhoef enkel thv de overstort in de Evence 

Coppélaan voor een groter overstortdebiet. Gezien momenteel (2015) ook een studie (door Aquafin) lopende is om 

gans de Collector langs de Stiemer te saneren, wordt dit aspect hierin mee opgenomen. Dit gebeurt in nauw overleg 

met de Diensten van stad Genk. Hun plannen ivm de ontwikkeling van de Stiemervallei en de bijhorende 

stadsontwikkeling worden meegenomen bij de uitwerking van de optimalisatie van de Collector. De plannen om de 

bewuste overstort te saneren zullen hier zeker rekening mee houden. De meeraanvoer van vuilvracht naar de RWZI 

Genk zal resulteren in een beperkt aantal ingrepen op de RWZI Genk zelf. Zo werd reeds een voorstel van projekt 

‘RWZI Genk – fase 3’ opgemaakt om de noodzakelijke aanpassingen door de bijkomende aansluiting van Hengelhoef 

te kennen. Als de uitbreiding van Hengelhoef er effectief komt, zal deze 3
e
 fase van de RWZI Genk dienen uitgevoerd 

te worden. Dit kan volledig binnen het huidige terrein van de RWZI gerealiseerd worden. 

 

 

Stap 2 : haalbaarheidsonderzoek (1
e
 helft 2013) 

Op basis van het princiepsakkoord bestelde Aquafin nv – in samenwerking met de  toeristische ondernemers en 

volgens afgesproken kostenverdeling – vervolgens een haalbaarheidsonderzoek. Het studiebureau Grontmij werd 

aangesteld en werkte een haalbaarheidsonderzoek uit. Op basis van diverse uitvoering- en locatie-alternatieven werd 

de princiepsbeslissing kortom onderzocht naar haalbaarheid in een brede betekenis. Het studiebureau toetste immers 

de diverse scenario’s aan een veelvoud van criteria :  

 Hydraulisch onderzoek: dimensionering/capaciteit 

 technisch onderzoek : een onderzoek naar de bodemsamenstelling, naar eventuele (kruisende) nutsleidingen, 

naar interferentie met wegenis, … 

 operationeel onderzoek : een onderzoek naar de ligging en bereikbaarheid (i.f.v. investering alsook 

herstellingen) 

 minder hinder-onderzoek : een onderzoek naar de mogelijke impact voor omwonenden – bedrijven – 

vervoersmodi (incl. toeristisch fietsknooppuntnetwerk) 

 onderzoek naar beleidsmatige randvoorwaarden : een onderzoek waarbij as such de diverse MER-disciplines 

de revue passeerden. 

 

Gekoppeld aan dit haalbaarheidsonderzoek werd tevens een inspectie van de bestaande collector, die aansluit op de 

RWZI Houthalen-Oost, besteld. Het vermoeden werd bevestigd dat deze relatief oude collector 

verouderingsverschijnselen vertoont (chemische aantasting, verzakkingen, …) waardoor investeringen/renovatie (bvb. 

interne lining) op termijn noodzakelijk worden geacht (dit werd echter niet meegenomen in de verdere studie).  

Gezien de bestaande collector in beheer van Infrax is en zij in dit projekt niet participeren zal dit moeten opgenomen 

worden in een later projekt. Voor deze bestaande collector zal op termijn ook een optimalisatie-projekt moeten 

uitgewerkt worden. Momenteel (2015) is ook een studie van Houthalen-oost lopende waarin ook dit probleem mee 

opgenomen wordt. 

 

Het resultaat is een pomp en een persleiding  die de vuilvracht van Hengelhoef zullen afkoppelen van de bestaande 

riolering en deze aansluiten op de bestaande rioleringsinfrastructuur in de Woudstraat. Bijkomend werd bepaald dat 

de persleiding onder het bestaande fietspad zou voorzien worden.. Vanuit de initiële denkpiste om een verzamelriool 

naast de bestaande collector te situeren werd het pompstation (en derhalve ook de aanvang persleiding) gesitueerd 



op een laagste punt van de beekvallei. Echter gelet op de situering in habitatrichtlijn-gebied kende dit scenario een 

ecologisch manco en werd in overleg getreden met ANB die deze impact als te significant evalueerde tijdens een 

plaatsbezoek. De denkpiste werd daarom gelanceerd vanuit dit overleg ANB – Grontmij – Aquafin om het pompstation 

juist buiten het SBZ-H-gebied te situeren, t.h.v. een bospad dat door het domein van Oostappen Groep loopt (wat ook 

een voordeel zou kunnen genereren naar bereikbaarheid pompstation).  

 

Afrondend dient ook opgemerkt te worden dat tijdens dit haalbaarheidsonderzoek ook een juridische kwestie 

opgehelderd werd. De bestaande collector bleek te behoren tot het patrimonium van Infrax.  

 

We verwijzen voor meer duiding naar  

- de onderzochte scenario’s, zie  samenvattend document in bijlage achteraan.  

- De omstandigere haalbaarheidstudie, dd. 12 juli 2013  

- het verslag van het overleg met het Agentschap Natuur en Bos dd. 1 oktober 2013 in bijlage).  

 

Stap 3 : opmaak technisch plan (najaar 2013 – voorjaar 2014) 

Gelet op de outcome van de haalbaarheidsstudie werd vervolgens door de initiatiefnemers opdracht gegeven aan 

Grontmij tot opmaak van een technisch plan voor het pompstation en de persleiding . De persleiding werd gesitueerd 

onder het fietspad en loopt tot aan de Woudstraat/Hengelhoefstraat (alwaar reeds bestaande riolering en meer 

afwaarts de Stiemerbeekcollector  gesitueerd is die het afvalwater naar RWZI Genk zal brengen). Het pompstation 

werd beperkt opgeschoven naar de door ANB gesuggereerde locatie. Een beperkte keerzijde van de medaille is dat 

alzo de te graven sleuf voor de persleiding langer wordt (wat aldus een tijdelijke impact binnen het SBZ-H-gebied zal 

genereren).  

 

Bovendien werd in het technisch plan ook een noodoverloop voorzien op de bestaande collector. Mocht het 

pompstation falen, dan zal het afvalwater niet geloosd worden op de Roosterbeek doch wel gravitair afgevoerd 

worden (via een klassieke rioleringsbuis) naar de bestaande collector in het valleigebied. Of hoe het afvalwater bij 

falen pompstation (bvb. uitvallen pompen) tijdelijk doorgevoerd wordt naar RWZI Houthalen Oost. De bedding van 

deze overstortleiding kan “werk met werk” eveneens gesitueerd worden in de te graven sleuf voor de persleiding. 

 

Parallel werd ook ingestemd met de idee van een nieuwe verbindingsriool (lokale leiding met gravitair verloop) welke 

de vuilvracht (lozingspunten) van Oostappen Groep en Land Lease Company zou opvangen (zowel bestaande 

vuilvracht als vuilvracht van een toekomstige uitbreiding):  

- in casu van Oostappen Groep resulteert dit in 3 aansluitingen (bestaande situatie) als mogelijks ook extra 

aantakkingspunten i.f.v. de geambieerd uitbreiding (cfr. scenario-building in het kennisgevingsdocument van 

de planMER) 

- in casu van Land Lease Company zal dit een doortrekken van haar bestaande riolering betekenen (immers 

thans wordt aangetakt op de bestaande collector, de nieuwe verbindingsriool is echter noordelijker 

gesitueerd), wat een kruisen van de bestaande collector zal vergen (en alzo een tweede tijdelijke impact 

binnen SBZ-H-gebied noodzaakt). 

Een detailontwerp behoort voorlopig nog  niet tot de opdracht van Grontmij noch Aquafin. Afspraken omtrent de 

opmaak van dit detailontwerp  dienen nog gemaakt te worden tussen de toeristische exploitanten en de Vlaamse 

Minister van Leefmilieu en Natuur (valt buiten deze nota).  

 

Voor meer info over de aangepaste/uiteindelijke situering van pompstation en persleiding verwijzen we naar de 

plannen in bijlage achteraan.  

 

Teneinde deze keuze ruimtelijk te verankeren werd door de toeristische ondernemers in samenspraak met Aquafin nv 

aangestuurd op een bespreking op de gewestelijke stedenbouwkundige vergunningscommissie (GSVC). Deze vond 

plaats op 13/03/2014 en kende volgende outcome :  

- in globo wordt door alle aanwezigen het doorbreken van de patstelling omtrent het huishoudelijk afvalwater 

positief onthaald  

- vanuit Onroerend Erfgoed zal – gelet op aanduiding als Ankerplaats – nog een advies (n.a.v. een 

plaatsbezoek) gegeven worden omtrent een gepaste landschappelijke inkleding van de bovengrondse 

infrastructuren van het pompstation, ook zal een reflectie gemaakt worden naar de eventuele 

landschappelijke impact van de realisatie van de (grotendeels ondergrondse) infrastructuur (bvb. al dan niet 



noodzaak tot kappen bomen). Na het plaatsbezoek voorjaar 2014 werd de goedkeuring van Onroerend 

Erfgoed omtrent het projekt bekomen. 

- door Aquafin zal de bijkomende vuilvracht via de riolering  van de Woudstraat meegenomen worden in de 

hydrodynamische studie van het rioleringsstelsel naar RWZI Genk met inbegrip van de Stiemerbeek-collector 

en haar overstorten. Sowieso werd op het overleg gesteld dat de (ecologische en waterkwaliteits-) 

doelstellingen van de Roosterbeek prevaleren op deze van de Stiemerbeek waardoor de leden van de 

Commissie voorliggende oplossing ondersteunt.  

 

Zijsprong (1) – reflectie naar de aantakking op de Stiemerbeek-collector   

De analyse dat de doelstellingen Roosterbeek prevaleren op deze van de Stiemerbeek is geenszins verrassend immers 

de Roosterbeek kent een verscherpte doelstelling gezien het ecologisch zeer belangrijke gebied waar de Roosterbeek 

stroomafwaarts de RWZI Houthalen-Oost doorstroomt. De waterkwaliteit van de Roosterbeek is belangrijk voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van meerdere natuurgebieden, waaronder de Teut (veen) en het Middenlimburgs 

Vijvergebied (dat gevoed wordt door de Roosterbeek).  Fosfor (P) is de belangrijkste probleem-parameter. De RWZI 

Houthalen-Oost werd uitgerust met een P-monitor en defosfatatiemiddelen werden verhoogd gedoseerd.  De RWZI zit 

hiermee op haar limiet.Deze aangepaste  procesvoering in de RWZI Houthalen-Oost, komt de oligotrofe 

natuurdoelstellingen in het SBZ-H-gebied zeker ten goede. 

 

Dit betekent geenszins een vrijgeleide voor de afvoer van het huishoudelijk afvalwater naar de Stiemerbeek-collector. 

In casu werden hieromtrent in het voortraject volgende afspraken gemaakt :  

- het voorzien van adequate investeringen in de RWZI Genk ter sanering van de bijkomende vuilvracht 

(engagement Vlaams Minister van Leefmilieu en Natuur reeds geuit in 2012) 

- het bewaken dat het (gekende) probleem van de overstorten in de collector niet groter wordt (door 

bijkomend debiet  vanwege Hengelhoef).  

 

Dit laatste facet werd gepast vertaald bij de opmaak van het technisch plan. Enige duiding :  

- vooreerst dient opgemerkt te worden dat het influent van de toeristische vakantieparken slechts 

huishoudelijk afvalwater bevat (2DWA-leiding), op beide domeinen is regenwater immers afgekoppeld, in 

casu betekent dit kortom dat het klassieke fenomeen als zouden overstorten in werking treden bij intense 

regenbuien niet van tel is. Bij regen wordt er geen extra regenwater vanuit Hengelhoef mee afwaarts 

getransporteerd.  

- aansluitend dient onderstreept te worden dat het influent van de vakantieparken sowieso weinig zal 

fluctueren op dag of zelfs weekbasis, immers dankzij het pompstation zal het debiet reeds een continue flow 

kennen van maximaal 48l/s.   

- meer zelfs, de piekproductie huishoudelijk afvalwater zal zich situeren in de zomervakantie wanneer en plus 

de bedrijven in de Woudstraat (merendeel) een tandje lager schakelen qua productie wegens (collectief) 

verlof van hun werknemers en wanneer ook te verwachten is dat een aantal huishoudens buitenshuis 

vertoeven (vakantie), of hoe de “tricker” voor een overstort nog verder gereduceerd zal worden.  

- ook het gegeven van de aanzienlijke lengte van de interne riolering op de vakantiedomeinen, de lengte van 

de persleiding, de lengte van de riolering in de Woudstraat zal een zekere buffercapaciteit genereren wat een 

verder afvlakken van het influent richting aantakking (via bestaande rioleringsinfrastructuur) op de 

Stiemerbeekcollector betekent. De aantakking op de Stiemerbeekcollector situeert zich thv de overstort in de 

Evence Coppeelaan (+/- 3km stroomafwaarts de aansluiting). De situering is onderaan bijgevoegd in bijlage. 

- Het influent zal dus beperkt haar effect hebben op dit  overstort in de Evence Coppeelaan, waar het toekomt. 

Thv deze aansluiting zal de nodige extra buffering  voorzien worden om de invloed van de meeraanvoer van 

debiet door de aansluiting van Hengelhoef volledig op te vangen.  

 

Aquafin is reeds enige tijd bezig met studie en onderzoek over de collector Stiemerbeek i.f.v. het voorstellen van 

een globaal optimalisatie- en investeringsproject voor de Stiemerbeekcollector (ifv verbetering milieukwaliteit). 

Deze studie wordt samen met Infrax en in nauw overleg met de stad Genk uitgevoerd. De visie voor optimalisatie 

en geplande toestand is overlegd met stad Genk en kadert in al hun andere plannen (vallei Stiemer en 

stadsontwikkeling). Tegen het najaar 2015 wordt een eerste projektvoorstel voor deze optimalisatie Collector 

Stiemer verwacht. Volgend jaar (2016) zal de ganse studie beëindigd worden. Dan is er volledig zicht op alle 

toekomstige plannen en alle noodzakelijke optimalisaties. De bestaande toestand van dit hydraulisch model is 



reeds voldoende ver gevorderd om info te verzamelen omtrent de overstortwerking van de betreffende overstort 

bij het al dan niet aangesloten zijn van Hengelhoef. 

Teneinde hogere analyse te bevestigen werden simulaties gedaan adhv dit hydronautmodel welke bevestigen dat 

de overstort t.h.v. Evence Coppeelaan (voor de aansluiting  op de Stiemerbeekcollector) bij f/7 535m³ extra zal 

overstorten. Dit volume kan geborgen worden in een bergbezinkingsbekken dat thv de overstort kan voorzien 

worden. Dit is de maximale berging die mee in het projekt moet voorzien worden om de invloed van de 

aansluiting van Hengelhoef tov de huidige situatie uit te schakelen. Gezien de huidige werking van het systeem 

collector-overstorten en de noodzaak tot optimalisatie, zal dit echter mee opgenomen worden in het 

optimalisatie-projekt van de Stiemercollector. Het loont niet om nu tijdelijk grote kosten voor bijkomende 

buffering te maken waarna dit ganse systeem zal aangepast en mogelijks geherlokaliseerd worden. Wel kan als 

verbetering van deze toestand gewerkt worden op het verminderen van de benodigde buffering en dit door 

beperkte ingrepen in het aanvoerende rioleringsstelsel. Dit bergingsvolume kan ook nog verminderd worden door 

meer in het opwaartse stelsel af te knijpen en op te houden. In kader van de uitwerking van het projekt zal hier 

naar een optimalisatie gezocht worden tussen het afknijpen en het bufferen. Het is de bedoeling om de maatregel 

van het afknijpen mee in het projekt te voorzien en de effectieve aanpassing van de overstort (inclusief al dan niet 

extra buffering) mee te nemen in het projekt ‘Optimalisatie collector Stiemer’. De kleine ingrepen in het 

bestaande stelsel passen ook volledig in de toekomstvisie en zullen steeds hun nut hebben op de hydraulica, wat 

ook de plannen met de collector zullen zijn. Deze kunnen ook volledig in de geplande toestand behouden blijven.  

Het bijkomende influent vanwege Hengelhoef zal nog steeds een beperkte invloed op de overstort en Collector 

Stiemer hebben maar zullen maximaal beperkt worden door het maximaal aanwenden van buffering in het 

bestaande stelsel. De optimalisatie van de huidige overstortwerking blijft onderwerp van een andere studie en 

een ander projektvoorstel. In het kader van onderhavig projekt wordt alleen gezorgd dat de bestaande toestand, 

uitgezonderd het overstortdebiet, niet zal verslechteren door deze bijkomende aansluiting vanuit Hengelhoef. 

 

Omdat er DWA uit een extern gebied komt dat geconcentreerde vuilvracht aanvoert, is er in die zin 

ogenblikkelijke concentratie. Daarom speelt niet alleen de jaarlijkse vuilvracht een rol, maar ook het kwalitatieve 

aspect (ifv inschatting van de aantasting tov de basiskwaliteit). In de hydraulische studie van het 

Zuiveringsgebied Genk komt de aanwezige overstortproblematiek uitgebreid aan bod. Het was de bedoeling om 

een projectvoorstel uit te werken ter oplossing van de aanwezige overstortproblemen. In het kader van de 

aansluiting van Hengelhoef werd gevraagd om te zorgen dat er in tussentijd zeker geen meer overstortingen 

zouden voorkomen dan er nu met de huidige werking voorkomen. Dit is ook de reden dat het projekt PS + PL 

Hengelhoef zal uitgebreid worden met ingrepen in het bestaande rioleringsnet die maximale buffering in de 

bestaande riolering moet realiseren. De aansluiting van Hengelhoef wordt voorzien op de bestaande riolering in 

de Hengelhoefstraat. Ongeveer 3km afwaarts dit aansluitpunt wordt er aangesloten op de Stiemerbeekcollector  

thv de overstort in de Evence Coppeelaan. De benodigde 535m³ extra buffering kan eventueel volledig thv deze 

overstort voorzien worden. Maar na analyse kan ook volgend concept gevolgd worden: Afwaarts de persleiding is 

een leiding 1150mm/1300mm aanwezig waarin nog veel kan geborgen worden. Met het voorzien van een 

drempel en knijpopening kan de buffercapaciteit van deze leiding optimaal benut worden. Resterend zou dan 

nog 157m³ thv de OS in de Evence Coppeelaan moeten voorzien worden. In eerste instantie werd gedacht om 

het projekt PS + PL Hengelhoef uit te breiden met deze beperkte resterende buffering. Maar gezien de plannen 

volgens de studie en de intenties van de stad Genk zou dit een verloren maatregel zijn. 

 

De overstort aan de Evence Coppéelaan heeft een doorvoerdebiet van meer dan 300 l/s: de collector heeft 

slechts een beperkte diameter en komt dus onder druk en stort over aan de volgende overstort. Er is dus wel een 

invloed op de Stiemeroverstort-collector. Kwantitatief is dat beperkt tot 200 m3 – dit is aanvaardbaar voor zover 

een terugslagklep op de volgende overstort geplaatst wordt zodat het Stiemerwater niet meer de collector 

inloopt en dus de collector niet meer zo snel hydraulisch overbelast. Kwalitatief wordt het opgevangen door de 

voorziene bijkomende berging in riolering stroomopwaarts overstort Evence Coppéelaan (risico op overstroming 

te onderzoeken op retourperiode 20 jaar  ipv 5 jaar) en door de lozing vanuit Hengelhoefdomein te beperken 

(indien mogelijk tot 1 DWA ipv 2 DWA) met bijkomende berging op het domein zelf. De terugslagklep zal op 

korte termijn geplaatst worden, buiten het projekt PS + PL Hengelhoef. Dit zal het collector-overstort-systeem 

steeds ten goede komen. Weerom ook in afwachting van het grote optimalisatie-projekt. 

 



 
 

 

De bestaande overstort aan de Evence Coppeelaan werkt op verdunning. Deze overstort heeft een zeer lage 

drempel. In toestand B is er 5.496IE op aangesloten. Het doorvoerdebiet bij T2 bedraagt 501 l/s (> 30 DWA). 

Vanuit Hengelhoef wordt een maximaal debiet van 48 l/s voorzien (2DWA). Maximaal zal 8.000 IE aangesloten 

worden. Hoeveel  IE uiteindelijk zal aangesloten worden, zal verder blijken uit de toetsingen ikv de 

planMER/PRUP. Afhankelijk van de draagkracht van het gebied zal dit  meer of minder zijn, maar steeds minder 

dan 8.000 IE.  Op de overstort thv de Evence Coppeelaan is reeds onderstaand gebied (groen) aangesloten. Dit 

staat voor ongeveer 90ha verharde oppervlakte. De grote oppervlaktes in het zuiden en westen (+/- 24ha)  zijn 

reeds afgekoppeld.  

 



 
 

Zowel de Stiemerbeek als de Roosterbeek hebben de doelstelling van basiskwalitiet. De keuze om de 

Roosterbeek voorlopig te bevoordelen tov de Stiemer heeft vooral te maken met de 

instandhoudingsdoelstellingen van de natuurgebieden waardoor de Roosterbeek afwaarts stroomt en het 

Middenlimburgs Vijvergebied dat gevoed wordt door de Roosterbeek. Volgens het Stroombekkenbeheerplan 

(2009-2013) is op de kaart met de Biotische Index de Stiemer geel gekleurd (= matige kwaliteit) en de 

Roosterbeek groen gekleurd (= goede kwaliteit). De Roosterbeek is thv de RWZI Houthalen-Oost zeer kwetsbaar 

met betrekking tot de inplanting van overstorten (= blauw ingekleurd). De Stiemer is thv de Evence Coppeelaan  

geel ingekleurd (= strategisch belangrijk) op de kaart met de kwetsbaarheid met betrekking tot de inplanting van 

overstorten. Meer stroomafwaarts wordt de Stiemer pas blauw ingekleurd.   

 

 

 

Zijsprong (2) - reflectie naar milieu-disciplines  

Dankzij het omstandig gevoerde traject ligt een voorstel op tafel waardoor de modernisatie van de vakantieparken 

niet langer afhankelijk is van de problematiek van het huishoudelijk afvalwater. Het zwaard van damocles is ook weg 

voor bewoners & handelaars van Houthalen-Oost alsook voor de Europees beschermde natuurwaardes. Ongetwijfeld 

schuilt hier de grootste maatschappelijke meerwaarde.  

 

Er is echter meer. Dankzij de vele “checks & balances” in het gevoerde traject ligt een voorstel op tafel dat globaal ook 

positief – neutraal scoort in een screening naar de diverse milieudisciplines :  

 reflectie discipline mobiliteit  

 geen impact op Donderslagweg of Tulpendreef  

 slechts tijdelijk hinder op recreatief fietspad dat uitgebroken dient te worden omwille van de 

realisatie van de persleiding 

 als milderende maatregel wordt voorgesteld om de werkzaamheden te plannen buiten 

toeristisch seizoen (15 juni – 15 september) 



 reflectie discipline ruimte & erfgoed  

 het betreft in hoofdzaak ondergrondse constructies zonder effect op Ankerplaats-beleving 

 bovengronds is slechts een beperkte uitrusting t.b.v. pompstation (t.h.v. zoom bos – vallei)  

gesitueerd 

 volledigheidshalve dient opgemerkt te werden dat er tijdens de werkzaamheden ook tijdelijke 

hinder is  

 reflectie discipline natuur & water 

 vooreerst dient onderstreept te worden dat er eindelijk een oplossing is voor een dreigende 

overbelasting RWZI Houthalen-Oost wiens effluent geloosd wordt in SBZ-H-gebied – de 

Roosterbeek met verscherpte ecologische normstelling  

 er zijn slechts 2 kruisingen SBZ-H-gebied :  

o enerzijds nieuwe persleiding (en de overloop) dit is “noodzakelijk kwaad” omwille van 

situering pompput en verbindingsriool buiten SBZ-H,  

o anderzijds doortrekking aantakking Twin Properties ook dit is een “noodzakelijk kwaad” 

omwille van situering verbindingsriool buiten SBZ-H  

 eventuele bijsturingen of bijkomende interne leidingen Domein Hengelhoef (richting 

verbindingsriool en ook volledige afkoppeling tot 2DWA waar dit nu nog niet zou gerealiseerd 

zijn) zijn eveneens te bestempelen als een “noodzakelijk kwaad” om bestaande toestand of 

uitbreidingen te berioleren op het domein van Oostappen Groep (wat mogelijks ook het kappen 

noodzaakt van een beperkt aantal bomen of struiken), onderstreept dient te worden dat deze 

werkzaamheden gesitueerd zijn buiten SBZ-H-gebied en eveneens beperkt in de tijd haar impact 

kennen 

 ook hier kan gedacht worden aan een aangepaste werfplanning i.f.v. beperken duurtijd werken 

alsook i.f.v. inplanten werken buiten o.m. migratieperiode fauna, sowieso zal dit nader 

onderzocht worden in de verplicht op te maken passende beoordeling project (en eventuele 

VEN-nota). 

 een beperkt in tijd gesitueerde impact is tevens de noodzakelijke bemaling van de bouwput 

pompstation (ook dit kan bestempeld worden als “noodzakelijk kwaad” omwille van situering 

verbindingsriool buiten SBZ-H, d.w.z. buiten laagste zone valleigebied en aldus op valleiflank, 

ook dit zal vanzelfsprekend nog bewaakt worden in de passende beoordeling project). De 

impact zal wel afhankelijk zijn van de grondwaterstand. 

 tot slot dient herhaald te worden – zie ook hoger – dat bij de opmaak van het technisch plan 

gewaakt werd over het vermijden dat het bijkomende influent niet zal resulteren in een 

bijkomend aantal overstorten t.h.v. aantakking riolering Woudstraat op Stiemerbeek-collector.  

 

Men kan hier dan ook uit afleiden dat voorliggend plan geen significante effecten kent.  

 

Zoals gesteld zal eventuele impact op fauna & flora nog nader onderzocht worden in een passende beoordeling op 

projectniveau wat kortom in milderende maatregelen zal vertaald worden waardoor ook vrees voor significante 

impact op deze discipline onterecht is.  

 

 

Zijsprong (3) : juridische reflectie naar eventuele MER-plicht voor de aanleg van pompstation en persleiding.  

Inzake de toets aan het MER-Besluit stelt Bijlage II – 10 Infrastructuurprojecten volgend :  

 
Bijlage II - 10 INFRASTRUCTUURPROJECTEN 

k) Aanleg in open sleuf van buisleidingen en aanleg van randvoorzieningen 

behorend bij die buisleidingen die niet gelegen zijn binnen de rooilijnen 

van een openbare weg, en waarbij een van de volgende voorwaarden vervuld 

is : 

1)  ten minste 2000 m² van de randvoorziening ligt in een bijzonder 

beschermd gebied;   

2)  de buisleiding heeft een ononderbroken lengte van 1 km of meer in een 

bijzonder beschermd gebied; 

3)  de buisleiding heeft een lengte van 10 km of meer. 

 



Inzake de persleiding dient opgemerkt te worden dat deze zich integraal situeert onder de wegzate van het fietspad 

welke een openbaar karakter heeft, dat conform eerdere besprekingen tussen Aquafin en de dienst MER deze aldus 

niet valt onder rubriek 10k.  

 

Inzake het pompstation dient opgemerkt te worden dat deze geenszins de drempel van 2.000 m² overschrijdt alsook 

dat deze in huidige als toekomstige planologische context gesitueerd is in niet bijzonder beschermd gebied.  

 

Ook de verzamelriolering van de toeristische ondernemers blijft onder deze drempels.  

 

Zelfs als de originele tekst van de Europese MER-richtlijn ter hand wordt genomen (welke – omwille van een uitspraak 

Europees Hof van Justitie – terug in de kijker kwam i.f.v. de aanscherping van de MER-plicht) dan kan zowel op de 

beoordelingsgronden kenmerken van het project (aard & grootte) & haar omgeving niet geconcludeerd worden dat er 

significante effecten zullen optreden:  

o de ligging is slechts in  

 ten dele in SBZ-H-gebied waarbij een passende beoordeling (op projectniveau bij 

vergunningsaanvraag) afdoende is om de impact (in bijzonder tijdens de realisatie) in te 

schatten en desgevallend te milderen 

 ankerplaats waarbij anticipatief in overleg getreden wordt met Onroerend Erfgoed om bij 

de inpassing van de (voornamelijk ondergrondse) infrastructuren schade aan de 

erfgoedwaarden te vermijden, door desgevallend rekening te houden met 

aandachtspunten, aanbevelingen, maatregelen of randvoorwaarden die vanuit Onroerend 

Erfgoed zullen worden voorgesteld i.f.v. de opmaak van het technisch plan en de effectieve 

realisatie. 

o de aard van de werkzaamheden is slechts tijdelijk en beperkt zich in hoofdzaak tot de 

constructiefase, immers  

 in exploitatiefase wordt het project gekenmerkt door een quasi onbestaande impact, quasi 

d.w.z. dit beperkt t.h.v. het pompstation welke een minimale bijkomende generatie van 

hinderfactoren kent (draaien van pompen – ontluchting – e.d.m.)  welke geenszins als 

significant te bestempelen is gezien pomp ondergronds wordt opgesteld.  

 in constructiefase zal het vergraven i.f.v. bouw pompput en ingraven leiding een beperkte 

hinder veroorzaken welke geenszins als significant te bestempelen is, slechts naar 

natuurwaardes (via het instrument passende beoordeling) als naar mobiliteit – mens 

(fietspad tijdelijk in onbruik) is enige hinder te verwachten doch ook perfect te remediëren.   

o de grootte is evenmin van die aard dat er significante effecten zullen optreden, immers het betreft 

slechts enerzijds een lijnvormig traject (gekoppeld aan een bestaand lijnvormig traject, i.e. bospad of 

fietspad) wat blijk geeft van een efficiënt ruimtegebruik met een minimale footprint & impact naar 

fauna & flora (in bijzonder tijdens exploitatiefase waar impact nihil zal zijn) en anderzijds een 

beperkte ruimtelijk afgebakende zone ten behoeve het pompstation (beperkt tot nog geen 100 m², 

gesitueerd buiten kwetsbaar gebied én welke met oog voor de landschappelijke inkleding kan 

worden afgezoomd).  

 

Ook vanuit juridisch perspectief kan geconcludeerd worden dat slechts – conform het Natuurdecreet – een passende 

beoordeling (cfr supra) noodzakelijk is om te wijzen op de al dan niet aanwezigheid van significante effecten en het al 

dan niet verplicht nemen van milderende maatregelen.  

 

Conclusie  

Gelet op het omstandig gevoerde traject met hogere “checks & balances” en de samenspraak met de dienst MER en 

Ruimte Vlaanderen (VIP-manager) dd. 17 04 2014, alsook gelet op het juridisch niet-MER-plichtig karakter van aanleg 

pompstation/persleiding kan geconcludeerd worden dat er geen bijkomend onderzoek noodzakelijk is i.k.v. opmaak 

planMER bij het PRUP. Het voegen van voorliggende nota als annex bij het planMER is afdoende.  

 

In het vergunningentraject zal – zo concludeerde het overleg eveneens – evenmin een 

projectMER(ontheffing/screening) opgemaakt dienen te worden. Wel dient gewaakt te worden op een  vertaling van 

de milderende maatregelen uit de passende beoordeling. Dit zal omstandig beschreven worden in een begeleidende 

nota bij de vergunningsaanvraag.  



Bijlage: scenario-onderzoek situering/aansluiting nieuwe leidingen 
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1 SITUERING 

In het gebied Hengelhoef is het de bedoeling van het plan om de ontwikkeling van recreatief verblijf mogelijk te maken. 

Het betreft een deel op de terreinen van Twin Properties en een deel op de terreinen van Oostappen Groep. Beide 

eigendommen zullen afzonderlijk worden ontsloten: het gedeelte van Oostappen groep naar Tulpstraat, het gedeelte 

van Twin Properties via Hengelhoefdreef naar Donderstraat. 

Het is de bedoeling om, in het kader van de opmaak van een plan-MER, de effecten van dit plan op de mobiliteit in de 

omgeving in beeld te brengen en te beoordelen. Een belangrijke - zo niet de belangrijkste - factor voor deze effecten is 

het gemotoriseerd verkeer dat zal worden gegenereerd door de projecten die in het plangebied worden mogelijk 

gemaakt. Geplande wijzigingen aan de wegenstructuur in de omgeving zijn afwezig.  

Gegevens met betrekking tot de huidige verkeersintensiteiten op de omliggende wegen zijn vaak gedateerd en slechts 

sporadisch aanwezig. Sommige gegevens zijn niet bruikbaar. Een eerste paragraaf betreft een evaluatie van de 

beschikbare gegevens en gaat hier dieper op in. 

Ten gevolge van deze beperkte beschikbaarheid aan gegevens zijn een aantal aannames gebeurd. Deze nota is 

bedoeld om deze aannames in beeld te brengen en de methodiek met de bijhorende berekeningen expliciet en 

controleerbaar in beeld te brengen.  
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2 OPGAVE 

Kaart 1 schema te bestuderen punten 

Na evaluatie van de richtlijnen wordt voorgesteld een evaluatie uit te voeren van de verkeersafwikkelingskwaliteit aan 

de hand van de verkeersintensiteiten ter hoogte van volgende wegsegmenten: 

A. de Tulpenstraat tussen de Donderslagweg en de ontsluiting van het deelgebied Oostappen Groep; 

B. de Donderslagweg ten noorden van het knooppunt met de Tulpenstraat; 

C. de Donderslagweg tussen knooppunt Tulpenstraat en de ontsluiting van het deelgebied Twin Properties (oost-

west-gerichte Hengelhoefdreef); 

D. de Donderslagweg tussen de ontsluiting van het deelgebied Twin Properties (oost-west-gerichte Hengelhoefdreef) 

en het knooppunt met de E314 (rijrichting  Maasmechelen -  Lummen); 

E. de Donderslagweg tussen beide ontsluitingen naar en van de E314; 

F. de Tulpenstraat tussen de ontsluiting van het deelgebied Oostappen Groep en Weg naar Zwartberg; 

G. de op- en afrit van en naar E314 richting Lummen. 

Daarnaast zullen ook volgende knooppunten worden onderzocht: 

a. de ontsluiting van het deelgebied Oostappen Groep naar de Tulpenstraat; 

b. het knooppunt tussen de Tulpenstraat, de Donderslagweg en de fietsweg Hengelhoefdreef; 

c. het knooppunt tussen de Donderslagweg en de oost-west-gerichte Hengelhoefdreef (de ontsluiting van Twin 

Properties); 

d. het op- en afrittencomplex van de E314 met de N726 (Donderslagweg - Wagemanskeel) (zowel ten noorden als 

ten zuiden van de E314).  

 

Bijkomend kan vanuit deze opgave ook het kruispunt Donderslagweg - Fazantenstraat worden onderzocht, met het oog 

na te gaan welk effect de intensiteiten van het segment Donderslag Noord (B) hebben op de afwikkelingskwaliteit van 

dit knooppunt. Kaart 1 situeert de verschillende punten.  

 

 

3 BESCHIKBARE GEGEVENS 

Met betrekking tot het gemotoriseerd verkeer zijn volgende gegevens beschikbaar: 

- telgegevens Donderslagweg (N726) 

- telgegevens Tulpenstraat 

- gegevens project MER Oostappen Groep 

- gegevens project-MER Twin Properties 

- kencijfers verkeersgeneratie leisure, CROW 305 

- telgegevens fietsers 

Zij worden hieronder besproken. 

Gegevens over fietsintensiteiten zijn niet beschikbaar. 
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3.1 TELGEGEVENS DONDERSLAGWEG (N726) 

Voor N726 zijn telgegevens beschikbaar gemeten op meetpunten 76443 en 76444. Het betreft beide rijrichtingen ter 

hoogte van kilometerpunt 8,3, op de brug van N723 over E314, op de grens Genk-Houthalen (punt E op het voorgaande 

schema). De gegevens zijn beschikbaar per uur in de periode zondag 01/02/2009 - dinsdag 10/02/2009. Er zijn geen 

gegevens beschikbaar over bijzonderheden inzake de wegenisstructuur in die periode (vb. wegeniswerken) of 

wijzigingen die sedertdien zijn doorgevoerd.  

Uit de hoeveelheid aan gegevens kan een spreiding van het verkeer per dag achterhaald worden.  

De gegevens betreffen een periode buiten een vakantieperiode en dus buiten enig toeristisch (piek)seizoen.  

In de gegevens zitten intensiteiten voor twee zelfde dagen in de week. Hieruit blijkt onder andere de fluctuatie van de 

gegevens: er zijn verschillen van 10% en meer. 

De gegevens betreffen totalen (motorvoertuigen) met een categorisering naar snelheid en gewichtsklasse (L, M, Z). 

Telkens is het motorvoertuig als één element aangeduid. Er is geen omzetting naar personenequivalenten (pae). 

3.2 TELGEGEVENS TULPENSTRAAT 

Voor Tulpenstraat zijn telgegevens beschikbaar op de meetpunten 4211, 4212, 4213 en 4214. Het betreft volgende 

segmenten op voorgaand schema: 

- A (richting Donderslag weg: 4211) 
1
 

- F (richting Weg naar Zwartberg: 4212 en richting Donderslagweg: 4213) 

- O (in en uit richting Oostappengroep) 

De gegevens zijn beschikbaar per uur in de periode zaterdag 19/04/2014 - zondag 11/05/2014. Er zijn geen gegevens 

bekend over bijzonderheden inzake de wegenisinfrastructuur in die periode.  

Uit de hoeveelheid gegevens kan een spreiding van het verkeer per dag achterhaald worden. 

Het eerste weekend van de meetperiode (19/04 en 20/04) betreft het laatste weekend van de paasvakantie met 

bijkomend op 21/04 paasmaandag als vrije dag. In de periode is er tevens een verlengd weekend (1 tot 5 mei). Het 

gevolg is een sterke fluctuatie van de gegevens. 

De gegevens voor de punten segmenten A en O betreffen totalen (motorvoertuigen) met een categorisering naar 

snelheid en gewichtsklasse (L, M, Z). Telkens is het motorvoertuig als één element aangeduid. Er is geen omzetting 

naar personenequivalenten (pae). 

De gegevens van en naar Oostappengroep zijn eenvoudige telgegevens en zijn berekend op basis van het aantal 

voorbijrijdende wielassen (gedeeld door twee). Dit betekent bijvoorbeeld dat een wagen met aanhangwagen (vb. 

caravan) met één wielas ingeschaald is als anderhalf voertuig. 

3.3 TELGEGEVENS KNOOPPUNT N726 - TRANSPORTLAAN 

Na afronding van de berekeningen zijn tevens telgegevens ter beschikking gesteld voor het knooppunt N726 - 

Transportlaan. Het betreft gegevens van een telling op 20 mei 2014 van 7 uur tot 9 uur en van 16 uur tot 18 uur. 

 

De telgegevens konden worden gebruikt voor een controle van de uitgevoerde berekeningen en aannames met 

betrekking tot de verkeersafwikkeling aan Donderslagweg. Hierbij moet rekening worden gehouden met het verkeer dat 

ten zuiden van de brug van N726 over E314 de autosnelweg op en afrijdt. De resulterende cijfers uit de berekeningen 

blijken (naar grootteorde) te stroken met de telgegevens. Een herberekening is dus niet nodig gebleken. 

 
1
  De telling richting Donderslag is niet correct verlopen. De gegevens oor die richting zullen geraamd worden met de 

 onderstelling dat er geen bijkomende lekken zijn vanuit/naar de aanpalende woonstraten zoals Spechtstraat. 
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3.4 GEGEVENS PROJECT MER OOSTAPPENGROEP 

3.4.1 KNOOPPUNTENTELLING 

In het kader van het project-MER Uitbreiding Recreatiepark Hengelhoef, 2007, opgemaakt door A +D Engels NV in 

opdracht van NV Recreatiepark Hengelhoef zijn gedetailleerde tellingen gebeurd ter hoogte van de ontsluiting van 

Oostappengroep naar Tulpstraat en ter hoogte van het knooppunt Tulpstraat - Donderslagweg.  

De tellingen zijn gebeurd op twee zaterdagen, rond de middag, in de maand mei van 2005. Op beide kruispunten is 

geteld tussen 09.00 uur en 10.00 uur en tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Dit zijn, aldus het MER, de meest relevante 

vertrekuren (voormiddag) en aankomsturen (namiddag). De hoofdbedoeling van de telling was om de stromen in beeld 

te brengen die niet gerelateerd waren aan de toenmalige uitbating van Hengelhoef. 

Uit de telgegevens kunnen afslaande bewegingen afgeleid worden ter hoogte van de genoemde kruispunten. De 

gegevens zijn uitgedrukt in personenwagenequivalenten (pae). 

In het kader van het project-MER is tevens een model ontwikkeld om een beeld te krijgen van het aankomst- en 

vertrekverkeer met een onderscheid tussenverhuur (vaste chalets en caravans) en toeristisch verkeer (eigen caravan, 

tent of kampeerwagen). Er is evenwel geen beeld van de verdeling naar aard van het verkeer. 

3.4.2 MAXIMALE VERKEERSSTROMEN HUIDIGE SITUATIE 

Naast de telgegevens aan het knooppunt is in het project-MER het aankomst- en vertrekverkeer gemodelleerd in het 

geval van een maximale bezetting van het recreatiepark. Het model is gebaseerd op de toegelaten vertrek- en 

aankomsturen. Er is een onderscheid gemaakt tussen verhuur (vaste chalets en caravans) en toeristisch (eigen 

caravan, tent of kampeerwagen). De gegevens zijn gemodelleerd voor zowel donderdag, vrijdag als zaterdag. 

De gegevens kunnen gehanteerd worden om de maximale verkeersgeneratie bij een huidige bezetting in beeld te 

brengen. Een mogelijke beperking is dat het verkeer van leveringen en personeel niet in beeld komt. Tevens laat deze 

spreiding toe om de huidige toestand naar een geplande situatie te extrapoleren. 

3.5 GEGEVENS PROJECT-MER TWIN PROPERTIES 

3.5.1 KNOOPPUNTENTELLINGEN 

In het kader van het project-MER herinrichting en uitbouw domein Hengelhoef, 2011, opgemaakt door Milieustudies Mia 

Janssen in opdracht van Twin Properties, zijn sporadische tellingen van een kwartier gebeurd op verschillende 

meetpunten rondom het plangebied. Deze tellingen zijn voor het verder gebruik geëxtrapoleerd naar gemiddelde 

uurintensiteiten en dagintensiteiten. De tellingen zijn uitgevoerd in drie referentieperioden: op donderdag 5 juli 2007 

(zomer) om 12.30 uur, op dinsdag 19 februari 2008 (winter) om 15.30 uur en op vrijdag 4 april 2008 (vertrekdag einde 

paasvakantie) om 11.30 uur. De beschikbare gegevens betreffen ook aantallen naar type voertuig. Van daaruit werden 

de gegevens aan de hand van de verdelingen cfr. het CAR-model omgezet naar dagintensiteiten. 

Ten behoeve van voorliggend onderzoek wordt de bruikbaarheid van de gegevens laag ingeschat De meetpunten zijn 

niet geheel duidelijk. De gegevens betreffen een extrapolatie en wijken sterk af van de telgegevens ter hoogte van 

Donderslagweg en de cijfers die kunnen worden afgeleid van de telgegevens te Tulpenstraat. Bij voorbaat wordt de 

kans op mogelijke fouten te hoog ingeschat. De cijfers worden niet gebruikt. 
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3.5.2 MAXIMALE VERKEERSSTROMEN HUIDIGE SITUATIE 

Daarnaast is er een raming van de verkeersgeneratie eigen aan het domein, inclusief verplaatsingen van personeel met 

de auto. Bij een maximale bezetting gaat het om 411 pae per dag. Een spreiding in de tijd of over het wegennet is niet 

in de project-MER beschreven.  

3.6 KENCIJFERS PARKEREN EN VERKEERSGENERATIE, CROW 317 

CROW 317 (2012) geeft voor verblijfsrecreatie (Nederlandse) kencijfers van de verkeersgeneratie afhankelijk van de 

situering en het type verblijf. Telkens wordt het aandeel vermeld dat afkomstig is van de verblijfsrecreanten. De 

resterende verkeersgeneratie is afkomstig van personeel en leveringen. Gasten van verblijfsrecreanten worden  niet 

meegerekend.  

De kencijfers hebben betrekking op dagtotalen per etmaal en dit op een gemiddelde weekdag. Op basis van deze 

gegevens kan met andere woorden wel een inschatting worden gemaakt van het totale verkeer dat door het plan kan 

worden gegenereerd, maar geeft, tenzij verschillende aannames worden gedaan over de spreiding van dit verkeer en 

de bezetting, geen beeld van de intensiteiten op piekmomenten. Evenmin wordt rekening gehouden met de specificiteit 

van de locatie.  

3.7 TELGEGEVENS FIETSERS 

In de ruimere omgeving rond het plangebied zijn relevante telgegevens beschikbaar voor het knooppunt 79 

(Wagemanskeel) en voor het traject tussen knooppunten 41 en 42. De telgegevens zijn voor een volledig jaar 

beschikbaar op maandbasis en geven zodoende een beeld van de verdeling van de fietsers verspreid over het jaar. 

Voor de controle zullen de gegevens herleid worden naar gegevens per dag en per uur. Zij kunnen als bijkomende 

controle dienen voor de berekening en inschatting van het verkeer in de referentiesituatie 
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4 DE INTENSITEITEN VAN HET GEMOTORISEERD VERKEER 

4.1 DRIE STAPPEN 

Er wordt voorgesteld om de effecten in drie stappen in kaart te brengen: 

- Stap 1: de opmaak van een basisscenario voor 2015 waarin wordt verondersteld dat er geen verkeer is afkomstig 

van het plangebied. 

- Stap 2: de opmaak van een referentiescenario waarin wordt verondersteld dat de huidige situatie in het plangebied 

blijft bestaan. Er komt geen recreatieve of toeristische infrastructuur bij ten opzichte van de huidige situatie en het 

verkeer van en naar de site neemt niet toe. Ten opzichte van het basisscenario wordt het huidige verkeer van en 

naar het plangebied toegevoegd op het wegennet. 

- Stap 3: de opmaak van een gepland scenario waar de bijkomende infrastructuur aanleiding geeft tot bijkomend 

verkeer. Ten opzichte van het referentiescenario wordt het verkeer gegenereerd door de geplande situatie 

toegevoegd op het wegennet. Zoals aangekondigd in de nota voor publieke consultatie vormt de toename van het 

verkeer (het verschil tussen stap 2 en 3) als dusdanig geen basis van beoordeling maar zal worden onderzocht 

welke effecten deze verkeerstoename heeft op vlak van bijvoorbeeld afwikkelingskwaliteit van knooppunten en 

wegsegmenten. 

4.2 BASISSCENARIO: GEEN VERKEER VAN DE SITE HENGELHOEF 
 

Kaart B 1 Intensiteiten segmenten basisscenario - vrijdagochtend  

Kaart B 2 Intensiteiten segmenten basisscenario - vrijdagavond  

4.2.1 INHOUD 

Het basisscenario beschrijft een situatie in augustus 2015 waarin nauwelijks verkeer wordt gegenereerd van en naar de 

site Hengelhoef. De toeristische en recreatieve activiteiten met verblijf zijn nagenoeg afwezig. Er is enkel de 

dagrecreatie.  

De gegevens worden in de tijd geëxtrapoleerd naar de potentiële piekmomenten van het verkeer rond plangebied: 

vrijdag tussen 8 en 9 uur (vnl. vertrekkend verkeer) en vrijdag tussen 16 en 17 uur (aankomend verkeer). 

Het resulterend beeld van deze situatie (2015) wordt getoond op kaarten B1 en B2.  

Onderstaande tekst geeft een uitvoerige beschrijving van de aannames en berekeningen die hiermee gepaard gaan 

voor de avondspits. De logica van de berekeningen in de ochtendspits is gelijkaardig aan deze van de avondspits. 

Verschil zit vooral in de omgeving van de autosnelweg (segment G). 

4.2.2 AANNAMES 

Dit scenario gaat uit van volgende aannames: 

 De verkeersintensiteit rond de site nemen toe met 2,5% per jaar. Op X jaar geeft dit een intensiteit = I x 1,025
X
.  

 Met de abstractie van het toeristisch en recreatief verkeer ter hoogte van de site, fluctueren deze 

verkeersintensiteiten gedurende het jaar zoals elders. Deze fluctuatie is af te leiden van de filelengte (zie figuren 2 
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en 3). Er is meer gemotoriseerd verkeer tijdens de gewone maanden en minder gemotoriseerd tijdens de school 

vakantie maanden. Tijdens die vakantiemaanden is augustus de maand met het meeste wegverkeer. Verspreid 

over de week worden de hoogste verkeersintensiteiten op vrijdag gemeten. 

 Er wordt aangenomen dat er geen verkeer is van andere toeristische of recreatieve parken op dit wegennet of dat 

dit verkeer verwaarloosbaar is. 

 Er is geen gemotoriseerd verkeer van en naar de woonwijk rond Spechtstraat/Fazantenstraat noch van en naar 

Toeristische weg. 

 Het potentieel verkeer vanop de site Hengelhoef is enkel afkomstig van de infrastructuren Oostappen Groep en 

Twin Properties. Het overige verkeer is te verwaarlozen 

 De omzetting van de telgegevens te Tulpenstraat en Donderslagweg naar pae kan gebeuren als volgt: 1L = 1 pae, 

1M= 1,5 pae en 1Z= 2 pae. 

 In de maand februari 2009 was er geen recreatief of toeristisch verkeer vanuit de site Hengelhoef.  

 In de maand mei 2014 was er geen recreatief of toeristisch verkeer van en naar Hengelhoefdreef. 

 De verdeling van het verkeer op de knooppunten a en b zoals beschreven voor de zaterdagen van mei 2005 in het 

MER Oostappen Groep kan op een zelfde manier verdeeld worden als voor de periode april - mei 2014. 

 

 

Bron: MOW, 2013, verkeersindicatoren hoofdwegennet Vlaanderen 2012 

 

 

Bron: MOW, 2013, verkeersindicatoren hoofdwegennet Vlaanderen 2012 

4.2.3 BEWERKINGEN PER WEGSEGMENT 

SITUATIE VRIJDAGOCHTEND  

Voorgaande aannames laat volgende bewerkingen toe voor de ochtendspits: 

- Extrapolatie van de verkeersintensiteiten ter hoogte van Tulpenstraat (april 2014) naar augustus 2015.   

[vb. Awestwaarts = telling x 1,025
1
 x 103/137] 

maand

gemiddeld km.u 

2007-2012 verhouding (januari = 100)

Jan 293 100

Feb 367 125

Mrt 363 124

Apr 401 137

Mei 439 149

Jun 449 153

Jul 237 81

Aug 301 103

Sep 421 144

Okt 496 169

Nov 410 140

Dec 345 117

dag

gemiddeld km.u 

2007-2012 verhouding (zaterdag = 100)

Maandag 152 627

Dinsdag 206 854

Woensdag 214 887

Donderdag 242 1003

Vrijdag 305 1262

Zaterdag 24 100

Zondag 55 229

Figuur 1 gemiddelde spreiding per maand van de uurkilometers file op het hoofdwegennet in 2007 - 2012 

Figuur 2 gemiddelde spreiding per weekdag van de uurkilometers file op het hoofdwegennet in 2007 - 2012 
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- Berekening van de verkeersintensiteit ter hoogte van segment A oostwaarts.   

[Ao = Aw + Oz + Fo -On - Fw] 

- Extrapolatie van de verkeersintensiteiten ter hoogte van E op basis van de telgegevens Donderslagweg (N726) 

(februari 2009) naar augustus 2015 en omzetting naar pae). [Enoordwaarts =  telling x 1,025
6 
x 103/125 ] 

- Omzetting van de geraamde verdeling van verkeersintensiteiten uit het project MER Oostappengroep ter hoogte 

van de  knooppunten b (procentuele verdelingen dd. mei 2005) naar verkeer op segment C.  

[Cn = 0,84 x Ao/0,46]  en [Cz = 0,96 x Aw/0,86] 

- Omzetting van de geraamde verdeling van verkeersintensiteiten uit het project MER Oostappengroep ter hoogte 

van de  knooppunten b. (procentuele verdelingen dd. mei 2005) naar verkeer op segment F.  

[Bn = (0,04xAw)/0,09 en [Bz = (0,16xAo)/0,27] 

- De verkeersintensiteiten op C en D zijn in beide richtingen gelijk: er is geen lek naar Hengelhoefdreef (T = 0).  

[Cn = Dn]; [Cz = Dz];[Tin = Tuit = 0] 

- Het verkeer dat netto wordt toegevoegd aan de autosnelweg is [Guit - Gin = Dn + Ez - Dz - En]  

De verkeersintensiteiten G per rijrichting kunnen echter niet worden afgeleid.   

Een deel van het verkeer dat de autosnelweg oprijdt zal komen van de noordwaartse stroom op segment E (x1), een 

ander deel van de zuidwaartse stroom op segment D (x2). [Gin = x1 + x2 = En x p1 + Dz x p2].  

Hetzelfde geldt voor het verkeer dat de snelweg verlaat. Een deel van het verkeer dat de autosnelweg verlaat zal 

naar segment D, noordwaarts rijden (x3), een ander deel naar segment E, zuidwaarts (x4). [Guit = Dn x p3 + Ez x p4]. 

Deze verdeling is niet gekend.  

Om tot een worst case scenario te komen gaan we ervan uit dat er tijdens de ochtendspits heel wat 

verkeersuitwisseling is ter hoogte van dit knooppunt.  

 Tijdens de ochtendspits zal verkeer naar het bedrijventerrein Genk Noord via N726 van de autosnelweg 

zal komen, We nemen aan dat 90% van het verkeer dat zuidwaarts rijdt ter hoogte van segment E van de 

autosnelweg komt. [p4 = 0,75] en [x4 = 0,75 x Ez] 

Hiervan kan ook het verkeer dat zuidwaarts vanuit Dz komt worden afgeleid en dus ook wat er van de 

autosnelweg komt:   

x2 = Dz - (Ez-x4) = (Dz - ((1-p4)*Ez) -> p2 = x2/Dz 

 Een gelijkaardige veronderstelling maken we voor het verkeer dat naar het noorden (Zwaluwstraat) rijdt. 

Van het verkeer dat noordwaarts rijdt ter hoogte van segment D zal 75% de autosnelweg van de 

autosnelweg komen. [p3 = 0,75]  

Hiervan kan ook het verkeer dat noordwaarts van En komt worden afgeleid en dus ook wat van de 

autosnelweg komt: 

x1 = En - (Dn-x3) = (En - ((1-p3)*Dn) -> p1 = x1/En 

- Ter hoogte van knooppunt a kan de richting van de afslagbewegingen worden afgeleid op basis van de 

verhoudingen beschreven in het project MER Oostappengroep. Het betreft vooral dagrecreatie waardoor er veel 

verkeer is richting Weg naar Zwartberg (58% van het uitgaand verkeer en 34% van het inkomend verkeer op 

segment O).  

SITUATIE VRIJDAGAVOND 

Voorgaande aannames laat volgende bewerkingen toe voor de avondspits: 

- Extrapolatie van de verkeersintensiteiten ter hoogte van Tulpenstraat (april 2014) naar augustus 2015.   

[vb. Awestwaarts = telling x 1,025
1
 x 103/137] 

- Berekening van de verkeersintensiteit ter hoogte van segment A oostwaarts.   

[Ao = Aw + Oz + Fo -On - Fw] 
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- Extrapolatie van de verkeersintensiteiten ter hoogte van E op basis van de telgegevens Donderslagweg (N726) 

(februari 2009) naar augustus 2015 en omzetting naar pae). [Enoordwaarts =  telling x 1,025
6 
x 103/125 ] 

- Omzetting van de geraamde verdeling van verkeersintensiteiten uit het project MER Oostappengroep ter hoogte 

van de  knooppunten b (procentuele verdelingen dd. mei 2005) naar verkeer op segment C.  

[Cn = 0,84 x Ao/0,46]  en [Cz = 0,96 x Aw/0,86] 

- Omzetting van de geraamde verdeling van verkeersintensiteiten uit het project MER Oostappengroep ter hoogte 

van de  knooppunten b. (procentuele verdelingen dd. mei 2005) naar verkeer op segment F.  

[Bn = (0,04xAw)/0,09 en [Bz = (0,16xAo)/0,27] 

- De verkeersintensiteiten op C en D zijn in beide richtingen gelijk: er is geen lek naar Hengelhoefdreef (T = 0).  

[Cn = Dn]; [Cz = Dz];[Tin = Tuit = 0] 

Het verkeer dat netto wordt toegevoegd aan de autosnelweg is [Guit - Gin = Dn + Ez - Dz - En]  

De verkeersintensiteiten G per rijrichting kunnen echter niet worden afgeleid.   

Een deel van het verkeer dat de autosnelweg oprijdt zal komen van de noordwaartse stroom op segment E (x1), een 

ander deel van de zuidwaartse stroom op segment D (x2). [Gin = x1 + x2 = En x p1 + Dz x p2].  

Hetzelfde geldt voor het verkeer dat de snelweg verlaat. Een deel van het verkeer dat de autosnelweg verlaat zal 

naar segment D, noordwaarts rijden (x3), een ander deel naar segment E, zuidwaarts (x4). [Guit = Dn x p3 + Ez x p4]. 

Deze verdeling is niet gekend.  

Om tot een worst case scenario te komen gaan we ervan uit dat er tijdens de avondspits heel wat 

verkeersuitwisseling is ter hoogte van dit knooppunt.  

 Tijdens de (prille) avondspits zal verkeer vanuit het bedrijventerrein Genk Noord via N726 huiswaarts de 

autosnelweg zal oprijden. We nemen aan dat 75% van het verkeer dat noordwaarts rijdt ter hoogte van 

segment E de autosnelweg op moet. [p1 = 0,75] en [x1 = 0,75 x En] 

Hiervan kan ook het verkeer dat de autosnelweg verlaat om noordwaarts te rijden worden afgeleid:  

x3 = Dn - (En-x1) = (Dn - ((1-p1)*En) -> p3 = x3/Dn 

 Een gelijkaardige veronderstelling maken we voor het verkeer dat vanuit het noorden (Zwaluwstraat) 

wegrijdt. Van het verkeer dat zuidwaarts rijdt ter hoogte van segment D zal 75% de autosnelweg oprijden. 

[p2 = 0,75] 

Hiervan kan ook het verkeer dat de autosnelweg verlaat om zuidwaarts te rijden worden afgeleid:  

x4 = Ez - (Dz-x2) = (Ez - ((1-p2)*Dz) -> p4 = x4/Ez 

- Ter hoogte van knooppunt a kan de richting van de afslagbewegingen worden afgeleid op basis van de 

verhoudingen beschreven in het project MER Oostappengroep. Het betreft vooral dagrecreatie waardoor er veel 

verkeer is richting Weg naar Zwartberg (58% van het uitgaand verkeer en 34% van het inkomend verkeer op 

segment O).  

4.2.4 BEWERKINGEN PER KNOOPPUNT 

KNOOPPUNT A: ONTSLUITING OOSTAPPENGROEP 

Voor de raming van het verkeer in het basisscenario op knooppunt a (Tulpenstraat / ontsluiting Oostappen Groep) zijn 

de resultaten van de knooppuntentelling van het project-MER Oostappen Groep als uitgangspunt gehanteerd. Voor het 

basisscenario zijn deze gegevens omgezet in percentages om vervolgens deze gegevens te extrapoleren naar de 

basissituatie waarin, zoals hoger beschreven de gegevens per wegsegment en rijrichting gekend zijn. 
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Figuur 3 basisscenario knooppunt a vrijdagochtend 

 

Tabel 1 berekening gegevens basisscenario knooppunt a vrijdagochtend 

knooppuntentelling project-MER Oostappengroep basisscenario 

rijrichting verkeersbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

% ten opzichte van wegsegment en 

richting 

verkeer op het wegseg-

ment en richting (pae/u) 

verkeerbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

wegsegment en richting aandeel (%) 

a 30 Onoord 42,3% 42 18 

b 97 Awest 76,4% 43 33 

c 39 Ozuid 33,9% 13 4 

d 76 Ozuid 66,1% 13 9 

e 107 Aoost 58,5% 11 6 

f 41 Onoord 57,7% 42 24 

 

Figuur 4 basisscenario knooppunt a vrijdagavond 

 

Tabel 2 berekening gegevens basisscenario knooppunt a vrijdagavond 

knooppuntentelling project-MER Oostappengroep basisscenario 

rijrichting verkeersbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

% ten opzichte van wegsegment en 

richting 

verkeer op het wegseg-

ment en richting (pae/u) 

verkeerbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

wegsegment en richting aandeel (%) 

a 30 Onoord 42,3% 36 18 

b 97 Awest 76,4% 131 33 

c 39 Ozuid 33,9% 53 4 

d 76 Ozuid 66,1% 53 9 

e 107 Aoost 58,5% 141 6 

f 41 Onoord 57,7% 36 24 

 

 

Oostappen Groep 

Tulpenstraat 

a=18 

b=33 

c=4 d=9 

e=6 

f=24 

Oostappen Groep 

Tulpenstraat 

a=15 

b=100 

c=18 d=35 

e=82 

f=21 



OMGEVING . 24 januari 2017 . Bijlage 11.1  Onderzoeksmethodiek_Mobiliteit_verkeersintensiteiten.docx 

 15 

KNOOPPUNT B: DONDERSLAGWEG/TULPENSTRAAT 

Voor de raming van het verkeer in het basisscenario op knooppunt b (Tulpenstraat / Donderslagweg (N726)) is op een 

gelijkaardige manier gebeurd als de raming van het verkeer op knooppunt a.. 

Figuur 5 basisscenario knooppunt b vrijdagochtend 

 

Tabel 3 berekening gegevens basisscenario knooppunt b vrijdagochtend 

knooppuntentelling project-MER Oostappengroep basisscenario 

rijrichting verkeersbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

% ten opzichte van wegsegment en 

richting 

verkeer op het wegseg-

ment en richting (pae/u) 

verkeerbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

wegsegment en richting aandeel (%) 

a 189 Bnoord 90,9% 17 15 

b 19 Bnoord 9,1% 17 2 

c 30 Bzuid 27,3% 6 2 

d 158 Aoost 84,0% 11 9 

e 80 Bzuid 72,7% 6 4 

f 503 Awest 96,4% 43 41 

Figuur 6 basisscenario knooppunt b vrijdagavond 

 

Tabel 4 berekening gegevens basisscenario knooppunt b vrijdagavond 

knooppuntentelling project-MER Oostappengroep basisscenario 

rijrichting verkeersbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

% ten opzichte van wegsegment en 

richting 

verkeer op het wegseg-

ment en richting (pae/u) 

verkeerbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

wegsegment en richting aandeel (%) 

a 189 Bnoord 90,9% 52 47 

b 19 Bnoord 9,1% 52 5 

c 30 Bzuid 27,3% 83 23 

d 158 Aoost 84,0% 141 119 

e 80 Bzuid 72,7% 83 60 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=41 
e=4 

d=9 

c=2 

a=15 

b=2 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=126 
e=60 

d=119 

c=23 

a=47 

b=5 
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f 503 Awest 96,4% 131 126 

KNOOPPUNT C: ONTSLUITING TWIN PROPERTIES 

Er is ondersteld dat er geen verkeer is van en naar het plangedeelte Twin-Properties. De verkeersstromen C, D, B en F 

zijn dus te verwaarlozen. Bij toekomstige ontwikkelingen zal 90% vanuit het zuiden komen of zuidwaarts rijden. Er is 

bijgevolg niet uitgegaan van een bepaalde knooppuntentelling. 

Figuur 7 basisscenario knooppunt c vrijdagochtend 

 

Tabel 5 berekening gegevens basisscenario knooppunt c vrijdagochtend 

aannames basisscenario 

rijrichting verkeersbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

% ten opzichte van wegsegment en 

richting 

verkeer op het wegseg-

ment en richting (pae/u) 

verkeerbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

wegsegment en richting aandeel (%) 

a - Cnoord = Dnoord 100% 20 20 

b - (Twest) (10%) 0 0 

c - (Toost) (10%) 0 0 

d  (Toost) (90%) 0 0 

e  (Czuid = Dzuid) 100% 48 48 

f  (Twest) (90%) 0 0 

Figuur 8 basisscenario knooppunt c vrijdagavond 

 

Tabel 6 berekening gegevens basisscenario knooppunt c vrijdagavond 

aannames basisscenario 

rijrichting verkeersbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

% ten opzichte van wegsegment en 

richting 

verkeer op het wegseg-

ment en richting (pae/u) 

verkeerbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

wegsegment en richting aandeel (%) 

Hengelhoefdreef 

 (N726) 

f=0 
e=48 

d=0 

c=0 

a=20 

b=0 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=0 
e=146 

d=0 

c=0 

a=260 

b=0 
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a - Cnoord = Dnoord 100% 260 260 

b - (Twest) (10%) 0 0 

c - (Toost) (10%) 0 0 

d  (Toost) (90%) 0 0 

e  (Czuid = Dzuid) 100% 146 146 

f  (Twest) (90%) 0 0 

KNOOPPUNT D: NOORDELIJK KNOOPPUNT DONDERSLAGWEG - E314 

Voor de ochtendspits is aangenomen dat 90% van het zuidwaarts verkeer op segment E en dat 75% van het 

noordwaarts verkeer van de autosnelweg komt. Voor de avondspits is aangenomen dat 75% van het zuidwaarts verkeer 

op segment D naar de autosnelweg rijdt en dat 75% van het noordwaarts verkeer op segment E naar de autosnelweg 

rijdt. Op basis van deze gegevens en de hoeveelheden verkeer per segment en richting kunnen de hoeveelheden 

afgeleid worden. 

Figuur 9 basisscenario knooppunt d vrijdagochtend 

 

Tabel 7 berekening gegevens basisscenario knooppunt d vrijdagochtend 

aannames basisscenario 

rijrichting verkeersbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

aanname verkeer op het wegseg-

ment en richting (pae/u) 

verkeerbewegingen 

knooppunt (pae/u) wegsegment en richting aandeel (%) 

a - Ezuid 10% 283 28 

b - Ezuid 90% 283 255 

c - Enoord - 75% Dnoord   264 - 0,75x20 259 

d  Dzuid - 10% Ezuid 48 - 0,10x283 20 

e  Dnoord 25% 20 5 

f  Dnoord 75% 20 15 

Figuur 10 basisscenario knooppunt d vrijdagavond 

 

Tabel 8 berekening gegevens basisscenario knooppunt d vrijdagavond 

E314 

 (N726) 

f=15 

e=5 

d=20 

c=259 

a=28 

b=255 

E314 

 (N726) 

f=143 

e=117 

d=110 

c=350 

a=36 

b=417 
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aannames basisscenario 

rijrichting verkeersbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

% ten opzichte van wegsegment en 

richting 

verkeer op het wegseg-

ment en richting (pae/u) 

verkeerbewegingen 

knooppunt (pae/u) 

wegsegment en richting aandeel (%) 

a - Dzuid 25% 113 36 

b - Ezuid - 25%Dzuid 453 - 0,25x113 417 

c - Enoord 75% 467 350 

d  Dzuid 75% 113 110 

e  Enoord 25% 467 117 

f  Dnoord - 25%Enoord 260 - 0,75x467 143 

4.3 REFERENTIESCENARIO: HUIDIGE VERKEER  

Figuur 11.6a en b: Intensiteiten van het wegverkeer in de referentiesituatie 

4.3.1 INHOUD 

Ter hoogte van de punten a en c wordt het verkeer afkomstig van respectievelijk Oostappen Groep en Twin Properties 

op het wegennet geïnjecteerd bij een maximale bezetting volgens de huidige capaciteit aan verblijven. De injectie 

gebeurt voor beide sites afzonderlijk.  

Voor Oostappen Groep wordt, in analogie met het project-MER, verondersteld dat het inkomend en uitgaand verkeer 

van dagrecreanten tijdens de piekperiodes verwaarloosbaar is. µ 

Het resulterend beeld van een maximale bezetting van Twin Properties en Oostappengroep in de 

referentiesituatie (2015) wordt getoond op kaarten 5 en 6. Onderstaande tekst geeft een uitvoerige beschrijving 

van de aannames en berekeningen. 

4.3.2 AANNAMES 

VERKEER OOSTAPPEN GROEP 

Om het verkeer van de verblijfsrecreanten in beeld te brengen worden gegevens uit de modellering voor het project-

MER overgenomen. Deze modellering is gebaseerd op de toegelaten vertrek- en aankomsturen. 

Bij het gebruik van deze gegevens wordt gewerkt met volgende aannames: 

- Sedert 2005 is dit verkeer door dagrecreanten niet gewijzigd: er werden geen ingrepen doorgevoerd die zorgden 

voor een bijkomende aantrekking van dagrecreanten. In navolging van het project-MER wordt het verkeer 

gegenereerd door dagrecreanten in de piekperiodes als verwaarloosbaar geacht. 

- De verdeling van het verkeer gegenereerd door verblijfsrecreanten in de tijd is ongewijzigd t.o.v. het project-MER.  

- Volgende spreiding van het verkeer over het wegennet wordt verondersteld: 

- Ter hoogte van de ontsluiting naar Tulpenstraat loopt 90% van het verkeer van en naar Donderstraat en 10 % 

van en naar het oosten, richting Weg naar Zwartberg. Dit is hoger dan in het basisscenario waarin is 

aangenomen dat het verkeer vooral afkomstig is van dagrecreanten uit de omgeving.  

- Ter hoogte van het knooppunt Tulpenstraat x Donderslagweg is de spreiding van het verkeer gelijkaardig aan 

de globale verkeersstromen beschreven in het basisscenario. 
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- Al het verkeer van deze verblijfsrecreanten dat zuidwaarts rijdt op Donderslagweg op segmenten D en E rijdt de 

autosnelweg op: 75% richting Lummen,25 % richting Genk en verder. Omgekeerd is 75% afkomstig uit de 

richting Lummen en 25% afkomstig uit de richting Genk. 

- Het verkeer veroorzaakt door personeel of leveringen is te verwaarlozen. Dit verkeer ontstaat buiten de 

piekmomenten van vertrek- en aankomst van verblijfsrecreanten, bestaat in belangrijke mate uit verkeer van 

jobstudenten die met de fiets komen werken en wordt in verhouding als verwaarloosbaar geacht.  

- Het verkeer van verblijfsrecreanten die op daguitstap gaan buiten het terrein wordt tijdens de piekmomenten als  te 

verwaarlozen geacht: als zij het terrein verlaten tijdens hun verblijf is dit overwegend met de fiets. 

- Er wordt verondersteld dat het verkeer van bezoekers aan de verblijfsrecreanten in dit verkeer is begrepen. Het 

project-MER expliciteert dit gebeuren niet. 

VERKEER TWIN PROPERTIES 

Voor de raming van het huidige verkeer van en naar Twin Properties kan het maximale verkeer per dag (411 pae) als 

referentie worden genomen.  

Bij het gebruik van deze gegevens wordt gewerkt met volgende aannames: 

- Het project-MER stelt dat het verkeer van personeel is inbegrepen in dit verkeer. Er wordt verondersteld dat dit 

verkeer te verwaarlozen is cfr. Oostappengroep en dat dit geen impact heeft op de verdeling van het verkeer per 

dag. 

- In analogie met het project-MER wordt het verkeer gegenereerd door leveringen als verwaarloosbaar geacht. 

- Voor de verdeling van het verkeer in de tijd zal aangenomen worden dat dit verkeer een gelijkaardige verdeling 

heeft als het verkeer van huurders van en naar de site Oostappen Groep. Dit betekent dat tijdens de ochtendspits 

op vrijdag al het verkeer vertrekkend verkeer is en dat tijdens de avondspits al het verkeer aankomend verkeer is.   

De verdeling van deze huurders naar aankomend en vertrekkend verkeer op vrijdag is voor Oostappen Groep als 

volgt:  In totaal zijn er 256 verkeersbewegingen waarvan ’s ochtends  105 of 41%vertrekkende pae en ’s avonds 

151 of 59% aankomende pae. Tijdens de piekuren gaat het om 28 pae of 11% tijdens de ochtenspits (8 uur tot 9 

uur ) en 77 pae of 30% tijdens de avondspits (16 uur tot 17 uur) 

- Voor de spreiding van het verkeer over het wegennet zal aangenomen worden dat 90% van dit verkeer zuidwaarts 

loopt richting E314 en 10% noordwaarts. Ter hoogte van de knooppunten b en d wordt een zelfde verdere verdeling 

gehanteerd als voor Oostappengroep. 

- Het verkeer van verblijfsrecreanten op daguitstap wordt als verwaarloosbaar geacht. Het is niet duidelijk of dit 

verkeer in het maximaal gegeneerd verkeer van 411 pae/dag is begrepen. 

- Er wordt verondersteld dat het verkeer van bezoekers aan de verblijfsrecreanten in dit verkeer is begrepen. Het 

project-MER expliciteert dit gebeuren niet. 

VERKEER ANDERE INFRASTRUCTUUR 

Er wordt aangenomen dat het verkeer afkomstig van de overige infrastructuren te verwaarlozen is. Het betreft verkeer 

van: 

- de vzw gezondheidszorg (interne werking - opleidingen)  

- het bezoekerscentrum Limburgs landschap (activiteiten tijdens weekend, sporadische evenementen) 
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- de visvijvers Zwartberg (in het noordoosten) (de kleine parking). 

 

Dit verkeer situeert zich buiten de piekmomenten. De aantallen vallen binnen de foutenmarge van de geraamde 

verkeersintensiteiten, waar nu reeds van een maximumscenario wordt uitgegaan. 

OPMERKINGEN 

De hoogste intensiteiten van vertrekkend en aankomend verkeer vanuit Oostappen Groep worden verwacht op 

zaterdag tussen 9 en 10 uur (242 vertrekkende pae/u) en tussen 13 uur en 15 uur (158 aankomende pae/u, geen 

vertrekkers). In tegenstelling tot de geobserveerde pieken op vrijdag, waar het verkeer afkomstig is van gebruikers van 

verhuurde constructies (vaste chalets en caravans), betreft het tijdens die piekmomenten verkeer dat aankomt en 

vertrekt met een eigen caravan, tent of kampeerwagen. Deze piek valt evenwel buiten de piekuren van het gewone 

wegverkeer. Te Twin Properties zijn enkel vaste constructies voorzien. Daar wordt om die reden geen bijkomend 

verkeer verwacht. 

4.3.3 BEWERKINGEN PER WEGSEGMENT 

HET VERKEER VANUIT OOSTAPPEN GROEP 

Volgens het project-MER voor de site Oostappengroep bedraagt het maximaal aantal wagens tijdens piekperiodes 679, 

waarvan 154 verhuur en 525 toeristisch. Op basis van de toegelaten vertrek- en aankomsturen worden voor vrijdag 

tussen 16 uur en 17 uur 77 aankomende pae opgetekend. Vertrekkend verkeer is er niet. Vrijdag tussen 8 en 9 worden 

28 vertrekkende pae opgetekend. Aankomend verkeer is er niet. 

De spreiding van het vertrekkend verkeer s’ ochtends (28 pae) loopt als volgt: 

- 90% van het verkeer gaat naar Donderstraat en 10 % naar het oosten, richting Weg naar Zwartberg: 

- Aw = 28 x 0.9 = 25 pae 

- Fo= 28 x 0,1 = 3 pae 

- Ter hoogte van het kruispunt met Tulpenstraat gaat 96% zuidwaarts en 4 % noordwaarts: 

- Bn = 25 x 0,04 = 1 pae 

- Cz = Dz = 25 x 0,96 = 24 pae. 

- Ter hoogte van het kruispunt met Hengelhoefdreef is er geen uitwisseling, Cz= Dz en Tin = Tuit = 0 

- Ter hoogte van het kruispunt met de autosnelweg rijdt 75% de autosnelweg op: 

- Gin = 0.75 x 24 = 18 pae 

- Ez = 0,25 x 24= 6 pae 

Het aankomend verkeer ’s avonds (77 pae) is als volgt verdeeld: 

- 90% van het verkeer komt van Donderstraat en 10 % van het oosten, van Weg naar Zwartberg: 

- Ao = 77 x 0,9 = 69 pae 

- Fw = 77 x 0,1 = 8 pae 

- Ter hoogte van het kruispunt met Tulpenstraat komt 84% uit het zuiden en 16% uit het noorden: 

- Bz = 69 x 0,16 = 11 pae 

- Cn = Dn = 69 x 0,84 = 58 pae. 

- Ter hoogte van het kruispunt met Hengelhoefdreef is er geen uitwisseling, Cn= Dn en Tin = Tuit= 0. 
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- Ter hoogte van het kruispunt met de autosnelweg komt 75% van de autosnelweg: 

- Guit = 0.75 x 58 = 43 pae 

- En = 0,25 x 58= 15 pae 

HET VERKEER VANUIT TWIN PROPERTIES 

In de referentiesituatie bedraagt het huidige verkeer van en naar Twin Properties maximaal 411 pae per dag.  

Op vrijdag tussen 8 en 9 uur zijn er hiervan 11 % vertrekkers of 45 pae. Op dat ogenblik zijn er geen aankomende 

huurders.  

Op vrijdag tussen 16 uur en 17 uur zijn er hiervan 30 % aankomers of  123 pae. Op dat ogenblik zijn er geen 

vertrekkers. 

Van het vertrekkend verkeer s’ ochtends (45 pae) wordt volgende spreiding toegepast: 

- 90% van het verkeer gaat zuidwaarts en 10 % noordwaarts: 

- Dz = 45 x 0.9 = 41 pae 

- Cn = 45 x 0,1 = 4 pae 

- Ter hoogte van de op- en afrit naar de autosnelweg rijdt 75% de autosnelweg op: 

- Gin = 41 x 0,75 = 31 pae 

- Ez = 41 x 0,25 = 10 pae 

- Ter hoogte van de Tulpenstraat wordt de verdeling van het ander verkeer gehanteerd: 54% rijdt rechtdoor, 46% rijdt 

Tulpenstraat in. 

- Bn = 4 x 0,54 = 2 pae 

- Ao = 4 x 0.46 = 2 pae 

- Er is geen uitwisseling met het verkeer van en naar Oostappen groep. 

- Ao = Fo = 2 pae 

- Oz = 0 pae 

Van het aankomend verkeer ’s avonds wordt volgende spreiding toegepast: 

- 90% van het verkeer komt uit het zuiden en 10 % uit het noorden: 

- Dn = 123 x 0.9 = 111 pae 

- Cz = 123 x 0,1 = 12 pae 

- Ter hoogte van de op- en afrit naar de autosnelweg komt 75% van de autosnelweg: 

- Guit = 123 x 0,75 = 83 pae 

- En = 123 x 0,25 = 40 pae 

- Ter hoogte van de Tulpenstraat wordt de verdeling van het ander verkeer gehanteerd: 54% rijdt rechtdoor, 46% rijdt 

Tulpenstraat in. 

- Bz = 12 x 0,14 = 2 pae 

- Aw = 12 x 0.86 = 10 pae 

- Er is geen uitwisseling met het verkeer van en naar Oostappen groep. 

- Aw = Fw = 10 pae 

- On = 0 pae 
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RESULTATEN BEREKENING TIJDENS DE PIEKMOMENTEN 

Tabel 9 berekening intensiteit gemotoriseerd wegverkeer in de referentiesituatie tijdens de vrijdag ochtendspits, augustus 2015 

wegsegment 

en rijrichting 

verkeer 

basisscenario 

(pae/u) 

verkeer 

Oostappen Groep 

(pae/u) 

verkeer  

Twin Properties 

(pae/u) 

verkeer 

referentiesituatie 

(pae/u) 

A oost 11 0 2 13 

A west 43 25 0 68 

B noord 17 1 2 20 

B zuid 6 0 0 6 

C noord 20 0 4 24 

C zuid 48 24 0 72 

D noord 20 0 0 20 

D zuid 48 24 41 113 

E noord 264 0 0 264 

E zuid 283 6 10 299 

F oost 39 3 2 44 

F west 42 0 0 42 

G uit/oost 279 0 0 279 

G in/west 270 18 31 319 

O noord/uit 42 28 0 70 

O zuid/in 13 0 0 13 

T in/oost 0 0 0 0 

T uit/west 0 0 45 45 

 
Tabel 10 berekening intensiteit gemotoriseerd wegverkeer in de referentiesituatie tijdens de vrijdag ochtendspits, augustus 2015 

wegsegment 

en rijrichting 

verkeer 

basisscenario 

(pae/u) 

verkeer 

Oostappen 

Groep (pae/u) 

verkeer  

Twin Properties 

(pae/u) 

verkeer 

referentiesituatie 

(pae/u) 

A oost 141 69 0 210 

A west 131 0 10 141 

B noord 52 0 0 52 

B zuid 83 11 2 96 

C noord 260 58 0 318 

C zuid 146 0 12 158 

D noord 260 58 111 429 

D zuid 146 0 0 146 

E noord 467 15 28 510 

E zuid 453 0 0 453 

F oost 109 0 0 109 

F west 82 8 10 100 

G uit/oost 560 43 83 686 

G in/west 460 0 0 460 

O noord/uit 36 0 0 36 

O zuid/in 53 77 0 130 

T in/oost 0 0 123 123 

T uit/west 0 0 0 0 
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RESULTATEN BUITEN DE PIEKMOMENTEN : ZATERDAGOCHTEND EN ZATERDAGNAMIDDAG 

De hoogste intensiteiten van vertrekkend en aankomend verkeer vanuit Oostappen Groep worden verwacht op 

zaterdag tussen 9 en 10 uur (242 vertrekkende pae/u) en tussen 13 uur en 15 uur (158 aankomende pae/u, geen 

vertrekkers). De berekening van het verkeer op het wegennet gebeurt op een gelijkaardige manier als hierboven. Voor 

het basisscenario is hierbij het verkeer op zaterdagochtend en zaterdagmiddag gebruikt. Het resultaat wordt 

weergegeven in onderstaande tabellen. 

 
Tabel 11 berekening intensiteit gemotoriseerd wegverkeer in de referentiesituatie tijdens de zaterdag ochtend tussen 9 en 10 uur, augustus 2015 

wegsegment 

en rijrichting 

verkeer 

basisscenario 

(pae/u) 

verkeer 

Oostappen Groep 

(pae/u) 

verkeer  

Twin Properties 

(pae/u) 

verkeer 

referentiesituatie 

(pae/u) 

A oost 36 0 - 36 

A west 54 218 - 272 

B noord 22 9 - 31 

B zuid 21 0 - 21 

C noord 66 0 - 66 

C zuid 60 209 - 269 

D noord 66 0 - 66 

D zuid 60 209 - 269 

E noord 81 0 - 81 

E zuid 101 52 - 153 

F oost 60 24 - 84 

F west 61 0 - 61 

G uit/oost 115 0 - 115 

G in/west 141 157 - 298 

O noord/uit 28 242 - 270 

O zuid/in 11 0 - 11 

T in/oost 0 0 - 0 

T uit/west 0 0 - 0 

 
Tabel 12 berekening intensiteit gemotoriseerd wegverkeer in de referentiesituatie tijdens de zaterdag namiddag, tussen 13 en 14 uur, augustus 2015 

wegsegment 

en rijrichting 

verkeer 

basisscenario 

(pae/u) 

verkeer 

Oostappen 

Groep (pae/u) 

verkeer  

Twin Properties 

(pae/u) 

verkeer 

referentiesituatie 

(pae/u) 

A oost 63 142 - 205 

A west 100 0 - 100 

B noord 40 0 - 40 

B zuid 37 23 - 60 

C noord 116 119 - 235 

C zuid 112 0 - 112 

D noord 116 119 - 235 

D zuid 112 0 - 112 

E noord 201 30 - 231 

E zuid 245 0 - 245 

F oost 71 0 - 71 

F west 94 16 - 110 

    -  

G uit/oost 283 89 - 372 

G in/west 235 0 - 235 
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    -  

O noord/uit 42 0 - 42 

O zuid/in 56 158 - 214 

T in/oost 0 0 - 0 

T uit/west 0 0 - 0 

 

4.3.4 BEWERKINGEN PER KNOOPPUNT 

Voor de raming van het verkeer in het referentiesituatie is het verkeer afkomstig van Oostappen Groep en van Twin 

Properties toegevoegd aan de situatie volgens het basisscenario.  

KNOOPPUNT A: ONTSLUITING OOSTAPPENGROEP 

Figuur 11 referentiesituatie knooppunt a vrijdagochtend 

 

Tabel 13 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt a vrijdagochtend 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 18 25 43 

b 33 0 33 

c 4 0 4 

d 9 0 9 

e 6 2 8 

f 24 3 27 

 

Figuur 12 referentiesituatie knooppunt a vrijdagavond 

 

Oostappen Groep 

Tulpenstraat 

a=43 

b=33 

c=4 d=9 

e=8 

f=27 

Oostappen Groep 

Tulpenstraat 

a=15 

b=110 

c=26 d=104 

e=82 

f=21 
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Tabel 14 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt a vrijdagavond 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 15 0 15 

b 100 10 110 

c 18 8 26 

d 35 69 104 

e 82 0 82 

f 21 0 21 

 

Op zaterdagochtend en zaterdagnamiddag zal dit verkeer verder toenemen. Vooral op zaterdagochtend is de toename 

problematisch.  

Figuur 13 referentiesituatie knooppunt a zaterdagochtend 

 

Tabel 15 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt a zaterdagochtend 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 12 218 230 

b 41 0 41 

c 4 0 4 

d 7 0 7 

e 21 0 21 

f 16 24 40 

 

Figuur 14 referentiesituatie knooppunt a zaterdagnamiddag 

 

Oostappen Groep 

Tulpenstraat 

a=230 

b=41 

c=4 d=7 

e=21 

f=40 

Oostappen Groep 

Tulpenstraat 

a=18 

b=76 

c=35 d=179 

e=37 

f=24 
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Tabel 16 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt a zaterdagnamiddag 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 18 0 18 

b 76 0 76 

c 19 16 35 

d 37 142 179 

e 37 0 37 

f 24 0 24 

 

KNOOPPUNT B: DONDERSLAGWEG/TULPENSTRAAT 

Figuur 15 referentiesituatie knooppunt b vrijdagochtend 

 

Tabel 17 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt b vrijdagochtend 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 15 2 17 

b 2 1 3 

c 2 0 2 

d 9 2 11 

e 4 0 4 

f 41 24 65 

 

Figuur 16 referentiesituatie knooppunt b vrijdagavond 

 

Tabel 18 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt b vrijdagavond 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=65 
e=4 

d=11 

c=2 

a=17 

b=3 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=136 
e=62 

d=177 

c=34 

a=47 

b=5 
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rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 47 0 47 

b 5 0 5 

c 23 11 34 

d 119 58 177 

e 60 2 62 

f 126 10 136 

 

Figuur 17 referentiesituatie knooppunt b zaterdagochtend 

 

Tabel 19 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt b zaterdagochtend 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 20 0 20 

b 2 9 11 

c 6 0 6 

d 30 0 30 

e 15 0 15 

f 52 209 261 

 

Figuur 18 referentiesituatie knooppunt b zaterdagnamiddag 

 

Tabel 20 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt b zaterdagnamiddag 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 36 0 36 

b 4 0 4 

c 10 23 33 

d 53 119 172 

e 27 0 27 

f 96 0 96 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=261 
e=15 

d=30 

c=6 

a=20 

b=11 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=96 
e=27 

d=172 

c=33 

a=36 

b=4 
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KNOOPPUNT C: ONTSLUITING TWIN PROPERTIES 

Figuur 19 referentiesituatie knooppunt c vrijdagochtend 

 

Tabel 21 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt c vrijdagochtend 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 20 0 20 

b 0 4 4 

c 0 0 0 

d 0 0 0 

e 48 24 72 

f 0 41 41 

Figuur 20 referentiesituatie knooppunt c vrijdagavond 

 

Tabel 22 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt c vrijdagavond 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 260 58 318 

b 0 0 0 

c 0 12 12 

d 0 111 111 

e 146 0 146 

f 0 0 0 

Hengelhoefdreef 

 (N726) 

f=41 
e=72 

d=0 

c=0 

a=20 

b=4 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=0 

e=146 

d=111 

c=12 

a=318 

b=0 
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Figuur 21 referentiesituatie knooppunt c zaterdagochtend 

 

Tabel 23 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt c zaterdagochtend 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 66 0 66 

b 0 0 0 

c 0 0 0 

d 0 0 0 

e 60 209 269 

f 0 0 0 

Figuur 22 referentiesituatie knooppunt c zaterdagnamiddag 

 

Tabel 24 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt c vrijdagavond 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 116 119 235 

b 0 0 0 

c 0 0 0 

d 0 0 0 

e 112 0 112 

f 0 0 0 

Hengelhoefdreef 

 (N726) 

f=0 
e=269 

d=0 

c=0 

a=66 

b=0 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=0 

e=102 

d=0 

c=0 

a=225 

b=0 
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KNOOPPUNT D: NOORDELIJK KNOOPPUNT DONDERSLAGWEG - E314 

Figuur 23 referentiesituatie knooppunt d vrijdagochtend 

 

Tabel 25 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt d vrijdagochtend 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 28 16 44 

b 255 0 255 

c 259 0 259 

d 20 49 69 

e 5 0 5 

f 15 0 15 

Figuur 24 referentiesituatie knooppunt d vrijdagavond 

 

Tabel 26 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt d vrijdagavond 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 36 0 36 

b 417 0 417 

c 350 0 350 

d 110 0 110 

e 117 43 160 

f 143 126 269 

E314 

 (N726) 

f=15 

e=5 

d=69 

c=259 

a=44 

b=255 

E314 

 (N726) 

f=269 

e=160 

d=110 

c=350 

a=36 

b=417 
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Figuur 25 referentiesituatie knooppunt d zaterdagochtend 

 

Tabel 27 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt d vrijdagochtend 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 10 52 62 

b 91 0 91 

c 65 0 65 

d 50 157 207 

e 17 0 17 

f 50 0 50 

Figuur 26 referentiesituatie knooppunt d vrijdagavond 

 

Tabel 28 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt d vrijdagavond 

rijrichting verkeer basisscenario (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer referentiesituatie (pae/u) 

a 28 0 28 

b 217 0 217 

c 151 0 151 

d 84 0 84 

e 50 30 80 

f 66 89 155 

 

E314 

 (N726) 

f=50 

e=17 

d=207 

c=65 

a=62 

b=91 

E314 

 (N726) 

f=155 

e=80 

d=84 

c=151 

a=28 

b=217 
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4.4 INTENSITEITSTOENAMES PER WEGSEGMENT DOOR HET PLAN 

Figuur 11.7: a en b: Bijkomend verkeer gegenereerd door het plan 

Figuur 11.8 a en b: Intensiteiten van het wegverkeer in de geplande situatie 

4.4.1 INHOUD 

Om het verkeer gegenereerd in de geplande toestand te ramen worden gelijkaardige aannames meegenomen als het 

referentiescenario. De raming gaat uit van een lineaire extrapolatie van het verkeer gegenereerd door de huidige 

verblijfsrecreanten. Indien dit niet mogelijk blijkt zullen de kencijfers van CROW 317 als referentie gehanteerd worden. 

Figuren 11.8a en b geven de resulterende intensiteiten op het omliggend wegennet als bovenop het verkeer in de 

referentiesituatie ook het verkeer van de geplande situatie wordt toegevoegd. Figuren 11.7a en b geven het netto-effect 

van het plan weer: dus het verkeer dat louter van het plan afkomstig is.  

4.4.2 AANNAMES 

Op basis van CROW 317 en uitgaande van een site in het buitengebied kunnen kencijfers worden afgeleid voor wat 

betreft de gemiddelde verkeersgeneratie per etmaal. Met betrekking tot het kampeerterrein zijn de bezoekers van de 

verblijfsrecreanten niet inbegrepen. Uitgaande van de kanttekeningen in CROW 317 
2
 kunnen we onderstellen dat het 

per 10 standplaatsen om 2,2 bijkomende bewegingen per etmaal gaat. In de cijfers zijn ook de daguitstappen van de 

verblijfsrecreanten begrepen. 

Per 10 standplaatsen of kamers betreft het volgende cijfers: 

- kampeerterrein: 4 bewegingen per etmaal (waarvan 90% verblijfsrecreanten) + 2,2 bewegingen per etmaal van 

bezoekers van verblijfsrecreanten. 

- bungalowpark: 26 tot 28 bewegingen per etmaal (waarvan 89% verblijfsrecreanten) 

- hotel 4*: 24,7 tot 27,6 bewegingen per etmaal (waarvan 81% verblijfsrecreanten) 3. 

 

Dit resulteert voor de geplande ingrepen in volgende bijkomende verkeersbewegingen per etmaal. Vooral in het 

deelgebied Twin Properties zal de globale verkeersdynamiek toenemen. 

Tabel 29 bijkomende verkeersbewegingen per etmaal 

 Ingreep bijkomende verkeersbewegingen per etmaal  

totaal 

Deelgebied Oostappen groep 

 WEST: +350 kampeerplaatsen 231 

 OOST: +260 kampeerplaatsen 172 

 VALLEI: +65 kampeerplaatsen 43 

 Alternatief A: +56 kampeerplaatsen 37 

 Alternatief B: +40 kampeerplaatsen 26 

 
2
 In CROW 317 wordt met betrekking tot de parkeerplaatsen vermeld dat de kencijfers geen rekening houden met 10% 

voor gasten van bezoekers. Het gaat dan om 1,1 parkeerplaatsen per 10 standplaatsen. Als we ervan uitgaan dat zij de 

hele dag aanwezig blijven en er dus geen wissel is in parkeerplaatsen en dat ze, in tegenstelling tot de 

verblijfsrecreanten, niet overnachten, gaat het dus om 2,2 bijkomende bewegingen. 
3
 Het is niet duidelijk wat de hotelfaciliteiten zullen zijn. De cijfers van CROW variëren naargelang het aantal sterren van 

12,1 tot 38,8 bewegingen per etmaal. Hier wordt aangenomen dat het om een 4* hotel zal gaan. 
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 Alternatief C: +115 kampeerplaatsen 76 

Deelgebied Twin Properties 

 Alternatief WEST + ca. 180 verblijven 468 tot 504 

 Alternatief OOST + ca. 600 verblijven 1.560 tot 1.680 

 Hotel: 100 kamers 247 tot 276 

 

De cijfers betreffen gemiddelde werkdagen en een verdere verdeling is niet opgenomen. Uit de cijfers kunnen dus noch 

de spreiding van deze verkeersbewegingen in de tijd noch de aard van deze verkeersbewegingen (kampeerauto, 

caravan, gewone personenwagen) worden afgeleid.  

Om de noodzakelijke gegevens af te leiden tijdens de piekuren worden daarom volgende aannames gehanteerd: 

- Onderzoek voor het project-MER Recreatiepark Hengelhoef (2006) leert dat de grootste verkeersstroom op 

vrijdagavond tussen 16 uur en 17 uur wordt gegenereerd. Op dat ogenblik komt ongeveer 50% van de 

verblijfsrecreanten aan. Vertrekkers zijn er dan bijna niet.   

Als we kijken naar de vertrekkende verblijfsrecreanten zien we dat  zo’n 46% vertrekt tussen 9 en 10 uur, net na de 

spits op vrijdag. Tijdens de spits, tussen 8 en 9 uur, vertrekt 18% van de recreanten. 

- Er is geen beeld van de verdeling naar aard van het verkeer. Dit is vooral van belang voor Oostappen groep waar 

heel wat kampeerplaatsen worden gepland. We kunnen aannemen dat in het worst case scenario het merendeel 

(90%) van deze verblijfsrecreanten met een caravan of zwerfwagen zal aankomen. Dit betekent dat het aantal 

voertuigbewegingen moet worden vermenigvuldigd met (1,5*0,9) = 1,35. Voor het gebied Twin-Properties worden 

vaste verblijven gepland. Hier kan worden aangenomen dat alle recreanten met de auto zullen aankomen. 

 

Dit geeft per ingreep volgende bijkomende intensiteiten voor de ochtend- en avondspits. 

Tabel 30 bijkomende verkeersbewegingen tijdens de spitsuren op vrijdag 

 Ingreep ochtendspits (8 - 9 uur, pae) avondspits (16- 17 uur, pae) 

uit in uit in 

Deelgebied Oostappen groep 

 WEST: +350 kampeerplaatsen 85   236 

 OOST: +260 kampeerplaatsen 63   176 

 VALLEI: +65 kampeerplaatsen 16   44 

 Alternatief A: +56 kampeerplaatsen 14   38 

 Alternatief B: +40 kampeerplaatsen 10   27 

 Alternatief C: +115 kampeerplaatsen 28   78 

 TOTAAL 216   599 

Deelgebied Twin Properties 

 Alternatief WEST + ca. 180 verblijven 32   90 

 Alternatief OOST + ca. 600 verblijven 108   300 

 Hotel: 100 kamers 18   50 

 TOTAAL 158   440 

 

Daarnaast wordt aangenomen dat de verplaatsingen van verblijfsrecreanten die op het terrein aanwezig zijn anders zijn 

gespreid over de tijd. Tijdens de ochtend- en avondspits is het effect van deze verplaatsingen te verwaarlozen.  
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4.4.3 BEWERKINGEN PER WEGSEGMENT 

RESULTATEN TIJDENS DE PIEKMOMENTEN 

De spreiding over het wegennet gebeurt op een zelfde manier als de berekening van de referentiesituatie. 

Onderstaande tabellen beschrijven het bijkomend verkeer per deelgebied en de resulterende geplande situatie. 

Het verkeer wordt gegenereerd ter hoogte van Onoord (uitgaand) en Ozuid (inkomend) voor het deelgebied Oostappen 

Groep en vervolgens verder over het wegennet verspreid. Voor het deelgebied Twin Properties gebeurt dit ter hoogte 

van Twest (uitgaand) en Toost (inkomend). Het segment G betreft de in- en uitrit naar de autosnelweg. 

Tabel 31 berekening intensiteit gemotoriseerd wegverkeer in de referentiesituatie tijdens de vrijdag ochtendspits, augustus 2015 

wegsegment 

en rijrichting 

verkeer 

referentiesituatie 

(pae/u) 

bijkomend verkeer 

Oostappen Groep 

(pae/u) 

bijkomend verkeer 

Twin Properties 

(pae/u) 

verkeer 

geplande situatie 

(pae/u) 

A oost 13 0 7 20 

A west 68 194 0 262 

B noord 20 8 9 37 

B zuid 6 0 0 6 

C noord 24 0 16 40 

C zuid 72 186 0 258 

D noord 20 0 0 20 

D zuid 113 186 142 441 

E noord 264 0 0 264 

E zuid 299 46 35 380 

F oost 44 22 7 73 

F west 42 0 0 42 

G uit/oost 279 0 0 279 

G in/west 319 140 107 566 

O noord/uit 70 216 0 286 

O zuid/in 13 0 0 13 

T in/oost 0 0 0 0 

T uit/west 45 0 158 203 

 
Tabel 32 berekening intensiteit gemotoriseerd wegverkeer in de referentiesituatie tijdens de vrijdag ochtendspits, augustus 2015 

wegsegment 

en rijrichting 

verkeer 

referentiesituatie 

(pae/u) 

bijkomend verkeer 

Oostappen Groep 

(pae/u) 

bijkomend verkeer  

Twin Properties 

(pae/u) 

verkeer   

geplande situatie 

(pae/u) 

A oost 210 539 0 749 

A west 141 0 38 179 

B noord 52 0 0 52 

B zuid 96 86 6 188 

C noord 318 453 0 771 

C zuid 158 0 44 202 

D noord 429 453 396 1278 

D zuid 146 0 0 146 

E noord 510 113 99 722 
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E zuid 453 0 0 453 

F oost 109 0 0 109 

F west 100 60 38 198 

G uit/oost 686 340 297 1323 

G in/west 460 0 0 460 

O noord/uit 36 0 0 36 

O zuid/in 130 599 0 729 

T in/oost 123 0 440 563 

T uit/west 0 0 0 0 

RESULTATEN BUITEN DE PIEKMOMENTEN : ZATERDAGOCHTEND EN ZATERDAGNAMIDDAG 

De hoogste intensiteiten van vertrekkend en aankomend verkeer vanuit Oostappen Groep worden verwacht op 

zaterdag tussen 9 en 10 uur (242 vertrekkende pae/u) en tussen 13 uur en 15 uur (158 aankomende pae/u, geen 

vertrekkers). De berekening van het verkeer op het wegennet gebeurt op een gelijkaardige manier als hierboven,. Het 

resultaat wordt weergegeven in onderstaande tabellen. 

 
Tabel 33 berekening intensiteit gemotoriseerd wegverkeer in de geplande situatie tijdens de zaterdag ochtend tussen 9 en 10 uur, augustus 2015 

wegsegment 

en rijrichting 

verkeer 

referentiesituatie 

(pae/u) 

verkeer 

Oostappen Groep 

(pae/u) 

verkeer  

Twin Properties 

(pae/u) 

verkeer geplande 

situatie (pae/u) 

A oost 36 0 - 36 

A west 272 494 - 766 

B noord 31 20 - 51 

B zuid 21 0 - 21 

C noord 66 0 - 66 

C zuid 269 474 - 743 

D noord 66 0 - 66 

D zuid 269 474 - 743 

E noord 81 0 - 81 

E zuid 153 118 - 271 

F oost 84 55 - 139 

F west 61 0 - 61 

G uit/oost 115 0 - 115 

G in/west 298 356 - 654 

O noord/uit 270 549 - 819 

O zuid/in 11 0 - 11 

T in/oost 0 0 - 0 

T uit/west 0 0 - 0 

 

 
Tabel 34 berekening intensiteit gemotoriseerd wegverkeer in de geplande tijdens de zaterdag namiddag, tussen 13 en 14 uur, augustus 2015 

wegsegment 

en rijrichting 

verkeer 

referentiesituatie 

(pae/u) 

verkeer 

Oostappen 

Groep (pae/u) 

verkeer  

Twin Properties 

(pae/u) 

verkeer geplande 

situatie (pae/u) 

A oost 205 323 - 528 

A west 100 0 - 100 

B noord 40 0 - 40 
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B zuid 60 52 - 112 

C noord 235 271 - 506 

C zuid 112 0 - 112 

D noord 235 271 - 506 

D zuid 112 0 - 112 

E noord 231 68 - 299 

E zuid 245 0 - 245 

F oost 71 0 - 71 

F west 110 36 - 146 

    0 

G uit/oost 372 203 - 575 

G in/west 235 0 - 235 

    0 

O noord/uit 42 0 - 42 

O zuid/in 214 359 - 573 

T in/oost 0 0 - 0 

T uit/west 0 0 - 0 

 

4.4.4 BEWERKINGEN PER KNOOPPUNT 

Voor de raming van het verkeer in de geplande situatie is het bijkomend verkeer afkomstig van Oostappen Groep en 

van Twin Properties toegevoegd aan de situatie volgens de referentiesituatie. Op zaterdag wordt, omwille van de ard 

van de recreatie, enkel verkeer van Oostappen Groep verwacht. 
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KNOOPPUNT A: ONTSLUITING OOSTAPPENGROEP 

Figuur 27 geplande situatie knooppunt a vrijdagochtend 

 

Tabel 35 berekening gegevens geplande situatie knooppunt a vrijdagochtend 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 43 194 237 

b 33 0 33 

c 4 0 4 

d 9 0 9 

e 8 7 15 

f 27 22 49 

 

Figuur 28 geplande situatie knooppunt a vrijdagavond 

 

Tabel 36 berekening gegevens geplande situatie knooppunt a vrijdagavond 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 15 0 15 

b 110 38 148 

c 26 60 86 

d 104 539 643 

e 82 0 82 

f 21 0 21 

Oostappen Groep 

Tulpenstraat 

a=237 

b=33 

c=4 d=9 

e=15 

f=49 

Oostappen Groep 

Tulpenstraat 

a=15 

b=148 

c=86 d=643 

e=82 

f=21 



OMGEVING . 24 januari 2017 . Bijlage 11.1  Onderzoeksmethodiek_Mobiliteit_verkeersintensiteiten.docx 

 38 

Figuur 29 geplande situatie knooppunt a zaterdagochtend 

 

Tabel 37 berekening gegevens geplande situatie knooppunt a zaterdagochtend 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 230 494 724 

b 41 0 41 

c 4 0 4 

d 7 0 7 

e 21 0 21 

f 40 55 95 

 

Figuur 30 geplande situatie knooppunt a zaterdagnamiddag 

 

Tabel 38 berekening gegevens geplande situatie knooppunt a zaterdagnamiddag 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 18 0 18 

b 76 0 76 

c 35 36 71 

d 179 323 502 

e 37 0 37 

f 24 0 24 

Oostappen Groep 

Tulpenstraat 

a=724 

b=41 

c=4 d=7 

e=21 

f=95 

Oostappen Groep 

Tulpenstraat 

a=18 

b=76 

c=71 d=502 

e=37 

f=24 
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KNOOPPUNT B: DONDERSLAGWEG/TULPENSTRAAT 

Figuur 31 geplande situatie knooppunt b vrijdagochtend 

 

Tabel 39 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt b vrijdagochtend 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 17 9 26 

b 3 8 11 

c 2 0 2 

d 11 7 18 

e 4 0 4 

f 65 186 251 

 

Figuur 32 geplande situatie knooppunt b vrijdagavond 

 

Tabel 40 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt b vrijdagavond 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 47 0 47 

b 5 0 5 

c 34 86 120 

d 177 453 630 

e 62 6 68 

f 136 38 174 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=251 
e=4 

d=18 

c=2 

a=26 

b=11 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=174 
e=68 

d=630 

c=120 

a=47 

b=5 
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Figuur 33 geplande situatie knooppunt b zaterdagochtend 

 

Tabel 41 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt b zaterdagochtend 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 20 0 20 

b 11 20 31 

c 6 0 6 

d 30 0 30 

e 15 0 15 

f 261 474 735 

 

Figuur 34 geplande situatie knooppunt b zaterdagnamiddag 

 

Tabel 42 berekening gegevens referentiesituatie knooppunt b zaterdagnamiddag 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 36 0 36 

b 4 0 4 

c 33 52 85 

d 172 271 443 

e 27 0 27 

f 96 0 96 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=735 
e=15 

d=30 

c=6 

a=20 

b=31 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=96 
e=27 

d=443 

c=85 

a=36 

b=4 
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KNOOPPUNT C: ONTSLUITING TWIN PROPERTIES 

figuur 35 geplande situatie knooppunt c vrijdagochtend 

 

Tabel 43 berekening gegevens geplande situatie knooppunt c vrijdagochtend 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 20 0 20 

b 4 16 20 

c 0 0 0 

d 0 0 0 

e 72 186 258 

f 41 142 183 

Figuur 36 geplande situatie knooppunt c vrijdagavond 

 

Tabel 44 berekening gegevens geplande situatie knooppunt c vrijdagavond 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 318 453 771 

b 0 0 0 

c 12 44 56 

d 111 396 507 

e 146 0 146 

f 0 0 0 

Hengelhoefdreef 

 (N726) 

f=183 
e=258 

d=0 

c=0 

a=20 

b=20 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=0 
e=146 

d=507 

c=56 

a=771 

b=0 
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figuur 37 geplande situatie knooppunt c zaterdagochtend 

 

Tabel 45 berekening gegevens geplande situatie knooppunt c zaterdagochtend 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 66 0 66 

b 0 0 0 

c 0 0 0 

d 0 0 0 

e 269 474 743 

f 0 0 0 

Figuur 38 geplande situatie knooppunt c zaterdagnamiddag 

 

Tabel 46 berekening gegevens geplande situatie knooppunt c zaterdagnamiddag 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 235 271 506 

b 0 0 0 

c 0 0 0 

d 0 0 0 

e 112 0 112 

f 0 0 0 

Hengelhoefdreef 

 (N726) 

f=0 
e=743 

d=0 

c=0 

a=66 

b=20 

Tulpenstraat 

 (N726) 

f=0 
e=112 

d=0 

c=0 

a=506 

b=0 
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KNOOPPUNT D: NOORDELIJK KNOOPPUNT DONDERSLAGWEG - E314 

Figuur 39 geplande situatie knooppunt d vrijdagochtend 

 

Tabel 47 berekening gegevens geplande situatie knooppunt d vrijdagochtend 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 44 81 125 

b 255 0 255 

c 259 0 259 

d 69 247 316 

e 5 0 5 

f 15 0 15 

Figuur 40 geplande situatie knooppunt d vrijdagavond 

 

Tabel 48 berekening gegevens geplande situatie knooppunt d vrijdagavond 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 36 0 36 

b 417 0 417 

c 350 0 350 

d 110 0 110 

e 160 212 372 

f 269 637 906 

 

E314 

 (N726) 

f=15 

e=5 

d=316 

c=259 

a=125 

b=255 

E314 

 (N726) 

f=906 

e=372 

d=110 

c=350 

a=36 

b=417 
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Figuur 41 geplande situatie knooppunt d zaterdagochtend 

 

Tabel 49 berekening gegevens geplande situatie knooppunt d zaterdagochtend 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 62 118 180 

b 91 0 91 

c 65 0 65 

d 207 356 563 

e 17 0 17 

f 50 0 50 

Figuur 42 geplande situatie knooppunt d zaterdagnamiddag 

 

Tabel 50 berekening gegevens geplande situatie knooppunt d zaterdagnamiddag 

rijrichting verkeer referentiesituatie (pae/u) bijkomend verkeer sites (pae/u) verkeer geplande situatie (pae/u) 

a 28 0 28 

b 217 0 217 

c 151 0 151 

d 84 0 84 

e 80 68 148 

f 155 203 358 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E314 

 (N726) 

f=50 

e=17 

d=563 

c=65 

a=180 

b=91 

E314 

 (N726) 

f=358 

e=148 

d=84 

c=151 

a=28 

b=217 
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Bijlage 11.2 
Intensiteiten segmenten 
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Bijlage 13.1 
 Lengteprofielmetingen van de Roosterbeek ter hoogte van het 

plangebied 
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Bijlage 13.2 
Hydrologische studie omgeving drooggevallen roeivijver Hengelhoef 
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1 ONDERZOEKSVRAGEN IN DEZE NOTA 

In het project-MER van Oostappen uit 2005 werd de ontwikkeling van een 

drooggevallen vijver tot een oligotrofe plas met kansen voor 3130_aom als 

natuurinrichtingsmaatregel voorgesteld. In het kader van het plan-MER werd een 

terreinbezoek met ANB georganiseerd om de ecohydrologische potenties van het 

domein - en meer bepaald van de vijvers- te bepalen. Uit de vaststellingen tijdens het 

terreinbezoek bleek dat er nog vragen over de ecohydrologie en hydraulica 

onbeantwoord blijven.  

 

Teneinde een gedragen advies over het voorgestelde plan te kunnen vormen, wenst 

ANB meer duidelijkheid over de haalbaarheid en praktische invulling van de inrichting 

van de drooggevallen plas. Er moet hierbij gestreefd worden naar een zelfde detailgraad 

van informatie van de natuurinrichtingsmaatregel (cf. ven-herstel) als van het 

voorliggende plan (cf. uitbreiding campingactiviteiten).  

 

De onderzoeksvraag die moet beantwoord worden is dan ook of het herstel van de 

drooggevallen vijver, naar habitat 3130 haalbaar is en wat daarvoor de nodige ingrepen 

zouden zijn.  

Dit omvat volgende deelvragen: 

 Wat zijn de huidige grondwaterstandsschommelingen ter hoogte van de 
drooggevallen vijver en waardoor worden ze beïnvloed? 

 Hoe kan de vijver terug waterhoudend gemaakt worden? 

 Welk water is eventueel geschikt voor het vullen van de vijver: 
o Roosterbeek? 
o Visvijvers? 
o Mijnschade? 
o Ander? 
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2 ACHTERGROND INFORMATIE HYDROLOGIE 

2.1 Geologie en bodem 

Het plangebied ligt op de rand van het Kempisch Plateau. Een boring in de fase van 

project-MER (Twin Properties 2011) gaf aan dat de quartaire laag ongeveer 7 meter dik 

is. Deze quartaire laag bestaat uit (bruin) zand met bijmenging van grind. De 

onderliggende tertiaire laag bestaat uit de Formatie van Bolderberg en meer bepaald het 

Lid van Genk. De dikte van deze bovenliggende tertiaire laag is volgens de boring  meer 

dan 30 meter. Het Lid van Genk, gecodeerd als BbGe behoort tot het Onder Mioceen. 

Het Lid van Genk bestaat uit bleekgeel tot bruingeel, sterk micahoudend, fijn kwartszand 

met plaatselijk kiezel, ligniet- en kleilenzen en twee grindlagen. 

 

De bodemkaart levert geen informatie voor deze zone gezien ze aangeduid wordt als 

bebouwde zone. Naar aanleiding van het project-MER Oostappen (A+D consult) werden 

twee handboringen uitgevoerd ter hoogte van de drooggevallen vijver. De 

boorbeschrijvingen worden hierna gegeven. Voor de locatie wordt verwezen naar 

illustratie 2.1. 

 

Boring HB1 

0,00 – 0,08 m Donkerbruin grof zand, teelaarde 

0,08 – 0,30 m Grijs grof zand, grindhoudend, kleiig 

0,30 – 0,90 m Grijs grof zand, grindhoudend, minder grind aan de basis 

0,90 – 1,30 m Grijs grof zand, enkele verspreidde keien 

 

Boring HB2 
0,00 – 0,10 m Donkerbruin grof zand, teelaarde 
0,10 – 0,30 m Grijs tot grijsbruin grof zand, licht grindhoudend 
0,30 – 1,20 m Grijs grof zand, grindhoudend 

 

In beide gevallen werd de grondwatertafel aangetroffen op ca. 0,90 m –mv. 

 

In het kader van de meetcampagne in 2013-2014 werden peilbuizen geplaatst. Hierbij 

werden boorbeschrijvingen gemaakt voor de locaties HENP001x en HENP006x in de 

verdroogde voormalige roeivijver.  

 

HENP001x 

0,0-0,1 bosgrond (humus/aarde) 

0,1-1,2 lichtbruin zand 

1,2-1,5 bruin zand, sterk veenhoudend 

1,5-einddiepte (2,3?) donkerbruin zand 

 

HENP006x 

0,0-0,1 bosgrond (humus/aarde) 

0,1-0,4 lichtbruin zand 

0,4-1,2 lichtbruin zand, matig glauconiethoudend (lichtblauw) 

1,2-1,5 bruin zand, sterk veenhoudend 

1,5-einddiepte (2,2?) donkerbruin zand, sterk lemig 

 



9y0456/R34/873173/Mech  Ecohydrologie Hengelhoef 

12 november 2014 - 4 - Conceptrapport 

 
Illustratie 2.1: Situering van de handboringen ter hoogte van de drooggevallen vijver met 

terreinprofiel (Bron: Project-MER Oostappen) 

 

2.2 Aanwezige waterlichamen 

Er zijn naast de Roosterbeek nog zes waterlichamen te vinden in het domein. Voor dit 

project werd volgende nomenclatuur afgesproken: 

1. de recreatievijver 

2. de drooggevallen (roei)vijver 

3, 4, 5 & 6 de visvijvers 

 

Onderstaande figuur geeft de eigendomsstructuur van de vijvers weer. De visvijvers zijn 

allen in beheer van Limburgs Landschap vzw (LL), al is enkel visvijver 6 in eigendom. 
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Figuur 1: eigendomsstructuur waterlichamen domein Hengelhoef 

 

2.3 Watersysteem vijvers 

De visvijvers werden in het verleden waarschijnlijk deels gevoed met pompwater 
van Mijnschade. Het afgelopen decennium, na stopzetten van de pompen, lijkt het 
peil een 40 cm gedaald.  
 
Het peil in de vijvers reageert snel op neerslaghoeveelheden, maar heeft wel een 
minimumpeil, waarschijnlijk valt dat samen met het freatisch grondwater 
(telefonische mededeling Vic Indesteeghe van LiLa). Het peil wordt niet actief 
geregeld. De visvijvers lijken onderling niet in open verbinding te staan. Het waterpeil 
zou sterk fluctueren, aldus. 

 
Het water is duidelijk troebel. Dit is mogelijk te wijten aan opwoeling door een hoge 
stand van karperachtigen. Er is wel een kleurverschil tussen vijver 4 en 5 te zien, dit 
wordt ook bevestigd door de luchtfoto. 
 
Vanuit de middelste visvijver (5) werd vroeger oppervlaktewater door een buis over 
de Roosterbeek verpompt naar de drooggevallen vijver (2). Er lijkt ook nog steeds 
een overloop te zitten naar de beek. Vanuit de drooggevallen vijver was er gravitair 
een afwatering naar de huidige recreatievijver. De constructie met gracht, kopse 
keermuurtjes en buis is nog aanwezig, maar lijkt al meerder jaren geen water meer 
te voeren (strooiselopbouw). 
 
De recreatieve vijver is nu dus grondwater gevoed en heeft een overloop naar de 
Roosterbeek langs een leiding in 700 mm die rechtstreeks op de Roosterbeek 
aangesloten is. Oostappen (mededeling Vital Langenaeker) pompt ’s zomers 
grondwater om het peil van de recreatievijver aan te vullen. Benny Matthijs geeft 
aan dat deze grondwaterwinning in de toekomst ook moet verantwoord worden. 
 

2.4 Hydraulica Roosterbeek 

De Roosterbeek ligt over de volledige lengte in het domein diep ingesneden in het 
omringende maaiveld. Nabij het oude spoorbruggetje is dit een 5-tal meter, nabij de 
knijp tussen de visvijver (5) en de drooggevallen vijver (2) is dit nog ongeveer 3,5 m. 
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De knijp is een dubbele betonnen wand met loopvlak eroverheen en een vierkante 
opening. Tijdens het terreinbezoek zit de opwaartse opening onder het gestuwde 
waterpeil. De afwaartse opening zit enkele centimeters boven het afwaartse 
waterpeil. 
 
De beek is zichtbaar vervuild door huishoudelijk afvalwater (rioolschimmel), vooral 
stroomopwaarts van de knijp is het water troebel. In dit traject is een soort half 
accoladeprofiel gemaakt door ruimingslib in het rechterdeel van de bedding te 
zetten. 
 
Zowel in het domein als stroomopwaarts de Zestienhuizenloop, de Mijnbeek en de 
Roosterbeek zijn er zeker overstorten en mogelijk ook rechtstreekse 
afvalwaterlozingen op deze beken. 
 

2.5 Grondwater 

De grondwaterstroming in de ruime omgeving is in detail bestudeerd door de studie van 

Technum-Aeolus (2002). In deze studie wordt een beeld geschetst van zowel ondiepe 

als diepe kwel in de vallei van de Roosterbeek. De ondiepe kwel betreft regenwater wat 

op geringe afstand tot de beek ondiep infiltreert, deels stagneert op minder goed 

doorlatende lagen in beekalluvium en vervolgens als kwel uittreedt. De diepere kwel 

heeft betrekking op neerslag die buiten de valleien infiltreert op het Kempisch Plateau 

en na verblijftijden van 50 tot meer dan 100 jaar uittreedt in de Roosterbeekvallei. 

 

De algemene grondwaterstroming ten noorden van de Roosterbeek is in ZZW richting, 

ten zuiden van de Roosterbeek stroomt het grondwater globaal in NNW richting. Het 

grondwatermodel in de studie van Technum-Aeolus voorspelt een gemiddelde 

grondwaterstromingssnelheid van 0,05 m /d of 18 m/jaar in de Formatie van Diest en 

0,015 m/d of 5 m/jaar in de Formatie van Bolderberg. 

 

Deze studie heeft het grondwaterpeil in onder meer de Roosterbeekvallei bestudeerd. 

Hiervoor werden verschillende peilbuizen geïnstalleerd in de vallei tussen de 

Hengelhoefdreef en de Donderslagseweg. Uit de metingen blijkt dat de 

seizoensgebonden fluctuaties minimaal zijn (15 cm). Vanzelfsprekend bevindt de 

freatische grondwatertafel zich zeer ondiep in de vallei (minder dan 0,5 m –mv). Lokaal 

komt tijdelijk hangwater voor op slecht doorlatende veenlagen. 

 

Buiten de vallei is de grondwaterstand aanzienlijk dieper. Voor de NO uithoek van het 

Recreatiepark Hengelhoef, ter hoogte van de Tulpenstraat, berekent het 

grondwatermodel een stijghoogte van +70 m TAW. De topografische hoogte bedraagt 

hier ca. +78 m TAW. Elders binnen het noordelijk deel van het recreatiepark loopt het 

bodempeil op tot meer dan +80 m TAW. Op basis hiervan mag een maximale diepte tot 

de grondwatertafel van ca. 9 m onder het maaiveld verwacht worden. 
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3 ACHTERGRONDINFORMATIE WATERKWALITEIT 

3.1 Oppervlaktewater 

3.1.1 Waterkwaliteit Roosterbeek 

Het kwaliteitsonderzoek van de oppervlaktewateren wordt in Vlaanderen bepaald en 

opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het meetnet bestaat uit enkele 

duizenden meetpunten. Niet alle meetpunten worden jaarlijks onderzocht. De 

meetpunten gekozen in de omgeving van het plangebied zijn opgenomen in 

onderstaande tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Meetpunten VMM in de omgeving van het plangebied 

 
 

 Biologische waterkwaliteit 

De index voor biologische waterkwaliteit weerspiegelt de kwaliteit van een stilstaand of 

stromend oppervlaktewater aan de hand van de planten of dieren die erin voorkomen. 

De beschrijving van de biologische kwaliteit van de Vlaamse oppervlaktewateren 

gebeurt voornamelijk aan de hand van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze is 

gebaseerd op de aanwezigheid van zoetwaterongewervelden in het water, waaronder 

wormen, bloedzuigers, slakken, kreeftachtigen, schaaldieren en insecten. 

De BBI kan als waardemeter gelden voor de algemene toestand van een waterloop over 

een langere periode (weken tot maanden). De BBI bedraagt maximaal 10 (zeer goed) 

en minimaal 0 (zeer slecht of biologisch dood). Hoe hoger de BBI, hoe beter de 

waterkwaliteit. Een BBI van 7 of meer voldoet aan de VLAREM II norm. De waarden zijn 

ingedeeld in zes klassen met overeenkomstige kleurencode, weergegeven in 

onderstaande tabel. 
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Tabel 3.2: Kwaliteitsklassen biologische waterkwaliteit 

 
 

Tabel 3.3 geeft de BBI voor de meetpunten 455800 en 455900 in de Roosterbeek, voor 

de periode 1994 tot 2009. 

 

Tabel 3.3: Biologische waterkwaliteit in VMM meetpunten in de omgeving van het plangebied 

 
 

Hieruit blijkt dat de biologische kwaliteit van het water in de omgeving van het 

plangebied evolueerde van zeer slechte tot zeer goede kwaliteit. Er is de laatste jaren 

een duidelijk trend tot verbetering van de waterkwaliteit (matig tot goede kwaliteit) en 

deze moet dus in elk geval behouden blijven. Dit impliceert meteen ook dat elke 

bijkomende, rechtstreekse lozing van verontreinigd afvalwater (hoe weinig verontreinigd 

ook) op de Roosterbeek zou moeten geweerd worden. Uit recente waarnemingen (zie 

paragraaf 2.4) blijkt echter dat het overstort duidelijk nog actief is. 

 

 Fysisch-chemische waterkwaliteit 

De fysisch-chemische waterkwaliteit geeft een beoordeling van de kwaliteit van de 

waterkolom van een oppervlaktewater op basis van fysische kenmerken (bijvoorbeeld 

zuurtegraad, geleidbaarheid,…) of chemische kenmerken (aanwezigheid van 

vervuilende stoffen). Voor de beschrijving van de fysisch-chemische kwaliteit van 

oppervlaktewateren kunnen we gebruik maken van de Prati Index voor 

zuurstofverzadiging (PI0). Deze is gebaseerd op een reeks metingen van fysische en 

chemische parameters en beoordeelt zo de toestand van de waterkolom op jaarbasis. 

Hoe lager de Prati Index, hoe beter de waterkwaliteit. Voor deze index is geen wettelijke 

norm vastgelegd. Een Prati Index kleiner dan of gelijk aan 4 geldt als richtwaarde voor 

een matige waterkwaliteit. Dit toetsingsniveau stemt overeen met een goede biologische 

kwaliteit. Zes kwaliteitsklassen worden onderscheiden, waaraan een bepaalde 

kleurencode voor grafische voorstelling wordt toegekend, weergegeven in onderstaande 

tabel. 
  

VMM 

meetpunt

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2009

455800 2 3 3 2 5 9 7 8 7 9

455900 7 6 6 8 6 9
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Tabel 3.4: Kwaliteitsklassen Prati Index 

 

 

Tabel 3.5 geeft de Prati index voor opgeloste zuurstof voor de meetpunten 455800 en 

455900 in de Roosterbeek, voor de periode 1995 tot 2012. 

 

Tabel 3.5: Prati Index in VMM meetpunten in de omgeving van het plangebied 

 
 

Hieruit blijkt dat de fysicochemische kwaliteit van de Roosterbeek ter hoogte van de 

meetpunten over het algemeen matig verontreinigd tot soms aanvaardbaar is. 

 

Tabel 3.6 geeft een overzicht van de gemeten waarden in 2012. Ook hieruit blijkt dat de 

huidige waterkwaliteit behoorlijk goed is. 

 

Tijdens terreinbezoek (22/05/2013) werd vastgesteld dat de Roosterbeek ter hoogte van 

de knijp vervuild is door huishoudelijk afvalwater (rioolschimmel). Vooral 

stroomopwaarts van de knijp is het water troebel. In dit traject is een soort half 

accoladeprofiel gemaakt door ruimingsslib in het rechterdeel van de bedding te zetten. 

Mogelijk gaat het om pieklozingen door vb. een overstort die minder goed in de 

metingen tot uiting komen. 

 

VMM 

meetpunt

1

9

9

5

1

9

9

6

1

9

9

7

1

9

9

8

1

9

9

9

2

0

0

0

2

0

0

1

2

0

0

2

2

0

0

3

2

0

0

4

2

0

0

5

2

0

0

6

2

0

0

7

2

0

0

8

2

0

0

9

2

0

1

0

2

0

1

1

2

0

1

2

455800 3,4 3,6 3 2,5 2,8 2,6 1,7 1,7 2,7 2,2 2 2,3 2,4 2,7

455900 2,9 3 2,6 1,7 2,1 2,9 2,1 2,1 3,1 2,6 3
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Tabel 3.6: Overzicht fysico-chemie Roosterbeek 2012 

  T pH O2 O2 verz EC 20 Cl- BZV5 CZV KjN NH4+ NO3- NO2- N t P t oPO4 ZS 

Nummer Datum  °C - mg/L % µS/cm mg/L mgO2/L mgO2/L mgN/L mgN/L mgN/L mgN/L mgN/L mgP/L mgP/L mg/L 

455800 6/12/2012 5,5 7,1 8,1 64 448 88 <3 14 2,2 1,4 1,7 0,13 4 0,24 0,29 8 

19/11/2012 9 7 7 61 365 42 5 21 2 1,8 2,6 0,16 4,8 0,29 0,12 <7 

24/10/2012 12,5 7 6,7 63 402 50 <3 12 1,8 0,22 3,7 0,11 3,8 0,13 <0,024 <7 

6/09/2012 13,7 7 7,1 68 424 49 <3 10 <1,5 0,62 2,7 0,13 2,8 0,14 <0,024 <7 

8/08/2012 15,5 6,9 6,3 63 390 46 <3 <7 1,7 0,71 3 0,14 4,8 0,15 0,039 <7 

5/07/2012 16,6 6,8 6,2 63 407 45 <3 20 <1,5 1 2,7 0,13 2,8 0,16 0,035 9,6 

7/06/2012 14 6,8 6,8 67 292 32 <3 10 <1,5 0,61 1,2 0,075 <1,61 0,15 0,026 <7 

9/05/2012 13,4 7 7,2 69 365 40 <3 17 1,8 0,7 3 0,091 3,1 0,14 0,052 <7 

4/04/2012 9,5 6,7 8,2 72 359 25 <3 18 2,4 0,4 1,7 0,048 4,1 0,16 0,065 <7 

14/03/2012 9,5 6,7 8,5 74 372 38 <3 16 2,3 0,69 3,9 0,092 6,3 0,11 0,051 <7 

13/02/2012 4,8 6,7 9,2 71 396 50  18 6,4 2,1 2,7 0,16 9,3 0,18 0,036 <7 

455900 6/12/2012 5,2 7,2 7,7 61 396 62 <3 23 2,8 1,6 1,8 0,074 4,7 0,23 0,03 20 

19/11/2012 8,5 7,1 6,9 59 350 44 <3 20 2 1,9 0,99 0,074 3,1 0,12 0,045 8,4 

24/10/2012 12,1 7,1 6,9 64 357 43 <3 11 1,9 1,2 1,2 0,09 <1,3 0,13 <0,024 <7 

6/09/2012 13,1 7,2 6,3 59 421 43 <3 <7 1,8 1,2 1,8 0,13 1,8 0,14 <0,024 12 

8/08/2012 15,6 7,2 5,8 57 359 41 <3 13 3 1,1 1,3 0,12 4,5 0,13 <0,024 <7 

5/07/2012 16,3 6,7 5,7 58 378 39 <3 13 <1,5 1,6 0,87 0,065 <1,61 0,13 0,032 <7 

7/06/2012 14 6,8 5,8 57 337 31 <3 <7 <1,5 0,92 0,78 0,073 <1,61 <0,1 <0,024 <7 

9/05/2012 13,4 7,1 6,5 63 338 33 <3 13 4,1 1,3 0,89 0,054 5 0,12 0,036 <7 

4/04/2012 9,3 6,5 8 70 315 36 <3 11 2,7 1,2 1,9 0,078 4,7 0,17 <0,024 <7 

14/03/2012 9,5 6,7 8,5 74 334 34 <3 7 1,8 0,87 2 0,084 2,1 <0,1 <0,024 <7 

13/02/2012 4,4 6,6 8,8 67 340 41 <3 <7 2 1,3 1,9 0,068 4 0,13 <0,024 <7 
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3.1.2 Waterkwaliteit visvijvers 

Er zijn geen bestaande meetgegevens van de visvijvers beschikbaar. De resultaten van 

de analyses in het kader van deze nota zijn weergegeven in paragraaf 5.2.1. 

 

3.2 Grondwater 

Op basis van de ecohydrologische studie van Technum-Aeolus kan het regionaal 

grondwater gekarakteriseerd worden als een lokaal zuur, voedselarm water met relatief 

hoge sulfaatgehalten. Het grondwater is matig tot sterk gebufferd (0,5-2 mmol HCO3
-
) 

en matig calciumrijk (10 mg/l Ca2
+
). In de nabijheid van wegen zoals de 

Donderslagseweg en Weg naar Zwartberg worden verhoogde chloriden en natrium 

gemeten, die gerelateerd worden aan het gebruik van strooizouten. Dit speelt 

vermoedelijk eveneens voor het meest oostelijk deel van het Recreatiepark Hengelhoef, 

waar de Roosterbeek langs de Weg naar Zwartberg stroomt. Het grondwater van de 

peilbuizen die geplaatst werden tussen de Hengelhoefdreef en Donderslagseweg 

vertoont eveneens dit fenomeen. 

 

3.3 Overstorten 

Ter hoogte van de Weg naar Zwartberg bevinden zich de Overloop VI ter hoogte van de 

samenvloeiing met de Mijnbeek en de Overloop I. Voor OVI wordt aangegeven dat het 

maximaal debiet 135 l/s bedraagt. Bij een doorvoer van 10 DWA in de riolering bedraagt 

het debiet 5 l/s. OI is een belangrijk overstort met een maximaal debiet van 2.028 l/s en 

een debiet van 232 l/s bij een doorvoer van 10 DWA. Deze overstort ligt aan de basis 

van de periodieke vervuiling van de Roosterbeek in het stroomopwaarts deel van het 

projectgebied en veroorzaakte de dunne slibafzetting in de bedding. Aan de 

stroomafwaartse zijde van de collector, ter hoogte van de Hengelhoefdreef, sluiten 

vanuit het noorden en zuiden afvoerleidingen aan die in de Hengelhoefdreef gelegen 

zijn. Aan de noordelijke aansluiting is de overloop OII gesitueerd met een maximaal 

debiet van 847 l/s en een debiet van 150 l/s bij een doorvoer van 5 DWA. Aan de 

zuidelijke aansluiting wordt voor overloop OIII de vermelding “doorstort” gegeven en een 

maximaal debiet van 249 l/s. Bij een doorvoer van 5 DWA bedraagt het debiet 36 l/s. 
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4 ACHTERGROND INFORMATIE ECOLOGIE 

4.1 Ecologie vijvers 

De recreatievijver en drooggevallen vijver liggen in habitatrichtlijngebied. 
 
De recreatievijver werd gekarteerd als een terrein met recreatie-infrastructuur 
(BWK:Uv). In de oeverzone van de recreatieplas werden zeldzame planten 
vastgesteld zoals Breekbaar kransblad (Chara globularis), Doorschijnend glanswier 
(Nitella translucens), Buigzaam glanswier (Nitella flexilis), Naaldwaterbies 
(Eleocharis acicularis) en Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis). Tijdens 
de excursie waren grote vlekken Witte waterranonkel in bloei op de recreatievijver. 
Deze planten wijzen op mogelijkheden voor ontwikkeling van gemeenschappen uit 
het oeverkruidverbond (habitat 3130_aom)”. Door het ontbreken van een aantal 
typische soorten bevindt dit habitattype zich echter in een ongunstige staat van 
instandhouding. 
 
De visvijvers zijn gekarteerd als mesotrofe plassen (BWK: Am) en zijn biologisch zeer 
waardevol. Ze zijn momenteel echter betrekkelijk soortenarm en in gebruik als 
recreatieve visvijvers. De vijvers zijn deels grondwater gevoed en hierdoor gebufferd. 

 

4.2 Streefbeeld recreatievijver 

De recreatievijver kan in recreatief gebruik blijven. De afbakening van de oostelijke 

oever om betreding te vermijden kan een meerwaarde zijn voor een ongestoorde 

vegetatieontwikkeling op de amfibische oever. 

 

4.3 Streefbeeld drooggevallen vijver 

In het project-MER stelt Oostappen (voortkomend uit overleg met ANB) voor om deze 
vijver te herstellen zodat het doelhabitat 3130 kan ontwikkelen. 3130 Oligotrofe tot 
mesotrofe stilstaande wateren met vegetaties behorend tot het Littorelletea uniflora 
en/of Isoëto- Nanojuncetea of met éénjarige vegetatie op drooggevallen oevers 

(nanocyperetalia). Het project-MER geeft een terreinprofiel weer doorheen een deel 
van de drooggevallen vijver. Het niveauverschil tussen het omliggende terrein en de 
vloer van de droge vijver bedraagt ca. 1,8 m. Op basis van de terreinopmetingen 
wordt vermoed dat de oorspronkelijke waterdiepte ca. 0,8 m bedroeg in het meest 
oostelijke deel van de vijver. 

 Kan de vijver water vasthouden? Uit twee handboringen ter hoogte van de 
drooggevallen vijver ten tijde van het opstellen van het project-MER blijkt dat er 
enkel teelaarde en (grindhoudend) grof zand voorkomt, geen klei- of leemlaag. 
ANB merkt op dat er op het Kempisch plateau ervaring is opgedaan met het 
aanbrengen van een horizontaal scherm van (lokale) leem/slib onder een 
zandbodemlaag om vennen meer waterhoudend te maken. Contactpersoon is 
Jos Gorissen. 

 Het oppompen van water ter aanvulling van de drooggevallen vijver wordt niet 
direct als opportuun gezien. Wat wel mogelijk realistisch en duurzaam zou zijn is 
het gravitair aanvoeren van het teveel aan opgepompt water uit het 
mijnverzakkingsgebied (NV Mijnschade). Er zou nu in de rij vijvers op de 
Mijnbeek gepompt worden. Dat water loopt dan nu in de Roosterbeek bij de 
Weg op Zwartberg. Aandachtspunt is wel de waterkwaliteit van grondwater van 
onder mijnterreinen (terril). 

 De grondwaterstand is hier onbekend al blijkt uit het project-MER dat bij het 

uitvoeren van de twee handboringen, de grondwatertafel aangetroffen werd 
op ca. 0,90 m –mv (1 april 2005) in de drooggevallen vijver. Ook wordt in 
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het MER aangegeven dat tijdens terreinbezoek in het voorjaar, het 
grondwater zich boven het maaiveld bevond. ANB merkt op dat habitattype 
3130 niet per sé grondwaterafhankelijk is. Het kan ook 
regenwaterafhankelijk zijn op en scheidende laag. Het moet ook kunnen 
droogvallen van tijd tot tijd.  

 Streven naar realisatie van zandige amfibische oevers van 1/30, cfr. de 
recreatievijver. De eilanden passen niet in dit plaatje. Aandacht moet besteed 
worden aan de fysieke afbakening van de vijver (vb. met een houtwal en een 
rondgaand wandelpad) zodat betreding en verstoring ontraden worden. Ook de 
landschappelijke inpassing van deze vijver verdient aandacht, zeker indien de 
oever open gekapt worden. Zo kan best het zicht op het zwembadcomplex en 
de appartementen van Oostappen vermeden worden, bijvoorbeeld door het 
behoud van een bosstrook tussen recreatievijver en het nieuwe ven. 

 Het project-MER bevat info over grondverzet ter herstel van de drooggevallen 

vijver. Naast het verwijderen van de spontane opslag op de vijver is ook een 
beperkt grondverzet noodzakelijk om de ontwikkelde teellaag te verwijderen. 
Het verwijderen van de teellaag zou zich beperken tot de feitelijke dikte. Op 
basis van de huidige waarnemingen kan vermoed worden dat de dikte 
beperkter is dan de 30 cm die tentatief voorzien is in de projectbeschrijving. 
De te ontgraven oppervlakte bedraagt 3,82 ha. Wanneer bij wijze van raming 
uitgegaan wordt van een gemiddelde te ontgraven dikte van 0,3 m bedraagt 
het totale grondverzet 11.460 m³. Er wordt voorgesteld om dit 
grondoverschot te verwerken in een bufferdijk die de appartementen aan de 
recreatieplas moet bufferen ten overstaan van de nieuw te ontwikkelen plas. 
Bij een voorziene lengte van 351 m volstaat een dijklichaam met een 
basisbreedte van 13 m en een hoogte van 3,5 m. Als taludhelling is 45° 
voorzien. Voor deze dijk kan gerekend worden op spontane opslag voor de 
begroeiing gezien het veelvuldige voorkomen van zaden in de teellaag van 
de droge vijver. Gericht beheer kan gedurende het ontwikkelen van de 
spontane opslag deze of gene soort bevoordelen. 
 

 

 
Figuur 2: voorstel uit project-MER Oostappen om met de grond van het grondverzet een wal 
aan te leggen 
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4.4 Streefbeeld visvijvers 

Er bestaat consensus dat visactiviteiten mogelijk moeten blijven.  

 LiLa gaf in eerdere stuurgroepen aan te willen streven naar een mix van 

ecologie en recreatie, via de inrichting van rustzones, paaiplaatsen en 

ontoegankelijke rietoevers. ANB steunt deze denkpiste. 

 In het geval het oppervlaktewater in de visvijvers zou ingezet worden om een 

nieuw ven in de drooggevallen vijver te voeden, dan zijn de eisen aan de 

waterkwaliteit streng. De bepalende factoren zijn hier waterkwaliteit, type 

lokvoer, aantal vissen, type visgemeenschap (brasem-snoekbaars, versus 

snoek). Dit kan aanleiding zijn om te differentiëren tussen karpervissers in 

vijvers 4 en 6 en extensieve natuurvissers in vijver 5. Dit moet verder onderzocht 

worden. 

 De kleinste visvijver (3) kan mogelijk ingezet worden voor waterzuivering van 

overstortwater in de Roosterbeek. Mogelijk kan het gehele gestuwde deel 

ingezet worden voor buffering van overstortwater, als dat dan ten minste na de 

piek terug richting riolen kan. De situatie is hier erg complex door de grens 

tussen Houthalen en Genk. ANB vraagt dat gezien het belang van de 

Roosterbeekvallei voor Ten Haagdoornheide en het Vijvergebied, een oplossing 

gevraagd wordt aan de rioolbeheerders. 

 

4.5 Streefbeeld Roosterbeek 

De Roosterbeek kent een vrij aanzienlijk verval in ZW-richting. Stroomafwaarts van de  
Hengelhoefdreef bedraagt het peil al  70 mTAW, terwijl dit ter hoogte van de 
Donderslagseweg al gedaald is tot 67 mTAW. 

de Roosterbeek wordt voornamelijk gevoed door diepe kwel en kent daardoor een vrij 

constant debiet. De diepere kwel heeft betrekking op neerslag die buiten de valleien 

infiltreert op het Kempisch Plateau en na verblijftijden van 50 tot meer dan 100 jaar 

uittreedt in de Roosterbeekvallei. 

De toezichter van de Roosterbeek (Provincie Limburg) geeft mee dat de betonnen knijp 

vuilvracht tegenhoudt (voordelig bij beheer) maar de gemeente Houthalen-Helchteren 

zou de overwelving liever zien verdwijnen. Er kan ook aan bergingscapaciteit 

stroomopwaarts de knijp gewonnen worden als de recent geruimde species weggehaald 

wordt. Deze werd bij de vorige ruiming ter plaatse gelaten (accoladeprofiel).  
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5 BIJKOMENDE METINGEN 

5.1 Werkwijze 

Op 8 augustus 2013 werden 6 piëzometers (peilbuizen) geplaatst in de omgeving van 

de drooggevallen vijver. In 4 peilbuizen hangen divers om de waterstand te registreren. 

Voor de andere 2 peilbuizen worden de peilen handmatig uitgelezen. In tabel 5.1 wordt 

een overzicht gegeven van de geplaatste peilbuizen, hun locatie wordt weergegeven op 

illustratie 5.1. 

 

Tabel 5.1: Overzicht van de peilbuizen 

Peilpunt X Y Geplaatst Peilbuis 

lengte 

Nulpunt  

(mTAW) 

Hoogte boven 

maaiveld (m) 

Metingen 

HENP001X 227685.3 190121.85 08/08/2013 2.85 74.47 0.49 sondemeting 

HENP006X 227415.87 190016.82 08/08/2013 2.76 73.95 0.36 sondemeting 

HENS002X 227745.84 190111.88 08/08/2013   73.35 0.86 sondemeting 

HENS003X 227829.45 190085.75 08/08/2013   73.62 0.86 sondemeting 

HENS004X 227834.98 190130.74 08/08/2013   72.78 1.35 handmatig 

HENS005X 227744.93 190116.3 08/08/2013   74.3 2.26 handmatig 

 

 
Illustratie 5.1: Locatie peilbuizen 
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5.2 Resultaten 

5.2.1 Waterkwaliteit 

De waterkwaliteitsgegevens van de twee staalnamedagen zijn weergegeven in tabel 

5.2. Voor de staalnamepunten HENS003X en HENS004X zijn voor de winterstaalname 

geen stikstofgegevens weergegeven gezien de stalen niet tijdig geanalyseerd werden 

en daardoor onbetrouwbaar werden. 

 

De hoge geleidbaarheid ter hoogte van HENP006X en HENS003X (enkel zomermeting) 

wijst vermoedelijk op een invloed van grondwater. Voor de andere twee locaties (en 

HENS003x in de winter) is de geleidbaarheid laag waardoor vermoed kan worden dat 

deze voornamelijk beïnvloed worden door hemelwater.  

 

Op de meeste punten zijn de fosfaatgehaltes goed. Op locatie HENP001X werd echter 

een sterk verhoogde fosfaatwaarde gemeten die zeker de grenswaarden voor 3130 

(<0,04 mg tP/L) overschrijdt. Bij de staalname werd een opvallend onaangename geur 

van het water in deze peilbuis waargenomen. Voor punt HENS004X overschrijdt het 

fosfaatgehalt de grenswaarde enkel in de zomer. De grenswaarden voor totaal stikstof 

(<0,8 mg tN/L) worden overal overschreden. Het meest opvallend gebeurt dit ter hoogte 

van HENS003X. Voor deze locatie zijn enkel zomermetingen van tN beschikbaar.  

 

Tabel 5.2: Waterkwaliteitsgegevens meetpunten 

Parameter Eenheid HENP006X HENP001X HENS003X HENS004X 

6/12/2013 

pH  7,8 7,0 7,3 7,3 

EC µS/cm 332 150 101 121 

totaal fosfor (P) mg/l <0,05 170 <0,05 <0,05 

Nitriet (als N) mg/l <0.1 <0.1 

  Nitraat (als N) mg/l 1,6 0,36 

  Stikstof volgens Kjeldahl (N) mg/l 1,9 1,6 

  Stikstof totaal [N] mg/l 3,7 2,4 

  2/07/2014 

pH  7,3 6,2 7,3 6,7 

EC µS/cm 402 161 566 128 

totaal fosfor (P) mg/l <0,05 0,15 0,08 0,27 

Nitriet (als N) mg/l 0,08 <0,01 <0,01 <0,01 

Nitraat (als N) mg/l 1,6 <0,05 11 2,0 

Stikstof volgens Kjeldahl (N) mg/l <1,0 2,0 1,2 3,5 

Stikstof totaal [N] mg/l 1,7 2,0 12 5,5 

 

5.2.2 Peilgegevens 

Een overzicht van het peilverloop op de verschillende meetpunten is weergegeven in 

illustratie 5.2.  
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Illustratie 5.2: Peilverloop 

 

72,50

72,60

72,70

72,80

72,90

73,00

73,10

73,20

73,30

73,40

73,50

73,60

25-jun-13 14-aug-13 03-okt-13 22-nov-13 11-jan-14 02-mrt-14 21-apr-14 10-jun-14 30-jul-14

mTAW 

HENP001X

HENS002X

HENS003X

HENS004X

HENS005X

HENP006X



9y0456/R34/873173/Mech  Ecohydrologie Hengelhoef 

12 november 2014 - 18 - Conceptrapport 

De twee peilbuizen ter hoogte van de verdroogde vijver (HENP001X en HENP006X) 

vertonen duidelijk hetzelfde patroon in stijghoogtes. De peilen ter hoogte van de 

Roosterbeek (HENS002X en HENS005X) en ter hoogte van de visvijvers (HENS003X 

en HENS004X) zijn veel stabieler. 

 

Het grondwaterpeil is het hoogst ter hoogte van de verdroogde vijver en het laagst ter 

hoogte van de Roosterbeek. Hieruit blijkt duidelijk het drainerende effect van de 

Roosterbeek.  

 

Illustratie 5.3: Duurlijnen peilbuizen ter hoogte van verdroogde vijver (meso-dyn: grenswaarden 

dynamisch mesotroof ven, meso-stab: grenswaarden stabiel mesotroof ven) 

 
 

In illustratie 5.3 worden de peilen ter hoogte van de verdroogde vijver uitgezet als 

duurlijnen. Op die manier wordt een beeld verkregen van welk aandeel van het jaar (als 

% uitgedrukt) een bepaalde grondwaterstand overschreden wordt. Op de grafiek staan 

ook voor de 10-percentiel, mediaan en het 90-percentiel de Duraveg grenswaarden voor 

een mesotroof ven weergegeven. De grenswaarden zijn zowel voor een stabiel als voor 

een dynamisch ven weergegeven. 

 

Uit de duurlijnengrafiek blijkt duidelijk dat de grondwaterstand jaarrond onder maaiveld 

zit. Vooral aan meetpunt HENP001X zit het water behoorlijk diep. Voor beide peilbuizen 

zit de duurlijn dan ook ver onder de grenswaarden voor een mesotroof ven, zowel voor 

een stabiel als een dynamisch ven.  

 

 

 
  

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80 100

m-mv 

HENP001X

HENP006X

meso-stab

meso-dyn



 

Ecohydrologie Hengelhoef  9y0456/R34/873173/Mech 

Conceptrapport - 19 - 12 november 2014 

 

6 ANALYSE 

6.1 Wat is zijn de huidige grondwaterstandsschommelingen ter hoogte van de 

drooggevallen vijver en waardoor worden ze beïnvloed? 

De grondwaterstandschommelingen ter hoogte van de verdroogde vijver worden 

besproken in paragraaf 5.2.2.  

 

De grondwaterschommelingen volgen een natuurlijk patroon maar de peilen zijn 

(uiteraard) veel te laag voor habitattype 3130. 

 

De grondwaterstanden lijken het peil van de beek of van de visvijvers niet direct te 

volgen. 

 

6.2 Hoe kan van de vijver een waterhoudend ven gemaakt worden? 

6.2.1 Diepe uitgraving 

Een eerste optie omvat een herstel van het ven door uitgraving tot onder het 

grondwaterpeil. Het ven wordt dan gevoed door grondwater in periodes van 

neerslagoverschot aangevuld met hemelwater. Het grondwater zit het volledige jaar 

onder maaiveld in de verlande vijver. De nabijgelegen Roosterbeek is diep ingesneden 

en draineert het gebied te sterk. De verlande vijver was vroeger ook afhankelijk van 

externe aanvoer van water (vanuit de middelste vijver). 

 

Uitgraven tot op een voldoende diepte zou een optie zijn, maar uit illustratie 5.3 blijkt dat 

ter hoogte van peilbuis HENP001X minstens een meter bodem zou moeten afgegraven 

worden. Bovendien blijkt de grondwaterkwaliteit op dat punt niet goed (beladen met 

fosfaat en stikstof). 

 

Een tussenoplossing zou het uitgraven van een kleinere oppervlakte in het westen, 

dichter bij de bestaande recreatievijver zijn. In die vijver blijkt de periodieke toevoeging 

van opgepompt grondwater bij lage waterstanden goed voor de vegetatieontwikkeling.  

 

6.2.2 Plaatsen van een waterondoorlatend scherm 

Een tweede optie is om de bodem van het ven (semi)waterondoorlatend te maken door 

het plaatsen van een klei- of leemscherm. Het ven kan zich vervolgens vullen met 

hemelwater en staat weinig of niet in contact met het grondwater. 

 

Een verlaging van het peil in droge periodes en het hierdoor droogvallen van de oevers 

is positief voor de ontwikkeling voor de typische amfibische soorten van het habitattype 

3130. Om effecten van verzuring te voorkomen of tegen te gaan, is het echter 

aangewezen de mogelijkheid te voorzien om periodiek gebufferd grondwater in het ven 

te laten. De huidige stikstofdepositie (verkeer, verwarming en landbouw) in Vlaanderen 

heeft immers een verzurend effect. In verzuurde vennen gaan de typische soorten van 

3130 achteruit ten voordele van soorten zoals knolrus.  

 

In Nederland werden verschillende methodes getest om verzuurde vennen te herstellen 

(zie o.a. Brouwer et al., 2008). Een van de betere methoden bleek het inlaten van 

gebufferd (grond)water wanneer uit metingen blijkt dat verzuring optreedt. In deze 

vennen bleek op middellange termijn de waterkwaliteit en ook de typische fauna en flora 

zeer goed hersteld. Na verloop van tijd moet minder en minder water ingelaten worden 
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omdat de bodem ‘opgeladen’ wordt met kationen en op die manier de verzuring kan 

tegen gaan. 

 

Het spreekt voor zich dat het aangevoerde water niet alleen gebufferd maar ook 

voedselarm moet zijn om de waterkwaliteit te kunnen garanderen. In onderstaande 

paragrafen worden enkele opties besproken. 

 

6.2.3 Drainerende werking van de Roosterbeek verminderen 

De Roosterbeek ligt momenteel diep ingesneden en heeft daardoor een drainerende 

werking. Verondieping van de Roosterbeek zou dit effect kunnen verminderen, 

waardoor een nieuw aan te leggen ven beter water zou kunnen houden, ofwel er minder 

diep gegraven moet worden. 

 

6.3 Welk water is eventueel geschikt voor het vullen van de vijver? 

In onderstaande paragrafen worden de mogelijke bronnen van gebufferd water 

onderzocht.  

 

6.3.1 Aanvoer van water uit Roosterbeek 

Gezien de Roosterbeek voor een groot deel gevoed wordt door kwel met een lange 

verblijftijd zou de waterkwaliteit in theorie geschikt moeten zijn voor habitattype 3130.Uit 

de VMM meetgegevens (zie tabel tabel 3.6) blijkt dat de waterkwaliteit van de 

Roosterbeek op zich redelijk is, hoewel voor fosfaat en stikstof de grenswaarden voor 

3130 wel overschreden worden.  

 

Door de aanwezigheid van overstorten is er echter een risico dat periodiek pieken met 

hogere voedselrijkdom zullen voorkomen. Indien in zo’n periode water wordt ingelaten in 

het ven kan dat de ontwikkeling van habitattype 3130 voor lange tijd hypothekeren. Het 

lijkt dan ook aangewezen om toevoer vanuit de Roosterbeek te vermijden zolang deze 

risicofactor aanwezig blijft. 

 

6.3.2 Aanvoer van water uit Visvijvers 

Gezien de verdroogde vijver vroeger gevoed werd met water vanuit de visvijvers, zou 

het herstel van deze verbinding een optie kunnen zijn. Uit de analyses blijkt ook dat de 

vijvers op zijn minst ten dele gevoed worden met grondwater. 

 

Momenteel worden de vijvers echter gebruikt als (intensieve) visvijvers. Hierdoor stijgt 

de voedselrijkdom. Bij het voederen van de vissen worden immers externe nutriënten in 

het systeem gebracht. Bovendien woelen de vissen de bodem op wat de 

beschikbaarheid van nutriënten in de waterkolom verhoogd. 

 

In de toekomst is het de bedoeling het gebruik van de visvijvers minder intensief te 

maken in een deel van de vijvers en eventueel één vijver te gebruiken voor 

waterzuivering. Indien na deze herinrichting uit metingen blijkt dat de waterkwaliteit 

hierdoor afdoende verbeterd is, zou kunnen overwogen worden om dit water te 

gebruiken om de verdroogde vijver te voeden. Tot dan lijkt het niet aangewezen om dit 

te doen. 
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6.3.3 Aanvoer mijnschadewater 

Het freatisch ondiepe grondwaterlichaam MS_0100_GWL_1 wordt ter hoogte van de 

mijnverzakkingsgebieden gedraineerd om de grondwaterstand beneden een veilig 

niveau onder het maaiveld te houden. De NV Mijnschade verpompte in 2005 in het 

Maassysteem circa 7 miljoen m³ water te Leut (drainagesysteem en dieptepompen), 

Meeswijk (Genootsbeek en grondwater) en Eisden Greven (Vrietselbeek en 

grondwater). Deze onttrekkingen zijn niet opgenomen in de vergunningendatabank van 

de VMM. Tegenwoordig is een deel van de gevraagde ontwateringscapaciteit van de 

mijnverzakkingsgebieden in het Maassysteem overgenomen door de plaatsing van 

drinkwaterwinningen (winning VMW te Eisden, Meeswijk en As). Er zijn in het verleden 

plannen geweest om het overtollige grondwater, dat nu naar de Maas wordt afgevoerd, 

eveneens te gebruiken voor drinkwaterproductie maar deze plannen zijn niet omgezet in 

de praktijk. 

 

Er werd herhaaldelijk contact gezocht met de NV Mijnschade, maar 

waterkwaliteitsgegevens werden niet ter beschikking gesteld. 

 

6.3.4 Aanvoer opgepompt grondwater 

Ter hoogte van peilbuis HENP006X werd grondwater van goede kwaliteit gevonden. Het 

gebruik van dit grondwater voor buffering lijkt dan ook een goede optie. De opgepompte 

hoeveelheden zullen niet van die aard zijn dat dit zou leiden tot een verdroging van 

andere gebieden in de omgeving. Een gelijkaardige situatie doet zich overigens 

momenteel ook voor ter hoogte van de recreatievijver. Ook in Nederland bleek 

grondwater vaak de enige optie om gebufferd water van goede kwaliteit te kunnen 

inlaten. 

 

7 CONCLUSIE 

Zoals hoger besproken is gewoon opschonen van de volledige oppervlakte van de 

verdroogde vijver niet echt een haalbare optie. Ook in het verleden moest de roeivijver 

gevoed worden met extern aangevoerd water. 

 

De beste optie is dan ook om na het verwijderen van eventuele teelaarde, de bodem 

van het ven te voorzien van een ondoorlatende laag in vb. klei of leem. Hierop komt best 

een laag met voedselarm materiaal (zand). Het ven kan zich vervolgens vullen met 

hemelwater.  

 

Om de buffering te voorzien die noodzakelijk is voor een goede ontwikkeling van 3130 

zal gecontroleerd gebufferd water moeten ingelaten worden. Dit gebufferde water kan in 

principe van verschillende bronnen komen. Zowel de visvijvers, de Roosterbeek als het 

mijnschadewater bevatten grondwater en zijn dan ook gebufferd. Gezien de 

onzekerheden omtrent de kwaliteit van het water, zou het gebruik hiervan echter de 

goede ontwikkeling van 3130 kunnen hypothekeren. Wanneer te voedselrijk water in het 

systeem komt, is het moeilijk om deze situatie nog terug te herstellen. 

 

Een veiligere oplossing is het gebruik van lokaal opgepompt grondwater (ter hoogte van 

peilbuis HENP006X). Gezien de opgepompte hoeveelheden sowieso gering zijn en nog 

verminderen in de loop van de tijd, hoeft dit geen probleem te vormen voor de andere 

vegetaties in de omgeving. Het gebruik zou dan vergelijkbaar zijn met dit van de 

recreatievijver waar momenteel ook af en toe grondwater ingepompt wordt. 
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Het is onduidelijk in hoeverre de kensoorten van habitattype 3130 vroeger in het ven 

voorkwamen. Het is dan ook niet zeker of een zaadbank voorkomt. Als het 

oorspronkelijke profiel onduidelijk is, zou een eventuele zaadbank bovendien onder de 

klei- of leemlaag kunnen zitten. Hierdoor zou de vestiging van soorten een knelpunt 

kunnen vormen. Indien dit het geval is, kan overwogen worden de soorten te enten met 

materiaal uit de recreatievijver. 

 

Een landschappelijk en ecologisch nog betere optie is de klei- of leemlaag over een 

grotere zone aan te brengen en bovenop, naast het ven, een beperkte zandduin aan te 

leggen. Mits goede uitvoering geeft dit de mogelijkheid om een zeer lokaal 

‘kwelsysteem’ aan te leggen. Regenwater dat op de duin valt, kan door het zand sijpelen 

en vervolgens afstromen richting het ven. Hierdoor kan de kwaliteit van het instromende 

water verbeterd worden. Een dieper deel nabij het westelijke uiteinde is een andere 

mogelijkheid om grondwaterinvloed van goede kwaliteit toe te laten. 

 

Het kunstmatig duin zou in de landschappelijke buffering van het nieuwe ven kunnen 

gepast worden (tov bv. camping).  

 

Mits de juiste wijze van uitvoering kan besloten worden dat het ontwikkelen van 3130 ter 

hoogte van het verdroogde ven haalbaar is, maar niet door over de volledige 

oppervlakte van de verdroogde vijver ofwel enkel op te schonen, ofwel diep uit te graven 

tot onder het grondwaterpeil. 
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Bijlage 15.1 
Archeologische voorstudie i.o.v. Twin Properties 
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Hoofdstuk 1  Algemene inleiding en situering van het project 
 
 
1.1 Inleiding  
 
Naar aanleiding van de herbestemming van de recreatiezone Hengelhoef  aan de Hengelhoefdreef te 
Houthalen‐Helchteren werd door Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek opgelegd. In 
totaal  is de  zone 28,8 ha groot, waarvan 13,3 ha als bos behouden blijft. De huidige  studie heeft 
echter  enkel  betrekking  op  een  gebied  van  2,54  die  aangelegd  zal  worden  als  parking.  Het 
archeologisch onderzoek bestond uit meerdere fasen die elkaar konden opvolgen afhankelijk van de 
resultaten van de voorgaande fase(n). Er werd voorzien in een paleo‐landschappelijk booronderzoek, 
een booronderzoek gericht op steentijd sites en een proefsleuvenonderzoek 
Het onderzoek werd door Twin Properties aan Studiebureau Archeologie bvba toevertrouwd en het 
paleo‐landschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd op 28 april 2014.  
 
 
1.2 Beschrijving van de vindplaats 
 
Het huidige projectgebied beslaat ca. 2,54 ha (fig. 1.1 en fig. 1.2). Binnen de archeoregio’s (fig. 1.3) is 
het projectgebied gesitueerd in de Kempen. 

 

 
Fig. 1.1: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied1.  

                                                            
1 www.agiv.be  
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Fig. 1.2: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied2. 

 

 
Fig. 1.3: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3.  

 
 
 

                                                            
2 www.minfin.fgov.be  
3 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie  
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1.3 Fysiografie 
 
 
1.3.1 Lokale topografie en hydrografie  
 
Het onderzoeksgebied  ligt op een hoogte  tussen 80 en 82 m TAW. Het oppervlak helt af naar het 
noordwesten  (fig. 1.4). De afwatering gebeurt  (fig. 1.5) door de Roosterbeek  ten noorden van het 
projectgebied. Deze beek behoort tot het Demerbekken. 
 

 
Fig. 1.4: Lengteprofiel van het oppervlak en de helling in het projectgebied4. 

 
 
1.3.2 Geologische opbouw 
 
Onder het projectgebied bevinden zich sedimenten die behoren tot het Lid van Genk  (fig. 1.6). Het 
Lid  van  Genk  maakt  deel  uit  van  de  Formatie  van  Bolderberg.  Deze  formatie  bestaat  uit  een 
continentaal  lid, het Lid van Genk en een marien  lid, de Zanden van Houthalen. Onderaan bevindt 
zich het Grind van Elsloo. Deze formatie dateert uit het mioceen (fig. 1.7). 
Het  Lid  van  Genk  is  op  te  delen  in  vier  zandpaketten,  telkens  door  elkaar  gescheiden  van  een 
karakteristieke  grindlaag5.  Het  onderste  pakket  wordt  gevormd  door  bleekgele  tot  witte 
micahoudende,  fijne  kwartszanden.  Kenmerkend  zijn  de  grote  glimmers,  de  verkiezelde 
schelpfragmenten en het voorkomen van enkele  lignietlenzen. Het  tweede  zandpakket bestaat uit 
witte micahoudende homogene fijne kwartszanden. Onderaan zijn ze soms gelig van kleur, komen er 

                                                            
4 Projectie via Google Earth. 
5 Matthijs 1999: 35. 
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limonietconcreties  voor  en  bevatten  ze  enkele  groene  en  bruine  kleilenzen.  In  dit  pakket  zijn  er 
verschillende lignietlagen aanwezig. Onder enkele lignietlagen is het zand deels verkiezeld of komen 
er gesilicifieerde kwartsietische zandsteenbanken met buisvormige perforaties voor.  
Het  derde  pakket  wordt  gevormd  door  witte  zeer  zuivere,  middelmatige  tot  grofkorrelige 
kwartszanden. Dit pakket vertoont een duidelijke gekruiste gelaagdheid.  
De drie grindlagen die de delen van elkaar scheiden, hebben een karakteristieke samenstelling en zijn 
kleirijker  dan  de  zandpaketten  zelf.  Het  Grind  van  Terlamen,  tussen  het  eerste  en  het  tweede 
zandpakket,  wordt  gevormd  door  kleine,  onregelmatige,  afgeronde  platte  zwarte  silexkeitjes, 
bruinzwarte zandsteenbrokjes en verkiezelde schelpjes, te midden van een laag grove kwartskorrels 
en zwarte silexfragmenten. 
 

 
Fig. 1.5: Topografie en hydrografie rond het aangeduide onderzoeksgebied6. 

 
 
Het Grind van Opgrimbie bestaat uit vuursteenkeien  te midden  van een  laag grove kwartskorrels, 
zwarte  silexfragmenten  en  kleine  schelpfragmenten.  In  het  Grind  van Meulenberg,  de  bovenste 
grindlaag,  komen  er  vuursteenkeien,  verkiezelde  schelpfragmenten,  kleine  stukjes  zwarte  silex  en 
grove kwartskorrels voor. De keien vormen in dit grind het hoofdbestanddel.  
 

                                                            
6 www.agiv.be  
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Fig. 1.6: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied7. 

 

 
Fig. 1.7: Litho‐ en chronostratigrafie van het Tertiair in Vlaanderen8. 

                                                            
7 www.dov.vlaanderen.be  
8 www.dov.vlaanderen.be  



Het archeologisch booronderzoek aan de Hengelhoefdreef te Houthalen‐Helchteren   

 

 
 

8

De Quartaire ondergrond (fig. 1.8) van het projectgebied bevat mogelijk eolische afzettingen van het 
Weichseliaan.  Het  betreft  zandige  afzettingen  ten  N  van  de  Demervallei9.  Ook  zijn  er  mogelijk 
helligsafzettingen van het Quartair en fluviatiele afzettingen aanwezig. 
 

 
 

Fig. 1.8: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied10. 
 
Legende11: 

 
 

                                                            
9 Frederickx en Gouwy  1996: 21. 
10 www.dov.vlaanderen.be  
11 Bogemans 2005: 1. 
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1.3.3 Bodemeenheden rond de site en hun eigenschappen  
 
Volgens de bodemkaart (fig. 1.9) is het projectgebied gelegen in een Zcgt (een podzol), grenzend aan 
een  Zbmt  (een  plaggenbodem).  Deze  tweede  kartering  komt  eigenlijk  beter  overeen  met  de 
aangetroffen  bodemopbouw. Het  substraat  ‐t wijst  op  de  aanwezigheid  van  grind  op  een  ondiep 
niveau. 
 

 
Fig. 1.9: Overzicht van het bodemlandschap met aanduiding van het onderzoeksgebied12. 

 
 
1.4 Archeologische voorkennis 
 
Op  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  (CAI)  (fig.  1.9)  zijn  in  de  directe  omgeving  van  het 
projectgebied geen vindplaatsen geregistreerd. 
 

                                                            
12 www.agiv.be  
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De Hengelhoef vond zijn oorsprong in de 12de eeuw13. In 1141 ontvingen de Norbertijnen van Floreffe 
grond in Houthalen van de Naamse gravin Ermesinde, beschermvrouw van de abdij, en van Hendrik 
II, hertog van Limburg. Paus Eugenius III bekrachtigde in 1145 deze schenkingen. In 1179 was er 
sprake van een boerderij. In 1400 stond er op Hengelhoef een bedehuis. Op 5 augustus 1798 werd 
het domein verkocht. De koper gaf de Hengelhoef later terug aan Floreffe.  
De volgende eigenaars vanaf de tweede helft van de 19de eeuw vergrootten en verbouwden het 
goed. Na een brand begin 20ste eeuw werd het kasteel heropgebouwd. In 1962 kwam het domein van 
ca. 320 ha. in het bezit van het Verbond van Christelijke Mutualiteiten en groeide uit tot een sociaal 
vakantiecentrum. Het kasteel werd een congrescentrum. Eind 2000 werd het centrale gedeelte van 
Hengelhoef verkocht aan de federale overheid om er een opvangcentrum voor vluchtelingen in te 
richten. Dit asielcentrum sloot op 28 maart 2002.  
 
Op de Ferrariskaart (1771‐77) wordt de Hengelhoef weergegeven ten zuiden van een waterloop met 
drassige beemden als C(en)se et Cabaret à Hingel hoef (fig. 1.11). Het kasteel met mogelijke 
dienstgedeelten wordt afgebeeld als een U‐vorm met een langer zuidwestdeel. Ten noorden ervan, 
aan de overzijde van een weg, lag de langgestrekte pachthoeve. Het geheel is er omgeven met 
omhaagde akkers en moestuinen.  
 
Op de Atlas van de Buurtwegen (1845) is ongeveer dezelfde toestand weergegeven (fig. 1.12). De 
waterloop wordt met Henge(u)lsbroekbeek aangeduid. De weg naar het noorden van de hoeve is 
verlegd. Het kasteel komt in dezelfde configuratie voor, evenwel met nog een zuidwestaanbouw14. 
Een deel van de noordelijk gelegen hoeve is hier L‐vormig.  
 
Tegenwoordig ligt het kasteel op de plaats die vroeger werd ingenomen door het langere 
zuidwestelement van de U‐vorm. Thans sluit de hoeve in het noorden ongeveer U‐vormig aan bij het 
kasteel, terwijl het meest noordelijk gelegen deel van de boerderij nu grotendeels parallel aan de 
Hengelhoefdreef ligt, terwijl het vroeger schuin t.o.v. de weg lag. Vermoedelijk werd dit element na 
1845 heropgebouwd, mogelijk in het begin van de 20ste eeuw na de brand. 
Het huidige kasteel Engelhof dateert uit 1903 en is gelegen in een Engelse landschapstuin15. Het is 
een breedhuis met uitstekende centrale toren, aanleunende vleugels van zeven en vier traveeën en 
één bouwlaag van verschillende hoogte onder een mansardedak. Het is een witbeschilderde 
baksteenbouw op een grijsbeschilderde gecementeerde plint.  
De hoevegebouwen van één à anderhalve bouwlaag dateren uit de 1ste helft van de 20ste eeuw.  
 

                                                            
13 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/80534  
14 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/80534  
15 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/80534  
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Fig. 1.9: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied16. 

 

 
Fig. 1.10: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied17. 

                                                            
16 www.agiv.be  
17 www.kbr.be  
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Fig. 1.11: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met situering van het projectgebied18. 

 
 
1.5 Onderzoeksopdracht 
 
Het  doel  van  dit  booronderzoek  is  een  bodemkundige  evaluatie  van  het  terrein.  Hierbij moeten 
minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 

‐ Hoe is de bodemopbouw? In hoeverre is deze intact?  
‐ Zijn er tekenen van erosie? 
‐ Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
‐ Zijn er goed bewaarde podzolbodems aanwezig? 
‐ Is de plaggenbodem zoals vermeld op de bodemkaart een echte plaggenbodem ontstaan 

door  stalmest? Hoe  dik  is  deze  plaggenbodem?  Zijn  er  verschillende  afzettingen  in  te 
herkennen?   

‐ Zijn  er  verstoringen?  Hoe  diep  gaan  deze  verstoringen  en  over  welke  oppervlakte 
verspreiden ze zich? 

‐ Waar zijn er bodems die nog voldoende waardevol zijn voor prehistorie? En voor  sites 
met bodemsporen? 

‐ Waar worden de archeologische boringen het best uitgevoerd? En de proefsleuven? 

 
 
 
   

                                                            
18 
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=fd9c2c30ba3c40b7a240cb947f9ddcf9&extent=
4.5853,50.4688,6.4572,51.5187  
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Hoofdstuk 2  Werkwijze  en  resultaten  paleo‐landschappelijk 
booronderzoek 
 
Er werden 28  landschappelijke   boringen, min of meer  in een grid van 30  x 30 m, uitgevoerd. De 
bodemopbouw  in  het  projectgebied  van  2,54  ha  kan  als  volgt  omschreven  worden:  een  dikke 
bruingrijze  Ap‐bodem  (tot  1  m  dik),  gevolgd  door  de  natuurlijke  gele  C‐bodem,  die  evenwel 
ondoordringbaar bleek door de  aanwezigheid  van  een  grindlaag. Het  aanleggen  van proefsleuven 
dient te gebeuren op de bovenkant van deze grindlaag, die op andere plaatsen binnen het domein 
tussen enkele tientallen cm en meer dan een meter dik bleek te zijn. Het aanleggen van proefsleuven 
in een stenig pakket zal echter geen meerwaarde hebben. Indien er al sporen aanwezig zouden zijn, 
wat weinig waarschijnlijk is in deze stenige ondergrond, zullen deze niet herkend worden aangezien 
door de kraan het grind egaal zal worden uitgespreid.  
De dikte van de Ap was enkel  in de noordelijke zone  (boringen 1  tem 7) minder dik, evenals  in de 
zone van de parking, waar duidelijk een nivellering van het terrein had plaatsgevonden. Boringen 22 
tem 28 hebben bovenaan de opbouw van de parking, daaronder is de bodemopbouw bewaard, maar 
dus al ruim weg genivelleerd.  
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B21  B22  B23  B24  B25  B26  B27  B28 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
 

   Parkingopbouw 

   Ap 

   C, maar met bovenaan een ondoordringbare grindlaag 

 
Fig. 2.1: Resultaten van de boringen19. 

 
Naar aanleiding van de bespreking op 23 mei 2014 van de  resultaten van de boringen werden er 
twee kleine profielputjes gegraven ter hoogte van boringen 6 en 9. Hierdoor was het nog duidelijker 
om de bodemopbouw te beoordelen (fig. 2.3). 
Net ten oosten van het projectgebied bevond zich een grote bouwput (afbraak gebouw) waarin het 
bodemprofiel eveneens geëvalueerd kon worden. De bodemopbouw was dezelfde als in de boringen 
(fig. 2.4). Ten gevolge van de eerdere bouwactiviteiten  in deze zone was het terrein nog bijkomend 
40‐50 cm opgehoogd. 

                                                            
19 Ieder vakje komt overeen met 10 cm, beginnende met het huidige loopniveau bovenaan. 
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Fig. 2.2: Inplanting van de boringen.
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Fig. 2.3: Manueel gegraven profielputje ter hoogte van boring 9. 
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Fig. 2.4: Bodemprofiel net ten oosten van het projectgebied. 
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Hoofdstuk 3  Besluit 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30  juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten  die  zich  op  hun  gronden  bevinden  te  bewaren  en  te  beschermen  en  ze  voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom werd  in eerste  instantie een archeologisch booronderzoek gevraagd om de bodemopbouw 
van het  terrein  in  te  schatten. Hierbij moesten minimaal  volgende onderzoeksvragen beantwoord 
worden: 
 
Hoe is de bodemopbouw? In hoeverre is deze intact? 
Er is een zeer dikke Ap (80‐90 cm) aanwezig die naar het noorden toe minder dik wordt (ca. 50 cm). 
In de westelijke helft  (onder de parking)  is een deel van deze Ap genivelleerd en afgegraven bij de 
aanleg van de parking. Onder de Ap werd overal de natuurlijke bodem aangetroffen (C‐horizont). De 
bovenkant van de C‐horizont bestaat uit een ondoordringbaar grindpakket  (waarvan elders op het 
terrein kon worden vastgesteld dat dit enkele tientallen cm tot zelfs een meter dik was. 
Er werd nergens alluvium aangetroffen. 
 
Zijn er tekenen van erosie? 
Mogelijk is de minder dikke Ap in het noorden van het projectgebied (boringen 1 tem 7) het gevolg 
van erosie. 
 
Is er sprake van één of meerdere begraven bodems? 
Neen. 
 
Zijn er goed bewaarde podzolbodems aanwezig? 
Neen. 
 
Is  de  plaggenbodem  zoals  vermeld  op  de  bodemkaart  een  echte  plaggenbodem  ontstaan  door 
stalmest? Hoe dik is deze plaggenbodem? Zijn er verschillende afzettingen in te herkennen? 
Binnen het huidige projectgebied waren geen plaggenbodems gekarteerd. Gemiddeld  reikte de Ap 
tot ongeveer 80  cm onder het huidige maaiveld en  zou het projectgebied  toch als plaggenbodem 
gekarteerd moeten worden. Enkel  in de noordelijke zone (mogelijk ten gevolge van erosie; ‘slechts’ 
50 cm dik) en in de westelijke zone (onder de parking; tot 50 cm onder het maaiveld) is de plag niet 
volledig  bewaard.  Er  zijn  geen  verschillende  afzettingen  te  herkennen  en  zonder  bodemkundige 
analyses (chemische samenstelling) kan geen uitspraak gedaan worden over het al dan niet ontstaan 
ten gevolge van stalmest. 
 
 
Zijn er verstoringen? Hoe diep gaan deze verstoringen en over welke oppervlakte verspreiden ze zich? 
Het westelijke deel van het terrein (onder de parking, ca. 1/3 van het totale gebied)  is genivelleerd 
en deels afgegraven geweest. De bovenste 20 cm in deze zone bestaat uit de opbouw van de huidige 
parking. De grindlaag (bovenkant C‐horizont) is evenwel nog aanwezig, dus deze werken hebben zich 
beperkt tot de bovengrond. 
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Waar  zijn  er  bodems  die  nog  voldoende  waardevol  zijn  voor  prehistorie?  En  voor  sites  met 
bodemsporen? 
Nergens. 
 
Waar worden de archeologische boringen het best uitgevoerd? En de proefsleuven? 
Bijkomend archeologisch onderzoek lijkt niet noodzakelijk: 

‐ Omwille van de bodemkundige situatie, waarbij het archeologische vlak aangelegd dient  te 
worden op een grindlaag. De zichtbaarheid van eventuele sporen  (als ze er al ooit gezeten 
zouden  hebben)  is  nihil.  De  westelijke  helft  van  het  terrein  werd  in  het  verleden  reeds 
genivelleerd en deels afgegraven, maar de grindlaag is nog overal aanwezig gebleken. 

‐ Er  zijn  geen  indicaties  aangetroffen  voor  de  aanwezigheid  van  steentijdvondsten  of 
bewaarde paleo‐bodems die een behoud in situ van steentijdsites tot gevolg zouden kunnen 
hebben. 

Tijdens het onderzoek werd  vastgesteld dat er  zich een dikke grindlaag aan de bovenkant  van de 
natuurlijke bodem bevindt, wat verder archeologisch onderzoek niet mogelijk maakt. Voor de aanleg 
van de parking wordt de C‐horizont ook helemaal niet geraakt. Aangezien de exacte  inplanting van 
het hotel en de plannen nog niet vastliggen, kan er voor geopteerd worden om het hotel daar  te 
bouwen waar de A‐horizont het dikst is. 
 
Daarom  is verder archeologisch onderzoek niet verantwoord. Het officieel vrijgeven van het terrein 
gebeurt door Onroerend Erfgoed.  
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  

‐ het decreet van 30  juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 
en 18 november 2011(BS 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006, 15.5.2009 en 13.12.2011) 
‐ en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 
30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9 mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  

van  toepassing,  meer  bepaald  voor  de  bepalingen  over  de  meldingsplicht  van  eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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Bijlage 16.1 
Invoergegevens Modellering Luchtkwaliteit 
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Invoergegevens Modellering  Luchtkwaliteit plan MER Hengelhoef  PL0160 

CAR Vlaanderen Version 2.0 

Referentie 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;2904;0.057;0.027;0;e;2;1.25;7;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;1383;0.057;0.027;0;b;2;1.25;15;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;4319;0.057;0.027;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;4985;0.057;0.027;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;7174;0.057;0.027;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;2134;0.057;0.027;0;e;2;1.25;10;0 
Oostappen Groep - Basis 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;3855;0.11;0.01;0;e;2;1.25;7;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;1494;0.11;0.01;0;b;2;1.25;15;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;5159;0.11;0.01;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;5825;0.11;0.01;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;7384;0.11;0.01;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;2239;0.11;0.01;0;e;2;1.25;10;0 
Oostappen Groep – Basis + zone A 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;3957;0.095;0.007;0;e;2;1.25;7;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;1505;0.095;0.007;0;b;2;1.25;15;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;5250;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;5916;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;7407;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;2251;0.095;0.007;0;e;2;1.25;10;0 
Oostappen Groep – Basis + zone B 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;3927;0.095;0.007;0;e;2;1.25;7;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;1502;0.095;0.007;0;b;2;1.25;15;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;5223;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;5889;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;7400;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;2247;0.095;0.007;0;e;2;1.25;10;0 
Oostappen Groep – Basis + zone C 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;4063;0.095;0.007;0;e;2;1.25;7;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;1516;0.095;0.007;0;b;2;1.25;15;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;5345;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;6011;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;7431;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;2263;0.095;0.007;0;e;2;1.25;10;0 
Twin Properties – Basis 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;2918;0.095;0.007;0;e;2;1.25;7;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;1389;0.095;0.007;0;b;2;1.25;15;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;4339;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;5167;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;7220;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;2148;0.095;0.007;0;e;2;1.25;10;0 
Twin Properties – Basis + Hotel in E 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;2941;0.095;0.007;0;e;2;1.25;7;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;1402;0.095;0.007;0;b;2;1.25;15;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;4375;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;5495;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;7302;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;2171;0.095;0.007;0;e;2;1.25;10;0 
Twin Properties – Basis + Hotel in F 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;2998;0.095;0.007;0;e;2;1.25;7;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;1431;0.095;0.007;0;b;2;1.25;15;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;4461;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
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Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;6257;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;7492;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;2228;0.095;0.007;0;e;2;1.25;10;0 
Worst Case – cummulatief 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;4157;0.095;0.007;0;e;2;1.25;7;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;1564;0.095;0.007;0;b;2;1.25;15;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;5487;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;7283;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Donderslagweg;225542;190192;7749;0.095;0.007;0;b;2;1.25;5;0 
Houthalen-Helchteren;Tulpenstraat;227449;190362;2357;0.095;0.007;0;e;2;1.25;10;0 
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Invoergegevens Modellering  Luchtkwaliteit plan MER Hengelhoef  PL0160 

IFDM-Traffic - Referentie 

Korte beschrijving: hengel-ref 
Wegenbestand(Dubbeltellingscorrectie): wegenbestand2015.txt (2015) 
Tunnelbestand(Dubbeltellingscorrectie): null 
Wegenbestand(Te berekenen situatie): referentie-input.txt 
Tunnelbestand(Te berekenen situatie): null 
Vlootsamenstelling: 2015v2.0 
Emissiefactoren en andere: mimosa4-3-1-4 
Achtergrondwaarden en meteo: 2015v1.1 
Polluenten: NO2,PM25,PM10 
Rooster: Genk 
Rooster 
Roosternaam: Genk 
Wegenbestanden: referentie-input.txt 
Regulier rooster 
  Centrum rooster(x): 226136 
  Centrum rooster(y): 189232 
  Aantal roosterpunten(horizontaal): 20 
  Aantal roosterpunten(verticaal): 40 
  Afstand tussen roosterpunten: 50 
Niet-regulier rooster 
  Afstand tussen loodlijnen (a): 250 
  Aantal punten op halve loodlijn: 3 
  Minimum afstand (b): 20 
  Maximum afstand (c): 400 
Tijdsreeksen (optioneel) 
  Positie tijdsreeks: 

 
1 226178 189788 226032 190120 11 130 2 70 0 
2 226207 188951 226178 189014 35 420 2 70 0 
3 226178 189014 226136 189232 35 420 2 70 0 
4 226136 189232 226126 189319 35 420 2 70 0 
5 226126 189319 226179 189701 35 420 2 70 0 
6 226179 189701 226178 189788 35 420 2 70 0 
7 226207 188951 226313 188839 43 507 2 70 0 
8 226313 188839 226371 188768 91 807 2 70 0 
9 226371 188768 226387 188671 91 807 2 70 0 
10 226387 188671 226391 188535 91 807 2 70 3 
11 226391 188535 226449 188402 91 807 2 70 0 
12 226294 188859 226248 188819 116 939 2 70 0 
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Invoergegevens Modellering  Luchtkwaliteit plan MER Hengelhoef  PL0160 

IFDM-Traffic - Gepland initatief 

Korte beschrijving: hengel-toekomst 
Wegenbestand(Dubbeltellingscorrectie): wegenbestand2015.txt (2015) 
Tunnelbestand(Dubbeltellingscorrectie): null 
Wegenbestand(Te berekenen situatie): plan-input.txt 
Tunnelbestand(Te berekenen situatie): null 
Vlootsamenstelling: 2015v2.0 
Emissiefactoren en andere: mimosa4-3-1-4 
Achtergrondwaarden en meteo: 2015v1.1 
Polluenten: NO2,PM25,PM10 
Rooster: Genk 
 
Rooster 
Roosternaam: Genk 
Wegenbestanden: referentie-input.txt 
Regulier rooster 
  Centrum rooster(x): 226136 
  Centrum rooster(y): 189232 
  Aantal roosterpunten(horizontaal): 20 
  Aantal roosterpunten(verticaal): 40 
  Afstand tussen roosterpunten: 50 
Niet-regulier rooster 
  Afstand tussen loodlijnen (a): 250 
  Aantal punten op halve loodlijn: 3 
  Minimum afstand (b): 20 
  Maximum afstand (c): 400 
Tijdsreeksen (optioneel) 
  Positie tijdsreeks: 

1 226178 189788 226032 190120 69 136 2 70 0 
2 226207 188951 226178 189014 339 462 2 70 0 
3 226178 189014 226136 189232 339 462 2 70 0 
4 226136 189232 226126 189319 339 462 2 70 0 
5 226126 189319 226179 189701 339 462 2 70 0 
6 226179 189701 226178 189788 339 462 2 70 0 
7 226207 188951 226313 188839 346 901 2 70 0 
8 226313 188839 226371 188768 166 905 2 70 0 
9 226371 188768 226387 188671 166 905 2 70 0 
10 226387 188671 226391 188535 166 905 2 70 3 
11 226391 188535 226449 188402 166 905 2 70 0 
12 226294 188859 226248 188819 343 1235 2 70 0 
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Bijlage 16.2 
Resultaten van de luchtkwaliteitsberekeningen 

 
 
 
 
 



Referentie

Plaats Straatnaam Code NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³]

Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen uur GW # Overschrijdingen uur GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen dag GW # Overschrijdingen dag GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat A 11.3 9.7 0 0 13.4 13.1 0 0 10.7 10.6

Houthalen-Helchteren Donderslagweg B 22.6 22.2 0 0 22.5 22.4 2 2 16.2 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg C 23.6 22.2 0 0 22.7 22.4 3 3 16.3 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg D 23.8 22.2 0 0 22.8 22.4 3 3 16.4 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg E 24.5 22.2 0 0 22.9 22.4 3 3 16.5 16.2

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat F 10.9 9.7 0 0 13.3 13.1 0 0 10.7 10.6

Oostappen basis

Plaats Straatnaam Code NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³]

Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen uur GW # Overschrijdingen uur GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen dag GW # Overschrijdingen dag GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat A 11.8 9.7 0 0 13.5 13.1 0 0 10.8 10.6

Houthalen-Helchteren Donderslagweg B 22.7 22.2 0 0 22.5 22.4 2 2 16.2 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg C 23.8 22.2 0 0 22.8 22.4 3 3 16.4 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg D 24 22.2 0 0 22.8 22.4 3 3 16.4 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg E 24.5 22.2 0 0 23 22.4 4 4 16.5 16.2

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat F 10.9 9.7 0 0 13.3 13.1 0 0 10.7 10.6

Oostappen basis A

Plaats Straatnaam Code NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³]

Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen uur GW # Overschrijdingen uur GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen dag GW # Overschrijdingen dag GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat A 11.9 9.7 0 0 13.5 13.1 0 0 10.8 10.6

Houthalen-Helchteren Donderslagweg B 22.7 22.2 0 0 22.5 22.4 2 2 16.2 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg C 23.8 22.2 0 0 22.8 22.4 3 3 16.4 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg D 24.1 22.2 0 0 22.8 22.4 3 3 16.4 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg E 24.5 22.2 0 0 23 22.4 4 4 16.5 16.2

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat F 10.9 9.7 0 0 13.3 13.1 0 0 10.7 10.6

Oostappen basis B

Plaats Straatnaam Code NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³]

Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen uur GW # Overschrijdingen uur GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen dag GW # Overschrijdingen dag GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat A 11.8 9.7 0 0 13.5 13.1 0 0 10.8 10.6

Houthalen-Helchteren Donderslagweg B 22.7 22.2 0 0 22.5 22.4 2 2 16.2 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg C 23.8 22.2 0 0 22.8 22.4 3 3 16.4 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg D 24 22.2 0 0 22.8 22.4 3 3 16.4 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg E 24.5 22.2 0 0 23 22.4 4 4 16.5 16.2

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat F 10.9 9.7 0 0 13.3 13.1 0 0 10.7 10.6

Oostappen basis c

Plaats Straatnaam Code NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³]

Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen uur GW # Overschrijdingen uur GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen dag GW # Overschrijdingen dag GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat A 11.9 9.7 0 0 13.5 13.1 0 0 10.8 10.6

Houthalen-Helchteren Donderslagweg B 22.7 22.2 0 0 22.5 22.4 2 2 16.2 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg C 23.9 22.2 0 0 22.8 22.4 3 3 16.4 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg D 24.1 22.2 0 0 22.9 22.4 3 3 16.4 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg E 24.5 22.2 0 0 23 22.4 4 4 16.5 16.2

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat F 10.9 9.7 0 0 13.3 13.1 0 0 10.7 10.6

Twin basis

Plaats Straatnaam Code NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³]

Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen uur GW # Overschrijdingen uur GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen dag GW # Overschrijdingen dag GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat A 11.3 9.7 0 0 13.4 13.1 0 0 10.7 10.6

Houthalen-Helchteren Donderslagweg B 22.6 22.2 0 0 22.5 22.4 2 2 16.2 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg C 23.6 22.2 0 0 22.7 22.4 3 3 16.3 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg D 23.8 22.2 0 0 22.8 22.4 3 3 16.4 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg E 24.5 22.2 0 0 22.9 22.4 3 3 16.5 16.2



Houthalen-Helchteren Tulpenstraat F 10.9 9.7 0 0 13.3 13.1 0 0 10.7 10.6

Twin basis +E

Plaats Straatnaam Code NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³]

Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen uur GW # Overschrijdingen uur GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen dag GW # Overschrijdingen dag GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat A 11.3 9.7 0 0 13.4 13.1 0 0 10.7 10.6

Houthalen-Helchteren Donderslagweg B 22.6 22.2 0 0 22.5 22.4 2 2 16.2 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg C 23.6 22.2 0 0 22.7 22.4 3 3 16.3 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg D 23.9 22.2 0 0 22.8 22.4 3 3 16.4 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg E 24.5 22.2 0 0 22.9 22.4 3 3 16.5 16.2

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat F 10.9 9.7 0 0 13.3 13.1 0 0 10.7 10.6

Twin basis +F

Plaats Straatnaam Code NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³]

Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen uur GW # Overschrijdingen uur GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen dag GW # Overschrijdingen dag GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat A 11.3 9.7 0 0 13.4 13.1 0 0 10.7 10.6

Houthalen-Helchteren Donderslagweg B 22.6 22.2 0 0 22.5 22.4 2 2 16.2 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg C 23.6 22.2 0 0 22.7 22.4 3 3 16.4 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg D 24.2 22.2 0 0 22.9 22.4 3 3 16.4 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg E 24.5 22.2 0 0 23 22.4 4 4 16.5 16.2

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat F 10.9 9.7 0 0 13.3 13.1 0 0 10.7 10.6

Worst case 

Plaats Straatnaam Code NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³] PM2.5  [µg/m³]

Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen uur GW # Overschrijdingen uur GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen dag GW # Overschrijdingen dag GW+OM Jaargemiddelde Jm achtergrond

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat A 12 9.7 0 0 13.5 13.1 0 0 10.8 10.6

Houthalen-Helchteren Donderslagweg B 22.7 22.2 0 0 22.5 22.4 2 2 16.2 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg C 23.9 22.2 0 0 22.8 22.4 3 3 16.4 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg D 24.5 22.2 0 0 22.9 22.4 3 3 16.5 16.2

Houthalen-Helchteren Donderslagweg E 24.6 22.2 0 0 23 22.4 4 4 16.5 16.2

Houthalen-Helchteren Tulpenstraat F 11 9.7 0 0 13.3 13.1 0 0 10.7 10.6


