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1. INLEIDING 

1.1 Doelstelling van het provinciebestuur 

Met het opmaken van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) wil 

de provincie Limburg dringend ingrijpen om het sterk vervallen kasteel van 

Heers met bijhorend kasteelpark, als historische erfgoed te bewaren 

Het Kasteel van Heers is een 15e eeuws kasteel met kasteelhoeve in het 

dorp Heers in Zuid-Limburg. Het kasteel en het kasteelpark zijn beschermd 

als monument, maar is doorheen de jaren in verval geraakt. Door de hoge 

renovatiekosten om het monument terug in zijn oorspronkelijke staat te 

brengen, is de overheid genoodzaakt juridisch in te springen. De huidige 

bestemming van het kasteel volgens het gewestplan is parkgebied, waar-

binnen de ontwikkelingsmogelijkheden beperkt zijn. Restauratie en ontwik-

keling door de private markt voor deze gebieden zijn beperkt. Een herbe-

stemming van het kasteel met park via een PRUP, moet de ontwikkelings-

mogelijkheden verruimen en inzichtelijk maken, waardoor mogelijk het aan-

bod aan investeerders (voor renovatie/herbestemming) vergroot. Het PRUP 

zal in aanvulling van het geldende beschermingsbesluit de ruimtelijke rand-

voorwaarden van een herbestemming van kasteel bepalen en rechtszeker-

heid bieden voor (toekomstige) eigenaars of investeerders. 

Binnen het PRUP wordt rekening gehouden met de draagkracht van het 

domein en de omgeving: de dorpskern van Heers, de landschappelijke 

draagkracht, de cultuur-historische draagkracht, de ecologische draagkracht 

en de verkeerskundige draagkracht. Door al deze randvoorwaarden in reke-

ning te brengen wordt in het PRUP een kader opgemaakt waarbinnen het 

kasteel van Heers kan gerestaureerd worden en een toekomstige functie 

kan vervullen. 

Gezien de grote investeringskost (restauratiekost) en relatief beperkte 

draagkracht van de site en de omgeving kan wel gesteld worden dat een 

puur private investering onrealistisch is. Een op zijn minst gedeeltelijke in-

breng van de overheid is noodzakelijk om het kasteel voor compleet verval 

te behoeden. 

1.2 Aanleiding tot opmaak PRUP 

Voorafgaandelijk aan het PRUP is een uitgebreide voorstudie uitgevoerd die 

een onderzoek heeft gedaan naar de draagkracht van de kasteelsite (en 

omgeving) en naar diverse herbestemmingsmogelijkheden voor het kasteel 

van Heers. Vanuit de verschillende randvoorwaarden uit de voorstudie is 

een kader opgesteld voor het PRUP. Het ruimtelijk uitvoeringsplan vormt de 

juridische vertaling van het vooronderzoek. 

1.3 Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Provincie 
Limburg (RSPL) 

In het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg wordt het kasteeldomein 

van Heers geselecteerd als baken (bindende bepaling 28). Het RSPL stelt in 

het richtinggevend deel dat voor het versterken van bakens ruimtelijke con-

cepten kunnen worden opgemaakt in samenwerking met Vlaamse en ge-

meentelijke overheden. Dit kan leiden tot ruimtelijke uitvoeringsplannen of 

verordeningen. De kastelen en hoeven in Haspengouw worden geselecteerd 

als toeristisch-recreatief netwerk (bindende bepaling 17). Bedoeling hiervan 

is om de toeristisch-recreatieve aanbodselementen in het buitengebied en 

het stedelijk gebied met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen. 

Het kastelenlandschap in Zuid- en West-Limburg wordt bij de gewenste 

landschappelijke structuur aangeduid als regionaal landschapsontwikke-

lingsgebied. Hiervoor kan de provincie een totaalconcept uitwerken met een 

bijzondere rol voor de netwerken van kastelen en abdijen. 
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1.4 Dossiersamenstelling 

Voorliggend Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan bevat: 

 Een plan bestaande toestand / juridische toestand: deze bevat de 

feitelijke toestand, de terreingegevens uit inventarisatie op het ter-

rein. Dit plan bevat ook de juridische toestand met o.a. het statuut 

van wegen en straten, verkavelingen, vergunningstoestand, ge-

westplan, atlas van de buurtwegen, beschermingsstatuut als mo-

nument en dorpsgezicht, … 

 Een grafisch plan: dit geeft de ruimtelijk-juridische bestemmingen 

aan die door het PRUP van toepassing worden op de kasteelsite en 

de directe omgeving 

 Een grafisch plan (register) van percelen waarvoor planbaten, plan-

schade, kapitaalschade of gebruikersschade verschuldigd kan zijn 

 Een grafisch plan waarvoor het recht van voorkoop van toepassing 

is 

 Stedenbouwkundige voorschriften 

 Voorliggende toelichtingsnota 
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2. HET PLANGEBIED IN BEELD 

2.1 Bestaande ruimtelijke structuur 

2.1.1 Mesoniveau 

De gemeente Heers bevindt zich in Droog Haspengouw, in het zuiden van 

de provincie Limburg. De omliggende gemeenten zijn: Sint-Truiden en Bor-

gloon in het noorden, Gingelom in het westen en Tongeren in het oosten. 

De zuidgrens van Heers vormt de grens met het Waalse gewest. In de na-

bije omgeving zijn de centra van Sint-Truiden en Tongeren gelegen. De 

gewestweg, de N3 (Luik-Sint-Truiden-Brussel), doorsnijdt de gemeente en 

vormt bijgevolg een belangrijke verbindingsas voor het autoverkeer. Enkele 

kilometers ten zuiden van de gemeente loopt de E40 (Luik-Brussel). 

Fig: situering van Heers binnen de provincie Limburg 

De gemeente Heers bestaat uit twaalf dorpen: Mettekoven, Klein-Gelmen, 

Gutsenhoven, Heers, Veulen, Horpmaal, Heks, Vechmaal, Opheers, Bats-

heers, Mechelen-Bovelingen en Rukkelingen-Loon. Heers wordt aangeduid 

als hoofddorp. De dorpskernen zijn vrij klein met geconcentreerde bebou-

wing en zijn typisch voor Haspengouw. Lintbebouwing is beperkt.  

Fig: Deelgemeentes van Heers 

Het landschap is sterk golvend en sterk versneden door de beekvalleien van 

de Herk en de zijrivieren. De belangrijkste waterlopen op het grondgebied 

van de gemeente zijn de Herk zelf, de Molenbeek, de Weierskensbeek en de 

(Heerse) Beek. Akkerlanden en (laagstam) fruitboomgaarden bepalen het 

landbouwlandschap, typisch voor de vruchtbare Leemstreek, weilanden 

komen relatief weinig voor. 
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2.1.2 Microniveau 

Het plangebied is gelegen tussen de woonkernen van Heers (zuiden) en 

Veulen (noorden). In het noorden wordt het plangebied deels begrensd 

door de Kasteelstraat, in het oosten door de Nieuwe Steenweg (N784) en in 

het westen deels door de Vijverstraat. Het gebied wordt hoofdzakelijk ge-

vormd door het kasteeldomein van het Kasteel van Heers. Verder behoren 

de zone rond de kerk en de dreef naar de kapel van de Houten Lieveheer 

ook tot het plangebied. De boomgaard aan de overzijde van de Nieuwe 

Steenweg (achter de sporthal en woningen Baron de Stockhemlaan) behoort 

eveneens tot het plangebied.  

De bestaande structuur van het plangebied is als volgt: 

 De noordelijke zone is bosgebied. Eén van de twee vijvers ligt ook in 

dit stuk bos; 

 In het zuidelijke deel van het kasteeldomein ligt het kasteel zelf. Het 
gebouw wordt omgeven door grasland. In dit deel ligt de tweede 

vijver; 

 Ten zuiden van het kasteel staat de kerk met het kerkhof, de pasto-

rij en de nieuwe jeugdlokalen; 

 De dreef naar de kapel van de Houten Lieveheer in het oosten 

wordt afgelijnd door oude beuken; 

 Ten zuiden van de kasteeldreef is een oude boomgaard gesitueerd 

 

 

 

Fig: bestaande ruimtelijke structuur Heers (GRS Heers) 

 

2.1.3 Kasteel van Heers 

Het Kasteel van Heers is gebouwd op het einde van de 15e eeuw of in het 

begin van de 16e eeuw in laatgotische stijl met renaissance elementen. De 

vroegste vermelding van het kasteel is 1328, wanneer het wordt verwoest in 

het conflict tussen de prins-bisschop van Luik en de ambachten. In 1362 

komt het kasteel in het bezit van de familie de Rivière, later genaamd van 

Heers. Na een Luikse opstand tegen de Bourgondiërs werd het kasteel door 

Bourgondische troepen verwoest en werden de goederen van Raes van 

Heers geconfisceerd. Na de dood van de Bourgondische hertog Karel de 

Stoute (1477) krijgt Raes van Heers zijn bezittingen terug van hertogin Ma-

ria van Bourgondië. In deze periode wordt de heropbouw van het kasteel 

gesitueerd. 
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Na de dood van Henri-Oger, de laatste graaf van Heers, ca. 1682 wordt het 

kasteel waarschijnlijk niet meer bewoond en verkeert het in slechte staat 

door oorlogsverrichtingen tussen de Verenigde Provinciën (Nederland), 

Frankrijk en Duitsland. De abdij van Sint-Laurent komt in het bezit van de 

goederen en verkoopt ze bij het failliet van de familie de Rivière in 1757 aan 

de baron de Stockem. Deze maakt de rechten over aan zijn broer Nicolas-

Erasme die het kasteel opnieuw laat restaureren. Door huwelijk komen de 

goederen in 1859 in het bezit van de familie Desmaisières, dat nog steeds 

eigenaar is van het kasteel. 

Het kasteel is een compact geheel in laat-gotische stijl met elementen die 

reeds verwijzen naar de renaissance. De vier vleugels zijn gelegen rondom 

een vrijwel vierkante binnenplaats. Het dateert in zijn huidige vorm nog 

praktisch volledig uit het einde van de 16e eeuw. Een belangrijk kenmerk 

zijn de speklagen (afwisseling tussen rode bakstenen en mergelstenen), 

typisch voor de Maaslandse renaissance. De hoevegebouwen bevinden zich 

in een L-vorm ten westen en zuiden van het kasteel. Het oudste gebouw is 

de monumentale schuur, die waarschijnlijk opklimt tot de bouwperiode van 

het kasteel. In de 17e eeuw wordt ze geïntegreerd bij de toen gebouwde 

hoeve. Een gevelsteen op de schuur draagt het jaartal 1664, het poortge-

bouw van de hoeve is gedateerd 1671. Aangezien het kasteel voorzien was 

van een dubbel grachtensysteem (één gracht rondom het kasteel, een 

tweede rondom het geheel van kasteel en hoeve) vertrok vanuit het erf van 

de hoeve een ophaalbrug naar het kasteel toe. Voor het poortgebouw van 

de hoeve bevond zich een ommuurde boomgaard, de muren op defensie 

voorzien d.m.v. kantelen en toegankelijk via een poortgebouw geflankeerd 

door twee torens. Ten westen van het kasteel bevinden zich boomgaarden 

en vijvers gevoed door de Heerse beek, ten zuiden bevindt zich de kerk. In 

de 19e eeuw werd de traditionele inrichting met boomgaarden en hovingen 

vervangen door een park in landschapsstijl. Een weg verbindt de poort van 

het kasteel met de straat en het poortgebouw verliest zijn functie. Het kas-

teel wordt door een muur van het erf van de hoeve gescheiden, de hoeve 

krijgt een ingang in de zuidelijke stalvleugel. Deze situatie blijft behouden 

tot op heden. 

In de huidige toestand is het kasteel sterk verwaarloosd. Voornamelijk de 

kasteelhoeve is sterk vervallen en in 2000 is het dak ingestort. De Vlaamse 

Overheid heeft beslag laten leggen op het kasteel en heeft de noodzakelijke 

instandhoudingwerkzaamheden uitgevoerd (2009-2010) om een verdere 

verkrotting tegen te gaan.  

 

 

 

 

 

 

Fig: evolutie van het kasteel van Heers 
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2.2 Fotoreportage 

   
Kasteel van Heers Plangebied vanuit de lucht Kasteel van Heers 

 

   
Vijver Dreef naar kapel Boomgaard 
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Sint-Martinuskerk Pastorij Kasteelhoeve 

 

   

Kasteelhoeve Kasteelhoeve Kasteelhoeve 
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3. PLANNINGSCONTEXT: BELEIDSMATIGE EN JURIDI-
SCHE RANDVOORWAARDEN 

3.1 Ruimtelijke structuurplannen 

3.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen  

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd als beleidsdocument 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23.09.1997 en tweemaal ge-

deeltelijk herzien en definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 

respectievelijk 12.12.2003 en 17.12.2010. 

Volgens de bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

ligt de gemeente Heers in het buitengebied, een gebied waarin de open, 

onbebouwde ruimte overweegt. De belangrijkste doelstellingen voor het 

buitengebied vastgelegd in dit RSV zijn: het tegengaan van versnippering 

van het buitengebied, de ontwikkeling bundelen in de kernen, het bereiken 

van ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied, het bufferen van de natuur-

functie en het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies. 

In uitvoering van het RSV stelde de Vlaamse Overheid in 2005 een ruimtelij-

ke visie op landbouw, natuur en bos voor de regio Haspengouw-Voeren. 

Ten oosten van de Nieuwe Steenweg werden de agrarische gebieden be-

leidsmatig herbevestigd in de "Landbouwgebieden tussen Heers en Sluizen, 

ten zuiden van Borgloon en Tongeren". Het plangebied is volledig buiten 

deze HAG gelegen. 

De gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimte Droog Haspengouw 

omvat ondermeer het vrijwaren en versterken van landschappelijke waarde-

volle gebieden met erfgoedelementen als landschappelijke eenheden. Kas-

teeldomeinen, waaronder dat van Heers, zijn cultuurhistorisch belangrijk. De 

ruimtelijke verweving van bos, landbouw en natuur binnen deze gebieden 

wordt behouden met aandacht voor de landschappelijke en cultuurhistori-

sche waarde van deze gebieden en ruimte voor toeristisch-recreatief mede-

gebruik. Landbouwactiviteiten binnen historische parkstructuren moeten 

mogelijk blijven, maar daarnaast moet er ruimte zijn voor verbreding, hero-

riëntatie of herbestemming in functie van cultuurtoerisme en –recreatie op 

maat van het gebied. 

 

 

 

Fig: HAG in de gemeente Heers 
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3.1.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg 

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) werd goedgekeurd 

door Ministerieel Besluit op 12 februari 2003. De herziening van het PRSL 

werd bij Ministerieel Besluit goedgekeurd op 23 juli 2012 en is van kracht 

sinds 20 september 2012. 

Heers behoort tot de hoofdruimte “Haspengouw en Voeren”. Deze hoofd-

ruimte beslaat het zuidelijk deel van de provincie Limburg en loopt door in 

het noorden van de provincie Luik en in het zuidoosten van Vlaams-Brabant. 

Binnen “Haspengouw en Voeren” behoort de gemeente ruimtelijk-

morfologisch tot de deelruimte “Droog Haspengouw”. Deze hoofdruimte 

wordt gekenmerkt door landschappelijk waardevolle open gebieden. Deze 

open ruimtes moeten gevrijwaard blijven tussen de stedelijke netwerken 

van internationaal niveau. Volgende ruimtelijke principes, met betrekking tot 

het plangebied zijn van toepassing: 

 Beekvalleien vormen de natuurlijke ruggengraat van het landschap. Zij 

dienen maximaal vrijgehouden te worden van bebouwing en intensieve 
activiteiten en versterkt te worden als groene linten. 

 De kernen zijn herkenbaar en ruimtelijk van elkaar afgescheiden door 

beekvalleien en natuurlijke buffers. 
 De structuurbepalende landbouwgebieden met landschappelijke waarde 

in Haspengouw en Voeren blijven behouden. 

 Open landbouwgebieden dienen scherp gescheiden te worden van ste-

delijke gebieden en kernen. 

 Het toeristisch netwerk van hoeven en kastelen steunt op het recreatief 

medegebruik van het landschap. Een toeristisch netwerk kan het ver-
spreide erfgoed ontsluiten. 

In de hoofdruimte „Haspengouw en Voeren‟ heeft de landbouw zowel ruim-

telijk als economisch een belangrijke functie. In de provincie Limburg is de 

economische leefbaarheid van het buitengebied dan ook een belangrijk 

aandachtspunt. Eén van haar doelstellingen is het stimuleren van verbrede 

landbouw, het promoten van zachte vormen van toerisme en recreatie, de 

bescherming en ontwikkeling van een waardevol landschap en het bescher-

men van het patrimonium. Daarnaast moet de landbouw ook ruimtelijk on-

dersteund worden. De vrijwaring van de agrarische ruimte en het bescher-

ming van landbouwzones tegen verdere ontsnippering kaderen in deze doel-

stelling. 

Op ruimtelijk-economisch vlak kent de gemeente Heers geen selectie op 

provinciaal niveau. Het wordt noch aangeduid als economisch knooppunt, 

noch als structuurondersteunende gemeente.  

In het RSPL wordt Heers geselecteerd als hoofddorp en Veulen als woon-

kern (bindende bepaling 10). Het kasteeldomein van Heers wordt ook gese-

lecteerd als baken (bindende bepaling 28). Het RSPL stelt in het richtingge-

vend deel dat voor het versterken van bakens ruimtelijke concepten kunnen 

worden opgemaakt in samenwerking met Vlaamse en gemeentelijke over-

heden. Dit kan leiden tot ruimtelijke uitvoeringsplannen of verordeningen. 

De kastelen en hoeven in Haspengouw worden geselecteerd als toeristisch-

recreatief netwerk (bindende bepaling 17). Bedoeling hiervan is om de toe-

ristisch-recreatieve aanbodselementen in het buitengebied en het stedelijk 

gebied met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen. Het kastelen-

landschap in Zuid- en West-Limburg wordt bij de gewenste landschappelijke 

structuur aangeduid als regionaal landschapsontwikkelingsgebied. Hiervoor 

kan de provincie een totaalconcept uitwerken met een bijzondere rol voor 

de netwerken van kastelen en abdijen. 

In het RSPL is het gebied "Horpmaal, Middelheers (Heers)" geselecteerd als 

gebied met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang (belangrijk 

hamstergebied, akkervogels in gaaf, groot, aaneengesloten landbouwland-

schap). Het kasteeldomein van Heers valt volledig binnen dit geselecteerde 

gebied. 

Het RSPL selecteert de N3 als secundaire weg type I . 
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3.1.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Heers 

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) worden verschillende 

visie-elementen en concepten op gemeentelijk niveau voor de verschillende 

deelstructuren weergegeven met relevantie tot het plangebied: 

Deelstructuur open ruimte 

 De groene structuren die de verschillende kernen verbinden moeten 

behouden blijven van verdere aantasting. Bescherming, herstel en aan-

eenschakeling van onderbroken groenstructuren worden als doelstellin-
gen naar voren geschoven. De groene structuren rond beekjes dienen 

ook in de woonkernen doorgetrokken en verder uitgewerkt te worden. 
Toegankelijkheid van groen door de bewoners is een prioriteit.  

 Het behoud van het typisch Haspengouws landschap met de open, ga-

ve akkers op de plateaus en plateauranden, afwisselend met vochtige 

beemden en compacte nederzettingen in en langs de beekvalleien. Het 
contrast tussen de geslotenheid van de dorpskernen en de openheid 

van het omliggende landschap moet gehandhaafd worden. 

 Kwalitatief uitweren van punt- en lijnvormige landschapselementen. Het 

terug visualiseren en ruimtelijk ervaarbaar maken van onderbroken 

groen(beek)structuren doorheen de dorpskernen wordt nagestreefd.  

 Streven naar zuivere beken en een goede grondwaterkwaliteit. 

Deelstructuur van de nederzettingen 

 Benutten van de talrijke cultuurhistorische gebouwen voor bestemmin-

gen die beantwoorden aan de huidige behoeften. Markante gebouwen 

kunnen omgevormd worden tot één of meerdere woongelegenheden of 
aanverwante en combineerbare functies.  

 Inspelen op het ruim aanbod van in- en aanvulmogelijkheden voor de 

woningbouw binnen de kernen. Gebruik maken van de talrijke moge-
lijkheden van wooninbreiding binnen de kernen. Dit moet zorgen voor 

een verdichting van de bestaande kernen, eventueel gekoppeld aan de 

nodige voorzieningen zoals kleinhandel. 

Deelstructuur toerisme en recreatie 

 De kwaliteit en uniciteit van de intacte natuurlijke structuur als basis 

voor een toeristisch recreatieve structuur. De basisdoelstelling binnen 

een toeristisch recreatieve structuur is de uitwerking van het landschap 

in zijn geheel als onderlegger voor een potentieel zacht recreatieve 
structuur. 

 Integreren van de talkrijke interessante sites in een toeristisch-

recreatieve structuur. De doelstelling bestaat in het realiseren van de 
mogelijkheden om de beschikbare hoeves, pastorijen en ander waarde-

vol patrimonium in te vullen met bestemmingen die beantwoorden aan 

hedendaagse behoeften en functies die een aanvulling en ondersteu-
ning kunnen zijn binnen het toeristisch-economisch net.  

 Streven naar een afleesbare en herkenbare structuur van het uitgebreid 

cultuurhistorisch patrimonium, dit zowel in zijn afzonderlijke onderdelen 
als in zijn structurele samenhang.  

Deelstructuur infrastructuur 

 Herinrichting van de secundaire weg I (N3), vooral ter hoogte van de 

aansluiting met de (lokale weg type I) Nieuwe steenweg (N748).  

Deelstructuur economie 

 Er moet gestreefd worden naar sectoroverschrijdende economische 

effecten. In Heers is de potentie aanwezig om bepaalde economi-

sche ontwikkelingen aan te wenden als aantrekkingspool voor ande-

re sectoren. Functiecombinaties zoals landbouw en toerisme moeten 

beter uitgewerkt worden. Ook het wonen in hoeves, kastelen of an-

ders markante gebouwen is hier een voorbeeld van.  

Selecties:  

B.B.1. SELECTIE MARKANTE GEBOUWEN, SITES EN LOCATIES: In overeen-

stemming met de provincie selecteert de gemeente: 
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 kastelen en hoeven van Haspengouw als onderdeel van het toeris-

tisch-recreatief netwerk en bakengroep; 

 kasteeldomeinen van Heks en Heers als bakens. 

Er wordt een niet-limitatieve selectie gemaakt van makante gebouwen die 

omwille van hun architecturale, historische culturele en/of omgevingsfacto-

ren in aanmerking komen voor een verbreding van bestemming. Hieronder 

wordt ook het kasteel van Heers opgenomen (kasteel, kasteelhoeve en bij-

gebouwen) 

B.B.9 SELECTIE VAN KERNGEBONDEN UIT TE BOUWEN GROENSTRUCTU-

REN: De gemeente selecteert voor het realiseren van groenstructuren door-

heen de dorpskernen oa 

 een continue groenstructuur van Veulen tot Opheers, met name de 

natuurlijke structuur tussen de kasteelsite van Veulen en de kas-

teelsite van Heers, verder door het oude centrum van Heers, langs-

heen de handel- en dienstenstrook, langsheen de Heersestraat tot 

en met de holle weg ‘Van Opheers naar Heers’ 

B.B.10 SELECTIE VAN WAARDEVOLLE GROENSTRUCTUREN De gemeente 

selecteert in het kader van de natuurlijk-landschappelijke onder de beek-

structuren oa: 

 de Beek (Veulen, Heers); 

 de Herk annex Winterbeek, Fonteinbeek, Kasteelbeek, Paterkens-

brukensloop en Grondelingenbeek (Mechelen-Bovelingen / Rukke-

lingen-Loon). 

De gemeente selecteert in het kader van de natuurlijk-landschappelijke 

structuur onder bosstructuren oa: 

 de eikenbeukenbossen rond de kasteeldomeinen van Rukkelingen-

Loon, Heers, Veulen en Heks; (Magneebos, Zalenberg, Kruisberg). 

B.B.13 SELECTIE VAN TE ONTWIKKELEN ZACHT RECREATIEVE ZONE De 

gemeente selecteert als te ontwikkelen zacht recreatieve zones oa: 

 de zone van kasteelsite Heers tot en met kasteelsite Veulen; 

B.B.14 SELECTIE VAN LOKALE WANDEL- EN FIETSPADVERBINDIN-

GEN De gemeente selecteert onder wandel- en fietspadverbindingen oa: 

 van Heers kasteelsite, langsheen de centrum-as, de Heersestraat en 

de holle weg tot aan de Kapelstraat; 

B.B.19 RUP TOERISTISCH RECREATIEVE ZONES Uitvoeringsplan met inrich-

tingsvoorstellen rond enkele toeristisch-recreatieve projectzones oa: 

 zone tussen kasteelsites Heers en Veulen; 
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3.2 Juridische randvoorwaarden 

3.2.1 Gewestplan 

Het plangebied is gelegen op het gewestplan Sint-Truiden-Tongeren, goed-

gekeurd bij KB op 5 april 1977.  

Het RUP is voornamelijk gelegen in parkgebied, een kleiner deel is gelegen 

in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, landschap-

pelijk waardevolle agrarisch gebieden en in woongebieden met historische, 

culturele en/of esthetische waarde. 

 

Fig: gewestplan met HAG gebied (gearceerde zone) 
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3.2.2 BPA’s en Rup’s 

Niet van toepassing. 

3.2.3 Verkavelingen 

Binnen het plangebied zijn geen verkavelingen gelegen. Ter hoogte van de 

kasteeldreef grenst het plangebied in het zuiden aan de goedgekeurde ver-

kaveling De acht bunders (15 september 1977). 

 

3.2.4 Verordeningen 

Binnen het plangebied zijn geen gemeentelijke verordeningen van kracht. 

3.2.5 Waterwingebieden en speciale beschermingszones 

Het plangebied is niet gelegen binnen de afbakening van speciale bescher-

mingszones. 

3.2.6 HAG-gebieden 

De grens van het plangebied valt ten noorden van de kasteeldreef samen 

met de afbakening van de herbevestigde agrarische gebieden (HAG), (zie 

3.2.1. Fig: gewestplan met HAG gebied ).  

3.2.7 Habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden 

De site is niet gelegen in habitat- of vogelrichtlijngebieden. De dichtstbijzijn-

de SBZ is het habitatrichtlijngebied “Bossen en kalkgraslanden van Haspen-

gouw”. De dichtstbijzijnde zone van dit habitatrichtlijngebied ligt op onge-

veer 1000 m ten noordwesten van het plangebied. Andere zones van dit 

habitatrichtlijnengebied liggen op 2 km ten westen (natuurreservaten Over-

broek en Egoven) en op 4 km ten noordoosten van het kasteeldomein  

Er is geen directe impact op de SBZ (habitatverlies) ten gevolge van het 

plan. En aangezien geen indirecte effecten (via waterrelaties, emissies, ver-

storing) op het functioneren van de SBZ verwacht worden, kan besloten 

worden dat er geen significante impact zal zijn. De opmaak van een scree-

ning naar betekenisvolle effecten op de SBZ (of passende beoordeling) is 

dus niet vereist. 
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3.2.8 VEN – gebieden 

Oorspronkelijk was het vijvergedeelte van het park aangeduid als Grote 

Eenheid Natuur (GEN-) binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk. Momenteel 

echter is deze afbakening door het arrest van de Raad van State nr. 186797 

d.d. 02/10/2008 opgeheven. 

 

Geschrapt door het arrest van de 

Raad van state 
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3.2.9 Beschermingsbesluiten: monumenten en dorpsgezich-
ten, landschappen 

Beschermde Landschappen: Er zijn geen beschermde landschappen in het 

plangebied. In het noordoosten ligt wel het beschermd landschap „de omge-

ving van het kasteel van Veulen' (MB 23/06/1960). 

Beschermde Monumenten: In het plangebied zijn de volgende beschermde 

monumenten aanwezig: 

 Sint-Martinuskerk: Koor (MB 03/07/1942); 

 Kasteel van Heers en omgeving (MB 19/07/1943); 

 De pastorie (MB 03/07/1981); 

 Orgel Sint-Martinuskerk Heers (MB 15/12/2003); 

Beschermde Dorpsgezichten: Het beschermde dorpsgezicht "Omgeving kerk, 

pastorie, kasteel" (MB 03/07/1981) ligt volledig in het plangebied. Ten noor-

den van het plangebied is het beschermd dorpsgezicht „Kerkhof‟ gelegen. 

 

3.2.10 Atlas van de buurtwegen 

In de omgeving van het kasteeldomein komen een aantal buurt- en voetwe-

gen voor. Deze worden op het plan bestaande toestand aangeduid. 

 



 

H.138450 - PRUP Kasteel van Heers| Toelichtingsnota     18 

3.3 Diverse randvoorwaarden 

3.3.1 Biologische waarderingskaart 

De vegetatie in het plangebied wordt volgens de biologische waarderings-

kaart (versie 2) grotendeels als biologisch zeer waardevol en complex van 

biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen beschouwd. Door 

enerzijds het ontbreken van een gericht beheer in het voormalige parkge-

bied en anderzijds de afwezigheid van verstoring, is hier een natuurlijke 

successie naar bosgebied opgetreden. Verschillende loofboomsoorten (met 

oude exemplaren als restanten van het vroegere park) worden aangetrof-

fen. In de verjonging van de boomlaag overheerst Gewone esdoorn. 

De eutrofe plassen met natuurlijke oevers, die zich aan de westzijde van het 

beboste gebied bevinden, worden als biologisch zeer waardevol beoordeeld. 

Deze onverstoorde vijvergebieden hebben, naast hun biologische kwaliteit, 

een belang als verblijf- en foerageerplaats voor onder andere avifauna, am-

fibieën, reptielen,….  

De directe omgeving van het kasteel en de omliggende weilanden hebben 

biologisch minder waarde. Dit werd uit het terreinbezoek afgeleid en is in 

tegenstelling met de typering van de BWK als biologisch waardevol. Op de-

zelfde manier kan de biologisch waardevolle kartering van de zuidwestelijke 

rand (langs de Vijverstraat) in vraag gesteld worden. De voormalige hoog-

stamboomgaard die tussen het kasteel en de vijvers ligt heeft echter wel 

nog waardevolle elementen, waardoor de potentie voor ontwikkeling naar 

een biologisch meer waardevol gebied aanwezig blijft. 

Aan de oostzijde van het kasteel bevindt zich een biologisch zeer waardevol-

le beukendreef. Deze bomen hebben al een hoge ouderdom en daardoor  
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een belang als mogelijke verblijfplaats voor vleermuizen1. Ten zuiden van de 

kasteeldreef zijn restanten van een oude hoogstamboomgaard gelegen. 

Analoog met de voormalige hoogstamboomgaard ten westen van het kas-

teel, zijn ook hier nog potenties aanwezig. De actuele situatie is hier dan 

ook een combinatie van biologisch minder waardevolle en waardevolle ele-

menten. 

In de omgeving van het plangebied situeren de grootste biologische waar-

den zich in het noordwesten, ter hoogte van de vallei van de Beek. Ten 

oosten van plangebied situeren zich intensief bewerkte akkerlanden, zonder 

enige biologische waarde.  

3.3.2 Bodemgebruik 

Het bodemgebruik in het plangebied is voornamelijk bos (park), weiland. 

Daarnaast komen er ook nog boomgaarden, bewoning en andere bebou-

wing voor. 

3.3.2.1 De aanwezige netwerkrelaties voor fauna en flora 

Op basis van de inschatting van de eco- en biotoopkwaliteiten van het plan-

gebied en de omgeving, kunnen de belangrijkste aanwezige groene verbin-

dingen gesitueerd worden. Het kasteelpark vormt een belangrijk groenge-

bied binnen het valleigebied van de Heerse Beek. De link tussen het plange-

bied en het meer noordwestelijke valleigebied is momenteel eerder zwak en 

daardoor kwetsbaar voor verdere versnippering en barrièrewerking.  

Daarnaast bestaat een zwakke groenverbinding, weliswaar onderbroken 

door de Nieuwe Steenweg, tussen de groenopslag aan de oostzijde van het 

                                                

1 Deze visie volgt uit gesprekken met ANB 

kasteel en de kasteeldreef. Deze groene schakel is gevoelig voor barrière-

werking. Verder oostelijk dan de kasteeldreef reikt de groene corridor echter 

niet; de dreef is het eindpunt en gaat over in een grootschalig akkerland. 

3.3.2.2 Landschap 

Het reliëf wordt gekenmerkt door glooiende akkerlanden en fruitboomgaar-

den waaruit de beken hun groene valleigebieden hebben uitgesneden. De 

topografie zorgt voor het typische Zuid-Limburgs landschap met vergezich-

ten, afgewisseld door geborgen valleigebieden. Deze topografie zorgt ook 

voor de aanwezigheid van verschillende holle wegen, zoals ondermeer de 

kasteeldreef naar de kapel van den Houten Lieve Heer. Het kasteeldomein 

zelf is vrij vlak, met uitzondering van het parkgedeelte ter hoogte van de 

overgang met de dorpskern van Veulen; Hier ligt het beboste parkgedeelte 

ca. 7m hoger dan de kasteelsite en de vijvers. 

De zichten op het kasteeldomein vanuit het landschap zijn gebonden door 

het omliggend reliëf. Het kasteel en vooral de kerk zijn van op oostelijke en 

westelijke heuvelruggen duidelijk waarneembaar. De zichten vanuit de di-

recte omgeving zijn beperkt. De kasteelhoeve is enkel zichtbaar vanuit de 

Vijverstraat, vanaf de pastoriewoning en vanuit het historische kasteelpark. 

Op microniveau is het landschap dus eerder gesloten. 

De elementen van de landschapsatlas en de erfgoedwaarde worden bespro-

ken in het juridisch-beleidsmatig deel. 

Naast het gekende archeologische erfgoed dat opgenomen is in de Centraal 

Archeologische Inventaris dient ook rekening gehouden worden met het 

potentiële ongekende erfgoed in de ondergrond. Rekening houdend met de 

historiek van de kasteelsite is de aanwezigheid van historische relicten in de 

ondergrond mogelijk.  

Op de Ferrariskaart (1777) wordt het kasteel en de kasteelhoeve weergege-

ven. Het landgebruik in het kasteelpark bestaat uit grasland in de onmiddel-
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lijke omgeving van de gebouwen, boomgaarden in het westelijke deel langs 

de vijvers en het zuidelijke deel.  Het noordoostelijke deel van het kasteel-

park is in gebruik als moestuin. Enkel het meest noordelijke deel van de site, 

tegen de grens van de Nederlandse enclave Veulen, is bebost. Het kasteel 

en de hoeve zijn omringd door water. Aan weerzijden van de kasteeldreef 

naar de kapel bestaat het landgebruik uit akkerland. 

Fig: kasteel van Heers op de Ferrariskaart (1777 

Voornamelijk in het kasteelpark is de aanwezigheid van gebruiksvoorwerpen 

uit de verschillende perioden van de kasteelsite of restanten van historische 

landgebruik mogelijk.  

3.3.3 Inventaris bouwkundig erfgoed 

Binnen de grenzen van het plangebied zijn 6 relicten opgenomen in de in-

ventaris bouwkundig erfgoed: 

 Kasteel van Heers (ID: 32027) 

 Kapel van de Houten Lieve Heer (ID: 32028) 

 Parochiekerk Sint-Martinus (ID: 32053) 

 Op het kerkhof, grafkapel en grafsteen van de burggraven Desmai-

sières (ID: 32054) 

 Voormalige pastorie (ID: 32056) 

 Gesloten hoeve (ID:32055) (perceel valt gedeeltelijk binnen het 

plangebied) 

3.3.4 Landschapsatlas 

Het plangebied overlapt met de relictzone "Bovenlopen van de Herk" 

(R70072). De relictzone omvat de kleinschalige valleien rond de bovenlopen 

van de Herk met het tussenliggende golvende akkerlandschap. De typische 

dorpen met kasteel en bijbehorend park (zoals Heers) dragen bij tot de 

historische waarde van de relictzone.  

Het plangebied ligt ook volledig in de ankerplaats "Kasteeldorpen van Heers" 

(A70002). De concentratie van de historische dorpskern met een aantal 

grote vierkantshoeven bij kasteel en kerk geeft zowel Heers als Veulen het 

aanzien van een kasteeldorp. Het Kasteel van Heers met het park behoort 

tot de ankerplaats. 
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In het plangebied zijn drie puntrelicten aangeduid. Het kasteel van Heers 

(P70620), de pastorie en het kasteel met omgeving (P70622) en de Sint-

Martinuskerk, de pastorie en kasteel met omgeving (P70623). 

Ten zuiden van het kasteeldomein loopt het lijnrelict „Steenweg Sint-

Truiden-Luik‟ (L70103).  

 

3.3.5 Archeologische sites 

In het plangebied is één gekende archeologische waarde aanwezig (Centraal 

Archeologische Inventaris). Het gaat om het kerkhof van Heers (50432). Er 

werd een vondst gedaan van een zogenaamde "viergodensteen" uit de Mid-

den Romeinse tijd. 

Ten noorden van het plangebied liggen de vindplaatsen 52215 (Veulen 1), 

52373 (Op de Wijnberg) en 52330 (Veulen 2)  

Gezien het historische karakter van de kasteelsite dient rekening gehouden 

te worden met het ongekende, potentieel waardevolle, archeologische erf-

goed in de ondergrond binnen de afbakening van het RUP. 
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3.3.6 Mobiliteitstoets 

Op macroniveau is het plangebied bereikbaar vanuit de richting van Leuven, 

Luik, Sint-Truiden, Tongeren en Borgloon via de N784, de N69, de N3 en de 

E40 (afrit 29). De wegen in de nabije omgeving van het plangebied zijn de 

N3 en de N784.  

 

In het RSPL wordt de N3 Steenweg aangeduid als secundaire weg type 1. 

De N784 ter hoogte van het plangebied is gecategoriseerd als lokale weg 

type 1. De N3 heeft buiten de kern van Heers een 2x1 profiel, afwisselend 

middenberm en geen middenberm, met vrijliggende fietspaden en een 

maximumsnelheid van 70 km/uur. Binnen de dorpskern zijn er parkeerstro-

ken langs de rijweg (2x1) met fiets- en voetpaden. De N784 heeft binnen de 

dorpskern geen asmarkering met aanliggende verhoogde fiets- en voetpa-

den. Buiten de bebouwde kom heeft de rijweg wel een asmarkering en vrij-

liggende fietspaden. De maximum snelheid bedraagt 70 km/uur. Ter hoogte 

van Veulen ontbreken de fietspaden door de smalle doortocht door de kern. 
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De toegang tot de kasteelsite verloopt via de N784 en is gelegen net buiten 

de bebouwde kom. 

Momenteel is er in het centrum van Heers een grote parking aanwezig met 

95 parkeerplaatsen. Deze parking ligt op wandelafstand van de site. Deze 

parking wordt ook gebruikt door de nabijgelegen school en ook een "kiss 

and ride" zone is aanwezig in de buurt. Met betrekking tot parkeren is het 

aanbod in de kernen voldoende en parkeeroverlast komt niet voor. In 2002 

werd het aantal parkeerplaatsen in Heers bevroren, op korte termijn is er 

geen behoefte om het parkeren in de kernen bijkomend te reguleren. 

Het plangebied is zowel op een weekdag als op een zaterdag vrij goed be-

reikbaar met het openbaar vervoer vanuit Sint-Truiden en Hasselt (uurfre-

quentie). Op zondag is de bereikbaarheid beperkter (belbus, frequentie van 

2 uur). Wat opvalt, is het ontbreken van een goede busverbinding naar 

Tongeren. In de omgeving van het plangebied zijn twee haltes die bediend 

worden door de reguliere bussen. De halte aan de sporthal is op 100 m 

gelegen van de toegang tot de kasteelsite. De halte Heers Weg naar Wa-

remme ligt ter hoogte van de aansluiting van de N3 met de N784. 

Het functioneel fietsroutenetwerk van de provincie is in de omgeving van 

het plangebied gelegen in de Vijverstraat. Ook het recreatief fietsroutenet-

werk is gelegen op deze locatie.  

In het kader van het mobiliteitsplan werd een verkeerstelling uitgevoerd 

tijdens de ochtend- en avondspits op het kruispunt van de N784 en de N3 

(mei 2002). Op 25 september 2007 werd een bijkomende telling uitgevoerd 

in het kader van de aanpak van gevaarlijke kruispunten. Uit deze kruispunt-

telling bleek dat er zich op de N784 tussen 7u en 9u ongeveer 300 pae per 

rijrichting bevinden. Op de N3 liggen de intensiteiten hoger. Van en naar 

Sint-Truiden liggen de intensiteiten net boven de 400 pae/uur, richting Luik 

rond de 350 pae/uur en komende van Luik rond 300 pae/uur. Tijdens de 

avondspits zijn er hogere intensiteiten waar te nemen op alle takken van het 

kruispunt. Tussen 15u30 en 17u30 rijden er zo'n 417 pae op de N784 rich-

ting het noorden en zo'n 346 pae naar het zuiden. Op de N3 komende van 

Sint-Truiden liggen de intensiteiten rond de 477 pae, naar Sint-Truiden rond 

570 pae. Op de N3 ten oosten van het kruispunt liggen de intensiteiten la-

ger. Dit is te verklaren door de waar te nemen relatie tussen Heers en de 

N3. Richting Luik liggen de intensiteiten op 323 pae en komende van Luik 

op 480 pae. 

De attractie van de kasteelsite in de huidige situatie is te verwaarlozen. De 

site wordt nog bewoond door twee personen en het grootste deel is in ver-

val. Op donderdag 27 november 2008 werd een intensiteittelling uitgevoerd 

op de N784 ten zuiden van de aansluiting van de Raes van Heerslaan (ten 

zuiden van het plangebied). De telling werd uitgevoerd tussen 8u50 en 

9u05. Richting de N3 passeerde er tijdens de telling 58 personenwagens. Dit 

komt neer op 232 pae/uur. Richting Borgloon passeerden er tijdens de tel-

ling 42 personenwagens, 2 vrachtwagens en de belbus. Dit komt neer op 

192 pae/uur. 
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4. WATERTOETS 

Binnen het plangebied, ter hoogte van het kasteelpark, is de waterloop „Kas-

teelvijvergracht‟ (categorie 9) gelegen. De gracht is een aftakking van de 

„Beek‟ en loopt evenwijdig met deze waterloop van noord tot zuid. 

Het plangebied wordt in het westen begrensd door de waterloop „de Beek‟, 

(categorie 2). De Beek ontspringt in Opheers langs de N784, net ten noor-

den van de gewestgrens. Tussen Opheers en Heers is de Beek grotendeels 

ingebuisd. Van daaruit stroomt de Beek noordwaarts tot de monding in de 

Herk, op de grens tussen Heers en Sint-Truiden. De bovenloop van de Beek 

is vermoedelijk relatief droog. Het eigenlijke bekken van de Beek begint dus 

eigenlijk pas ter hoogte van Heers, waar de vijver van het Kasteel van Heers 

gelegen is een soort amfitheater. 

De Beek volgt voor een deel de westelijke grens van het plangebied. Deze 

waterloop is gecategoriseerd in de Vlaamse Hydrografische Atlas als onbe-

vaarbaar, categorie 2. Binnen het plangebied loopt tevens de niet geklas-

seerde Kasteelvijvergracht. Deze gracht mondt net buiten het plangebied uit 

in de Beek. 

Ten westen van de Vijverstraat ter hoogte van het park, is een bufferbekken 

voor hemelwater aangelegd, ter bescherming van het dorp tegen overstro-

mingen. 

In onderstaande tabel worden de watertoetskaarten weergegeven voor het 

plangebied en de omgeving.  
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Overstromingsgevoelige gebieden Hellingenkaart 

Een aanzienlijk deel van het plange-

bied ligt op de aangepaste water-

toetskaarten in overstromingsgevoe-

lig gebied. In de vorige kaarten 

beperkte het overstromingsgevoelig 

gebied zich tot het oostelijk deel van 

het plangebied, aansluitend bij de 

beek en de kasteelvijvergracht. 

Het plangebied ligt in een 

gebied met voornamelijk 

hellingen tussen 0,5 en 5 %. 

In het noorden van het ge-

bied en op het einde van de 

dreef naar de kapel komen er 

steilere hellingen voor (5-10 

en >10%). 

Erosiegevoelige gebieden Winterbedkaart 

Het plangebied is grotendeels aan-

geduid als erosiegevoelig gebied 

voornamelijk in het oosten van het 

plangebied. Parallel met de erosie-

problematiek is er de problematiek 

van de sedimentafzetting.  

Het plangebied is niet gele-

gen in het winterbed van de 

grote rivieren. 

Infiltratiegevoelige bodems Grondwaterstromingsgevoeligheid 

Het plangebied ligt niet in infiltratie-

gevoelig gebied. 
Het plangebied is matig tot 

zeer gevoelig voor grondwa-

terstroming (type 2 en 1). 
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Het vooronderzoek rond het PRUP Kasteel van Heers is voor een “waterad-

vies” voorgelegd aan de sectie waterlopen van de provincie Limburg (water-

beheerder voor onbevaarbare waterlopen van 2e categorie). Het waterad-

vies is opgesteld d.d. 14 september 2009. 

Wateradvies i.v.m. de watertoets en bijbehorende aanbevelingen  

(decreet integraal waterbeleid art. 8) 

Beschrijving van het watersysteem 

- Het betreft een activiteit binnen het stroomgebied van een  onbe-

vaarbare waterloop van 2de categorie: de Beek (nummer 154). 

- Het perceel is volgens het gewestplan gelegen in een parkgebied 

- Het perceel is daarenboven gelegen in: 

- natuurlijke overstromingszone (NOG) 

- grondwaterstromingsgevoelig gebied (zeer gevoelig voor 

grondwaterstromingen) 

- het bekken van de Demer 

- het deelbekken van de Herk 

Toetsen aan de doelstellingen decreet integraal waterbeheer 

(art.5) 

Richtlijn gewijzigd overstromingsregime 

Het perceel is gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied of aan 

de rand ervan. De kans op overstromingen binnen het kasteeldomein is 

gering, zodat geen bijkomende voorwaarden nodig zijn. 

Richtlijn gewijzigde afstroomhoeveelheid 

 

Richtlijn gewijzigde infiltratie naar het grondwater 

In de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterput-

ten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater wordt aangegeven dat een lozing van hemelwater 

op een watersysteem een maximaal lozingsdebiet mag hebben van 40 l/s 

ha. Vanaf een verharde oppervlakte van meer dan 1 000 m² is het effect 

significant en kan het niet meer eenduidig gemilderd worden door de maat-

regelen zoals opgenomen in de stedenbouwkundige verordening. Dat wil 

zeggen: 

- Er moet in het RUP een zone(s) voorzien worden bestemd voor de 

globale buffering van het hemelwater bij nieuwbouw (zowel indivi-

duele verharding als het openbaar domein), los van de toepassing 

van de stedenbouwkundige verordening hemelwater en van eventu-

ele hemelwaterputten voor hergebruik. Bij het uitvoeren van ber-

gingsmaatregelen wordt voor nieuwe structuren steeds gekozen 

voor open waterstructuren zoals grachten en bekkens aan de op-

pervlakte. Deze ruimte moet dienen voor de compensatie van de 

verharde oppervlakte van de wegenis en de percelen. In de leem-

streek kan niet worden gerekend op infiltratie van hemelwater, het 

uitloopdebiet moet dus worden gerealiseerd door vertraagde afvoer. 

De terugkeerperiode van de overloop moet minimaal 10 jaar bedra-

gen, het uitloopdebiet mag maximaal 20 l/s ha verharde oppervlakte 

bedragen. Reeds in deze fase moet een inschatting gemaakt worden 

van de verharde oppervlakte binnen elke bestemmingszone. 

- Er moet uitgegaan worden van het principe dat langs elke weg een 

gracht wordt aangelegd voor de gescheiden afvoer van hemelwater. 

Voor de wegenis moet de zate worden verbreed zodat een grach-

tensysteem kan voorzien worden. 

- Er moet in de te verwachten bouwvergunning(en) een dwarsprofiel 

van het bufferbekken bijgebracht worden met het niveau van de in-

loop, knijpleiding en eventuele overloop. Het volume dat voor buffe-
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ring instaat is het volume tussen de knijpleiding en de eventuele 

overloop. 

- De ruimte voor water die moet gecreëerd worden onder vorm van 

open waterbergingszones moet binnen elk van de voorgestelde zo-

neringen in dit PRUP ingepast worden. 

 

- In de stedenbouwkundige voorschriften moeten de bepalingen on-

der de richtlijn “gewijzigde afstroomhoeveelheid” worden opgeno-

men of beantwoord. 

Richtlijn gewijzigd grondwaterstromingspatroon 

Voor de richtlijn “gewijzigd grondwaterstromingspatroon” moet in het kader 

van de mogelijke uitbreiding van het kerkhof advies worden gevraagd bij de 

Vlaamse Milieumaatschappij. 

Conclusies onderzoek waterbeheerder (samenvatting) 

Wateradvies i.v.m. de watertoets en bijbehorende aanbevelingen 

Voor plannen en programma‟s zoals RUP‟s moet een waterparagraaf inge-

schreven worden. Er is in het decreet integraal waterbeheer geen richtlijn 

opgenomen hoe de advisering van dergelijke plannen voor wat de water-

toets betreft moet verlopen. Deze paragraaf wordt best gesteund op een 

advies van de waterbeheerder.  

Van de andere kant is de advisering door de bevoegde provinciale admini-

stratie wel verplicht als het gaat over waterlopen van tweede categorie zoals 

ingeschreven in de wetgeving ruimtelijke ordening volgens het besluit van 

11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die advise-

ren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Door de sectie waterlopen van de provincie Limburg werd het volgende 

geconcludeerd: 

Uit bovenstaand onderzoek is gebleken dat als gevolg van het RUP geen 

betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is als gevolg van 

de verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) 

door het realiseren van dit ruimtelijk uitvoeringsplan voor zover de onder-

staande voorwaarden worden opgenomen. 

- Bij het uitvoeren van buffermaatregelen bij eventuele nieuwbouw in 

de zone tussen de sporthal en de beukendreef moet voor nieuwe 

structuren steeds gekozen worden voor open waterstructuren zoals 

grachten of wadi‟s. 

- Voor de compensatie van nieuwe verhardingen in de leemstreek kan 

niet worden gerekend op infiltratie van hemelwater, het uitloopde-

biet moet dus worden gerealiseerd door vertraagde afvoer. De te-

rugkeerperiode van de overloop moet minimaal 10 jaar bedragen, 

het uitloopdebiet mag maximaal 20 l/s ha verharde oppervlakte. 

- In het kader van de uitbreiding van het kerkhof moet voor de richt-

lijn “gewijzigd grondwaterstromingspatroon” advies worden ge-

vraagd bij de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Algemene conclusie 

Het dossier wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

  

 

 noodoverloop 

Leegloop (knijpleiding)  

inloop 

effectieve buffering 
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5. ONDERZOEK TOT MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE 

Conform de plan-m.e.r.-regelgeving is voor voorliggend plan (PRUP) een 

onderzoek tot milieueffectrapportage uitgevoerd, een zgn. „screening‟. Hierin 

is nagegaan of er ten gevolge van het plan aanzienlijke milieueffecten te 

verwachten zijn en of het plan in aanmerking komt voor een ontheffing van 

de plan-MER-plicht.  

In het screeningsdocument zijn de potentiële milieueffecten van het plan 

onderzocht voor een aantal disciplines.  

Het onderzoek tot milieueffectrapportage wordt integraal toegevoegd aan 

het voorontwerp-PRUP. Het betreft volgende documenten: 

 Screening van de plan-MER-plicht / VERZOEK TOT RAADPLEGING: 

Provinciaal RUP Herbestemming Kasteel van Heers (Technum, juni 

2010). 

 Screening van de plan-MER-plicht / GEÏNTEGREERD ADVIES: Pro-

vinciaal RUP Herbestemming Kasteel van Heers (Technum, oktober 

2010). 

 BESLISSING d.d. 09-12-2010 vanwege Dienst MER inzake de niet-

plan-MER-plicht. 

5.1 Besluit screening  

Hieronder wordt het besluit van de screening „verzoek tot raadpleging‟ op-

genomen.  

De geplande bestemmingswijzigingen hebben betrekking op het behoud van 

de kasteelsite en het kasteelpark en de realisatie van nieuwe woningen en 

een parking ten zuiden van de kasteeldreef. 

 Rekening houdend met de afbakening van het kasteelpark en na-

tuurgebied ter hoogte van de vijvers en de vallei van de Beek en 

met de beperkte bebouwing die in het PRUP mogelijk gemaakt 

wordt, veroorzaakt de realisatie van het PRUP geen belangrijke fysi-

sche verandering en abiotische verstoringen van het bodem- en 

watersysteem. Bij een mogelijke uitbreiding van het kerkhof dient 

wel rekening gehouden te worden met de mogelijk impact op het 

grondwatersysteem door vergraving.  

 De exploitatie van het kasteel en het kasteelpark en de inrichting 

van de nieuwe woningen binnen het plangebied leidt niet tot poten-

tiële risico‟s met potentieel schadelijke milieueffecten. 

 Gezien de beperkte schaal van de nieuwe ontwikkelingen wordt 

geen significante impact op de verkeersontsluiting verwacht. 

 Rekening houdend met de beperkte uitbreiding van de activiteiten 

binnen het plangebied zal de lucht- en geluidskwaliteit ten ge-

volge van emissies van het verkeer niet significant wijzigen. 

 Het PRUP heeft als voornaamste doelstelling om het behoud en de 

bescherming van het kasteel van Heers en het bijbehorende cultu-

reel erfgoed (kasteelpark, kasteeldreef, historische cluster) verder 

mogelijk te maken. Het PRUP vertrekt vanuit de bepalingen van de 

beschermingsbesluiten van de monumenten en het dorpsgezicht. Er 

treden geen significante verstoringen op van beschermde of waar-

devolle landschappelijk of cultuurhistorische elementen. 

 Aangezien de ecologisch waardvolle delen van het kasteelpark op-

genomen zijn in parkgebied of in natuurgebied in het PRUP treedt 

geen aanzienlijk effect op de beschermde of waardvolle ecolo-

gisch elementen op. 

Globaal kan geoordeeld worden dat het plan niet resulteert in aan-

zienlijke milieueffecten en bijgevolg niet plan-MER-plichtig is. 
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5.2 Geïntegreerd advies  

N.a.v. de uitgebrachte adviezen tijdens het verzoek tot raadpleging werd 

een geïntegreerd advies opgemaakt als antwoord op bepaalde opmerkingen 

van de adviesinstanties. 

De adviesverlenende instanties zijn in het algemeen van oordeel dat de 

mogelijke gevolgen op het milieu in de nota “verzoek tot raadpleging” cor-

rect zijn beschreven, dat het besluit van het gevoerde milieueffectenonder-

zoek correct is en dat het plan bijgevolg geen aanzienlijke milieueffecten zal 

creëren. Globaal genomen werden door de adviesverlenende instanties bij-

gevolg geen bezwaren geuit met betrekking tot de ontheffing van de plan-

MER-plicht voor het PRUP "Herbestemming Kasteel van Heers". Aanvullend 

werd door een aantal instanties in hun advies wel om een bijkomende toe-

lichting van de nota “verzoek tot raadpleging” gevraagd of worden sugges-

ties gedaan om het plan verder te optimaliseren (mogelijke milieueffecten 

verder te minimaliseren).  Deze aspecten werden in het geïntegreerd advies 

opgenomen en verwerkt. Er werd ook aangegeven welke elementen door-

werken in het RUP of nog verder onderzocht zullen worden in de verdere 

procedure. 

Betreffende de twee wijzigingen van het plangebied i.k.v. de plenaire verga-

dering van het voorontwerp-RUP t.o.v. het oorspronkelijke plan, werd ge-

steld: 

Vermits een wijziging betrekking heeft op een inkrimping van het plangebied 

en de oorspronkelijke bestemmingstoestand van het deel dat uit het plan 

wordt uitgesloten, ongewijzigd blijft, kan de initiële ontheffing van de plan-

MER-plicht in dit geval gehandhaafd blijven. Er wijzigt zich immers niets aan 

de bestemming van deze zone die uit het plan wordt geweerd. 

De tweede wijziging vergroot de zone "Kasteeldreef' waardoor de contour 

van het RUP wordt uitgebreid. Omdat art. 6 "Kasteeldreef' een groene be-

stemming betreft, wat positief is voor het 1eefmilieu en de dreef in se be-

stendigd wordt, kan de ontheffing van de plan-MERplicht ook voor dit on-

derdeel behouden blijven. 

 

5.3 Beslissing Dienst MER  

Bij brief d.d. 09/12/2010 heeft de Dienst MER (Departement Leefmilieu, 

Natuur en Energie – afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid) geconclu-

deerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke mili-

eugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.  

In de beslissing worden wel nog een aantal punten aangehaald uit de advie-

zen van de diverse instanties, m.n.: 

1. Voorstel tot behouden van zone tussen woonkern en kasteeldreef 

als wei- en grasland, eventueel in te richten als groene parking of 

laagdynamische evenementenweide i.p.v. de herbestemming naar 

woongebied (Agentschap Natuur en Bos) + zoektocht naar eventue-

le inbreidingsmogelijkheden (i.k.v. verdere PRUP-procedure) elders 

binnen de gemeente als locatiealternatief voor de woonfunctie 

(Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen).  

2. Voorkeur voor het niet aanwenden van de graslanden ter hoogte 

van de kasteelsite voor activiteiten + voldoende maatregelen treffen 

(via de stedenbouwkundige voorschriften en op vergunningsniveau) 

om potentiële hinder naar het VEN-gebied te minimaliseren (Agent-

schap Natuur en Bos). 

3. Vraag om te onderzoeken in hoeverre landbouw nog een rol kan 

vervullen binnen de kasteelsite (bijv. naar onderhoud en begrazing 

van de hoogstamboomgaard) (Departement Landbouw & Visserij).  

4. Onderbouwing van de omvang van de parking zal/moet gebeuren in 

de verdere PRUP-procedure.  
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5.4 Doorwerking in het PRUP 

Als antwoord op de 4 hoger aangehaalde punten en hun doorwerking in het 

verdere PRUP-proces kan het volgende gesteld worden:  

1. Het gebied tussen woonkern en kasteeldreef wordt in het PRUP als 

volgt herbestemd: 

o Het voorste gedeelte langs de Nieuwe Steenweg wordt niet 

bestemd als woongebied, maar als woonreservegebied voor 

de langere termijn. Vooraleer dit gebied effectief aangesne-

den kan worden als woongebied moet er eerst een gemeen-

telijk RUP opgesteld worden dat de concrete ordening van 

het woongebied vastlegt. In of voorafgaand aan gemeente-

lijk RUP-proces moet de behoefte aangetoond worden en 

afgestemd met het gemeentelijk woonbeleid van Heers. Dit 

moet ook kaderen in het gemeentelijk ruimtelijk structuur-

plan waarin de gemeentelijke woonbehoefte en woningpro-

grammatie voor Heers is uitgewerkt en dat mogelijk geac-

tualiseerd kan/moet worden. In afwachting van de opmaak 

en invulling van dat gemeentelijk RUP, blijft het huidige ge-

bruik van toepassing. Indien nodig voor het functioneren 

van het herbestemde kasteel is het wel mogelijk om, zonder 

opmaak van een RUP, de toegang tot de achtergelegen 

boomgaard met parkeermogelijkheden  aan te leggen in het 

woonreservegebied.  

o Het overige deel wordt als gemengd open ruimte gebied 

met parkeermogelijkheden bij het kasteel ingekleurd (zie 

punt 4).  

2. De graslanden worden (afgestemd op de historische analyse) geïn-

tegreerd opgenomen binnen het geheel van het kasteelpark en ook 

als dusdanig bestemd. De gebruiksmogelijkheden zijn eerder be-

perkt (publiek park, occasionele evenementen, slechts minimale 

constructies toegelaten, …) en dus laagdynamisch van aard. De 

noordelijk gelegen vijver wordt in het PRUP bestemd als „kasteel-

park met overdruk ecologische waarde‟ om een overgang te creëren 

tussen het kasteelpark en het VEN-gebied ten noordwesten van het 

plangebied waardoor hinder en effecten van de eventuele activitei-

ten van het kasteelpark t.a.v. het VEN gebufferd en geminimaliseerd 

worden.  

3. Landbouw i.f.v. het beheer van het kasteelpark wordt niet onmoge-

lijk gemaakt door de stedenbouwkundige voorschriften. In de 

boomgaard ten oosten van de Nieuwe Steenweg, blijft het huidig 

gebruik van toepassing (in afwachting van een gemeentelijk RUP). 

Daarbij wordt landbouw in de stedenbouwkundige voorschriften van 

„woonreservegebied‟ expliciet toegelaten (voor zover ze de realisatie 

van het woonreservegebied niet in het gedrang brengt).  

4. In het PRUP wordt een gemengd open ruimte gebied  met parkeer-

mogelijkheden horende bij het kasteel voorzien. Ter hoogte van de-

ze zone wordt de parkeermogelijkheid in functie van de werking van 

het kasteel verzekerd. De exacte omvang zal bepaald worden door 

het toekomstig gebruik. In de stedenbouwkundige voorschriften van 

het PRUP worden een aantal parkeernormen vastgesteld, afhanke-

lijk van de functie(s) die het kasteel kan krijgen.  

Voor de ontwikkeling van de parking zal een inrichtingsstudie ge-

vraagd worden als informatief document bij stedenbouwkundige 

vergunningsaanvragen. Die inrichtingsstudie moet inzicht geven hoe 

de parkeerbehoefte behorende bij de in te planten functies wordt 

opgevangen, hoe de inrichting van parkeerruimtes en de landschap-

pelijke inrichting gebeurt en hoe de verkeersorganisatie en ontslui-

ting verloopt (ook in relatie tot de omringende gebieden en de na-

bijgelegen parkeermogelijkheden) wat betreft het gemotoriseerd 

verkeer, parkeren, fiets- en voetgangersverbindingen, aansluitingen 

op openbaar vervoer.  
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6. RUIMTELIJKE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE 

In het plangebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig. Daarenboven 

kunnen volgens de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP ook 

geen Seveso-inrichtingen gevestigd worden in het plangebied. Het plange-

bied is wel een aandachtsgebied volgens de definitie van het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende regels inzake ruimtelijke vei-

ligheidsrapportage. Binnen een perimeter van 2 km rond het plangebied zijn 

er geen Seveso-inrichtingen aanwezig.  

De opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport is niet nodig. Er stelt zich 

op het vlak van externe mensveiligheid geen probleem. Er worden geen 

aanzienlijke effecten verwacht inzake externe veiligheid (cf. advies van 

23/07/2010 van de Dienst Veiligheidsrapportering (VR) van het Departe-

ment Leefmilieu, Natuur i.k.v. het verzoek tot raadpleging i.f.v. het onder-

zoek tot milieueffectrapportage t.b.v. het PRUP).  

7. ALGEMENE UITGANGSHOUDING VAN HET PRUP  

Hieronder wordt de rol van het PRUP als een instrument van ruimtelijke 

ordening duidelijk gedefinieerd in relatie tot de verwachtingen met betrek-

king tot de redding en de herbestemming van het kasteel.  

7.1 Beschermingsbesluit als uitgangspunt 

De erfgoedwaarde van de gebouwen en het park zijn het absolute uitgangs-

punt voor de herbestemming. Een herbestemming en invulling van het kas-

teeldomein moet de erfgoedwaarde respecteren en valoriseren. Het besluit 

van de wettelijke bescherming is het instrument bij uitstek dat het ontwikke-

lingskader vormt en de mogelijkheden bepaalt voor een herbestemmings-

project. Het PRUP moet als het ware een zuivere ruimtelijke vertaling vor-

men van dit kader. De ontwikkelingsmogelijkheden binnen het PRUP worden 

daarom afgestemd op de bepalingen van het beschermingsbesluit. Nieuwe 

projecten (i.k.v. stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of machtigingen 

om werken te mogen uitvoeren aan een beschermd monument) zullen 

steeds door de bevoegde administratie afgetoetst moeten worden aan de 

erfgoedwaarde van en de impact op het kasteeldomein.  

7.2 Laagdynamische herbestemming.  

Gelet op de draagkrachtanalyses en het ontwerpend onderzoek uit de voor-

studie, dat de maximale grenzen van de draagkracht heeft afgetast, zal de 

herbestemming eerder laagdynamisch van aard zijn. Grootschalige of hoog-

dynamische herbestemmingen zouden afbreuk doen aan de erfgoedwaarde 

van de gebouwen en het kasteelpark. De herbestemming zal alleszins afge-

stemd moeten zijn op de ruimtelijke, landschappelijke en historische samen-

hang en draagkracht van het domein. De gaafheid wordt maximaal behou-

den.  
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7.3 Voorzien van bijkomende bebouwingsmogelijkhe-
den.  

Het realiseren van bijkomende bebouwing en functies in het kasteelpark en 

de omgeving mag niet het uitgangspunt zijn om een herbestemming te faci-

literen. De redding van het kasteel kan niet het argument zijn om bouwen in 

de historische (park)omgeving toe te laten. Eventueel kunnen er wel be-

perkt toegevingen gedaan worden ten aanzien van het beschermingsbesluit 

indien dit de haalbaarheid van een verantwoord en kwalitatief herbestem-

mingsproject kan verhogen. Het zoeken naar bebouwingsmogelijkheden in 

de omgeving kan enkel als het landschappelijk aanvaardbaar is en moet 

worden losgekoppeld van de financiering voor het kasteel. Het uitgangspunt 

is de waarde van het kasteeldomein. De intrinsieke waarde van kasteel, park 

en omgeving mogen niet opgeofferd worden om mogelijkheden tot financië-

le rendabilisering te creëren.  

7.4 Bescheiden rol, maar noodzaak van het PRUP.  

Het PRUP zal, in aanvulling op het beschermingsbesluit, de ruimtelijke rand-

voorwaarden vastleggen voor een herbestemming en is geïnitieerd om dui-

delijkheid en rechtszekerheid te creëren naar (toekomstige) eigenaars of 

potentiële ontwikkelaars/investeerders. In die zin is de opmaak van het 

PRUP nodig en een meerwaarde in het herbestemmingsvraagstuk. Het PRUP 

alleen of het PRUP op zich zal echter niet de redding van het kasteel be-

werkstelligen. Het moet beschouwd worden als één essentieel onderdeel 

van de herbestemmingsoplossing. Gezien de staat van verval van het kas-

teel, de eigendomssituatie, de juridische procedures (ingebrekestelling van 

eigenaars en machtiging aan Vlaamse Overheid voor uitvoering van instand-

houdingswerken), de torenhoge renovatiekosten,… spelen er ook andere en 

zelfs meer cruciale aspecten een doorslaggevende rol in het herbestem-

mingsverhaal (financieel, politiek, juridisch,…). Voor de restauratie wordt 

een fundamentele oplossing verwacht vanuit de overheid. Gelet op haar 

verantwoordelijkheid binnen de erfgoedzorg is het niet te verantwoorden 

dat een site van een dergelijke historische waarde en belang verloren gaat. 
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8. ONTWIKKELINGSVISIE: GEWENSTE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR  

De gewenste ruimtelijke structuur vloeit voort uit de voorstudie (Technum, 

oktober 2009) die eerder voor het plangebied opgemaakt werd. Vanuit het 

vooronderzoek worden hieronder een aantal synthetiserende elementen 

weergegeven (met hier en daar een actualisatie op basis van nieuwe inzich-

ten, bijv. m.b.t. de bestemming als woonreservegebied). Dit is het resultaat 

van de draagkrachtanalyse en het ontwerpend onderzoek.  

Onderstaande elementen geven de contouren weer van de toelaatbare ont-

wikkelingen en vormen de inhoudelijke elementen als basis van het PRUP. 

8.1.1 Bebouwing langs Vijverstraat  

Bebouwing langs de oostelijke zijde van de Vijverstraat (zone tussen Vijver-

straat en vijver, momenteel parkgebied op het gewestplan) is niet toegela-

ten of verantwoord (vnl. vanuit zichtwaarde vanaf de Vijverstraat op het 

kasteeldomein en vanwege het watersysteem). 

8.1.2 Bebouwing nabij Veulen  

Vanuit een gebrek aan historische verantwoording worden de voorstellen tot 

mogelijke bebouwing nabij Veulen niet weerhouden, noch de afwerking van 

de dorpsrand van Veulen ten noorden van het kasteeldomein, noch de be-

bouwing op de uitgesproken topografie (terp) in de noordoosthoek van het 

kasteeldomein. Voor het inplanten van een aantal woningen (20-30-tal) op 

deze – in eerste opzicht minst kwetsbare - plek is er zowel stedenbouwkun-

dig, morfologisch, typologisch als vanuit financiële overwegingen geen ver-

antwoording te vinden. Het zoeken naar nieuwe woninglocaties blijkt ook 

niet nodig vanuit de gemeentelijke woningprogrammatie (uitgewerkt in het 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan). Het park en de bosrand vormen mo-

menteel een karakteristieke rand en afwerking van de bebouwing van Veu-

len.  

8.1.3 Afwerken dorpsrand Heers 

Uitgangspunt moet niet het afwerken van de dorpsrand van Heers zijn of 

een meerwaarde creëren voor de eventueel nieuwe bewoners (wonen aan 

een kasteelpark), maar wel om het kasteelpark af te werken en een over-

gang te voorzien tussen woongebied (en achtertuinen van woningen langs 

Weerstanderstraat, Truyerstraat, Vijverstraat) enerzijds en kasteelpark an-

derzijds en om zo een meerwaarde te creëren voor deze huidige bewoners. 

Ook gezien het voorkomen van de bestaande diepe private achtertuinen is 

het niet evident om in dit gebied een nieuwe woonontwikkeling te doen 

(zowel praktisch naar ontsluiting toe, als naar de versnipperde eigendomssi-

tuatie en mogelijke bewonersweerstand). Daarbij is er geen enkel historisch 

aanknopingspunt om dit woonblok af te werken met een wand naar het 

kasteelpark toe, integendeel zou dit het historisch patroon van Weerstan-

derstraat die uitmondt op kerk en kasteelpark ontkrachten. 

In die zin kan de configuratie van de bestemmingszone „parkgebied‟ van het 

huidige gewestplan bijgetreden worden. Het parkgebied dringt als het ware 

binnen in het achtergebied van de woningen langs de Weerstanderstraat, 

Truyerstraat, Vijverstraat. 

Langs de (oostzijde van de) Vijverstraat zijn er nog enkele onbebouwde 

percelen gelegen in woongebied. Deze kunnen verder ingevuld worden en 

een afwerking/overgang realiseren van de bebouwing Vijverstraat naar het 

kasteelpark toe. Het gebouw dat dan de kop of de hoek van het woongebied 

Vijverstraat en het kasteelpark vormt, vraagt de nodige aandacht voor af-

werking naar het kasteelpark toe. Het bestaande woongebied van het ge-

westplan volstaat of kan bevestigd worden.  
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8.1.4 Mogelijkheden tegenover pastorij en rondom kerkhof 

In het vroeger verleende stedenbouwkundig attest werd de mogelijkheid 

opgenomen om enige bebouwing te voorzien (m.n. seniorie) op het momen-

teel onbebouwde perceel tegenover de pastorij en langs het kerkhof, als 

overgang naar het kasteelpark. Dit werd gehonoreerd en toegestaan om 

tegemoet te komen aan het toenmalige globale herbestemmingsproject voor 

het kasteel. Voorwaarden voor deze bebouwing waren een bouwhoogte 

vergelijkbaar met de pastorij, respect voor het achterliggend open land-

schap en een loskoppeling van de kerkhofmuren waar niet tegenaan ge-

bouwd mag worden. Een inrichtingsstudie moet in de toekomst uitwijzen of 

en hoeveel bijkomende bebouwing kan toegestaan worden. Deze inrich-

tingsstudie houdt oa. rekening met bestaande bebouwing, ontsluiting, histo-

rische context, te behouden open ruimte.  

Een nopende uitbreiding van het kerkhof is mogelijk.  

8.1.5 Mogelijkheden overzijde Nieuwe Steenweg  

In het gebied ten oosten van de Nieuwe Steenweg (tussen sporthal en kas-

teeldreef) is een zekere ontwikkeling en bebouwing mogelijk. Deze zone is 

momenteel op het gewestplan aangegeven als zone voor gemeenschaps-

voorzieningen en als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Er is voor 

de kern van Heers geen behoefte aan een blauwe zone van dergelijke om-

vang. Het gebied rond de sportinfrastructuur is toereikend en de sporthal 

heeft ook voor de toekomst nog uitbreidingsmogelijkheden, een schaalver-

groting wordt hier niet verwacht en is voor deze locatie ook niet gewenst. 

Het agrarisch gebied is in oppervlakte eerder beperkt en is door de aanwe-

zigheid van de omliggende functies afgesneden van het noordelijk agrarisch 

gebied. De huidige bestemming is voorbijgestreefd.  

Het is de bedoeling om het gebied onmiddellijk aansluitend aan de Steen-

weg te reserveren voor latere woonontwikkeling. Anderzijds wordt de zone 

tussen de bebouwing aan de Baron de Stockemlaan en de dreef landschap-

pelijk geherwaardeerd als boomgaard. Gelijktijdig zal de mogelijkheid gecre-

eerd worden om hier de parkeerbehoefte op te vangen voor alle aangren-

zende bestemmingen en voor de kasteelfunctie. 
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Het gebied  onmiddellijk grenzend aan de steenweg wordt, zoals eerder 

aangehaald, als woonreserve ingekleurd. De woonbehoefte kan op dit mo-

ment nog niet aangetoond worden. Toch wordt het gebied voor de toe-

komst als woongebied gereserveerd ter ondersteuning van Heers als hoofd-

dorp. Dit is de enige locatie in het hoofddorp die – op langere termijn - nog 

voor wonen in aanmerking komt ter versterking van het hoofddorp Heers. In 

de kern Heers zijn er geen ontwikkelbare inbreidingsgebieden of woonuit-

breidingsgebieden meer voorhanden.  

De invulling van het gebied gebeurt zodanig dat de bebouwing naar de kern 

van het gebied wordt gericht en enige afstand houdt ten opzichte van de 

dreef. De ontsluiting gebeurt via één enkele insteek die aansluit op de 

Nieuwe Steenweg, rechtstreekse ontsluiting van individuele woonkavel op 

de Nieuwe steenweg wordt niet toegestaan. De mogelijke invulling in zowel 

de functies als aard/omvang van bebouwing kan variëren in  bijv.: 

 typologie van grondgebonden eengezinswoningen (evt. per 2 ge-

schakeld) in max. 2 bouwlagen met private tuinen en inpandig par-

keren 

 evt. „grootschaliger‟ invulling met groepswoningbouw met onder-

gronds parkeren en met integratie van dienstverlenende en/of ge-

meenschapsvoorzieningen, parkeerfaciliteiten i.f.v. kasteel,… 

Latere plan- en ontwikkelingsprocessen (bijv. gemeentelijk RUP) zullen de 

invulling verder moeten uitklaren. De nieuwe bebouwing of invulling moet 

alleszins in zijn totaliteit en samenhang bekeken, vormgegeven en (eventu-

eel in fasen) gerealiseerd worden. Verkaveling in individuele loten is niet 

toegelaten. 

De zone  gevangen tussen de bebouwing van de Baron de Stockemlaan en 

de dreef wordt in de eerste plaats ingericht als hoogstammige boomgaard. 

De mogelijkheid om de parkeerbehoefte van het kasteel op te vangen is een 

gelijkwaardige functie maar zal landschappelijk niet mogen overheersen. Dit 

wil zeggen dat vanuit het landschap de zone niet als parking mag waarge-

nomen worden. Het tot een minimum beperken van verharde oppervlaktes, 

de aanplanting van landschappelijke hagen aan de rand van de zones en het 

voorzien van een randzone die niet voor parkeren in aanmerking komt, dra-

gen bij aan de landschappelijke inkleding zonder de parkeerbehoefte te 

beperken.   

De toegangsweg tot het parkeren sluit aan op de Nieuwe Steenweg en kan 

al dan niet gecombineerd worden met de ontsluiting van het woonreserve-

gebied. Omdat deze parking als hoofdparking voor het kasteel wordt aan-

zien, gaan bepaalde delen frequent gebruikt worden. Om het oppervlakte-

water te beschermen wordt voor een beperkt deel van de parking een ge-

sloten verharding in combinatie met olieafscheiders toegestaan. Deze „harde 

zone‟ loopt uit in een zone, waar de parkeerdruk afneemt, het verhardings-

materiaal wordt hier kleinschalig en waterdoorlatend. Wanneer er geen au-

to‟s geparkeerd staan vormt deze „zachte zone‟ een onderdeel van de groe-

ne zone. Het groene karakter wordt enerzijds bekomen door de aanplanting 

van hoogstambomen, die door hun inplanting (grid) verwijzen naar een 

boomgaard. Anderzijds wordt een percentage van deze zone voorbehouden 

voor de aanleg van weide met uitloop in een zone voor grindgazon, die als 

overflowparking gebruikt kan worden (zachte zone).  

In deze zone wordt verder ruimte voorzien voor globale waterbuffering van 

het gebied zelf, maar ook voor de aanpalende zones. Omdat bij leemgron-

den infiltratie te verwaarlozen is zal er voldoende ruimte gevrijwaard worden 

voor de aanleg van grachten, zodat  bovengrondse waterbuffering met ver-

traagde afvoer gerealiseerd kan worden. Deze lijnvormige waterbuffering 

wordt geïntegreerd in de landschappelijke aanleg van de boomgaard en zal 

altijd begeleid worden door bomenrijen en/of landschappelijke hagen. 

8.1.6 Kasteelpark 

Het kasteelpark kan grosso modo opgedeeld worden in 2 zones met speci-

fieke eigenschappen, historiek, waarden en kwaliteiten:  
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 Een natuurlijk-ecologische zone rond de grote vijver: westelijk deel 

(aan de Vijverstraat) 

 Een parkachtig landschap: oostelijk deel (aan de Nieuwe Steenweg) 

en rondom de kasteelgebouwen 

Het meest stabiele en biologisch/ecologisch waardevolle deel van kasteel-

park kan beschermd worden als ecologisch waardevolle zone. Deze natuur-

lijk-ecologische zone betreft een weinig toegankelijk gedeelte. Door het 

supprimeren van de momenteel reeds voor doorgaand verkeer afgesloten 

Vijverstraat (en na eventuele verplaatsing van de huidige fietsroute op de 

Vijverstraat naar een route doorheen het kasteelpark), kan ook een waarde-

volle natuurlijke aansluiting gezocht worden met het bufferbekken aan de 

overzijde van de Vijverstraat i.f.v. het streven om dit als geheel in te scha-

kelen i.f.v. een versterking van het valleigebied van de Heerse Beek.  

Tuin en landschap van het in het verleden meest getransformeerde (ooste-

lijk en zuidelijk) deel van het kasteelpark moeten worden hersteld (conform 

19e eeuwse concept en met behoud van originele poorten, hekken, muren, 

waardevolle beplantingen). De openheid rondom het kasteel en tussen het 

kasteel en kerkhof/kerk moet behouden blijven. Er kunnen wel groene stap-

stenen met een natuurverbindingsfunctie gerealiseerd worden. Het voorzien 

van (publieke) gebruiksmogelijkheden in deze delen van het kasteeldomein 

moeten tot de mogelijkheden behoren (recreatief, sociocultureel, occasione-

le evenementen).  

Indien mogelijk en als de opportuniteit zich aanbiedt kan doorheen het kas-

teelpark een toeristisch-recreatieve as (fietspad/wandelpad) worden ontwik-

keld. Dit zal o.a. afhankelijk zijn van de uiteindelijke herbestemmingsfunctie, 

m.n. of dit een private, publieke of semi-publieke functie betreft. Een derge-

lijk fietspad zou een rol kunnen opnemen binnen het provinciaal toeristisch 

fietsroutenetwerk. Het huidige tracé langs de Vijverstraat zou dan vervan-

gen kunnen worden door een – meer belevingsvol – traject doorheen het 

kasteeldomein. Het fiets- en/of wandelpad zou ook deels geënt kunnen 

worden op de grens tussen de delen met verschillende waarden/kwaliteiten. 

De openheid van het kasteelpark in directe omgeving van kasteel moet her-

steld worden. De zichtrelatie en openheid vanuit/naar deze ruimte t.o.v. het 

open landbouwlandschap moet nagestreefd worden.  

De ontsluiting en toegangen van de Nieuwe Steenweg tot het kasteel en de 

hoeve moeten gewaarborgd blijven.  

 

In de zone direct aansluitend bij de kasteel- en hoevegebouwen (bijv. ruim-

te tussen kasteel en Nieuwe Steenweg) wordt voorlopig de optie bewaard 

om een beperkte ontsluiting en parkeermogelijkheden te voorzien i.f.v. de 

herbestemming van het kasteel. Het betreft een louter secundaire en klein-

schalige parkeervoorziening indien dit noodzakelijk is voor het goed functio-

neren van de herbestemmingsfunctie van het kasteel (bijv. tijdelijk bestem-

mingsparkeren, laden/lossen, urgente dienstverlening,…). Een landschappe-

lijke integratie in de parkomgeving is noodzakelijk, m.n. het wegwerken van 
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visuele verstoring van geparkeerde wagens bij beleving en zichten vanuit 

zowel het kasteeldomein zelf als vanuit de omgeving (Nieuwe Steenweg, 

oostelijke landbouwruimte). De landschappelijke integratie moet ook ver-

antwoord en haalbaar zijn vanuit historisch perspectief. De parking (eigenlijk 

te beschouwen als een zone met beperkte parkeermogelijkheden) mag de 

ondergrond niet roeren. Er mag absoluut geen aantasting zijn van de arche-

ologische waarden. Gezien dit (oostelijk) gedeelte van het kasteelpark in de 

loop der tijden een zekere transformatie heeft ondergaan, wordt de moge-

lijkheid behouden om ook een beperkte secundaire parkeervoorziening te 

voorzien en in te passen in het „nieuwe‟ kasteelpark, als volgende stap in de 

ruimtelijke en maatschappelijke evolutie van de kasteelsite. Een landschap-

pelijke integratie is op deze locatie mogelijk omwille van het natuurlijke 

reliëf. Deze zone ligt lager dan de Nieuwe Steenweg en de auto kan op die 

manier met minimale taluds aan het oog onttrokken worden. Ook de be-

langrijkste zichten vanuit het landschap worden hierdoor niet belemmerd. 

Een hoogstamboomgaard (met een breder raster) breekt het grasvlak zon-

der de zichtbaarheid te hypothekeren. 

 

De hoofdparking voor bezoekers van de kasteelsite wordt voorzien aan de 

overzijde van de Nieuwe Steenweg.  

Bebouwing en reliëfwijzigingen in het kasteelpark zijn in regel niet toegela-

ten of verantwoord (vanuit historische samenhang en voorkomen van het 

domein). Uitgangspunt is dat bijkomende constructies de uitzondering vor-

men en evt. kunnen toegelaten worden indien noodzakelijk voor een be-

paalde herbestemmingsfunctie en mits een aantal randvoorwaarden (inpas-

sing in landschap en kasteelpark, geen afbreuk aan historische waarde do-

mein, kleinschalige paviljoenachtigen). Constructies i.f.v. recreatief medege-

bruik (bijv. banken, paden,…) zijn wel toegestaan. Tegenover de pastorij en 

rondom het kerkhof zijn wel enige bebouwingsmogelijkheden toegestaan 

(zie ook hoger).  

Het jagershuis wordt bewaard.  

De inrichting van weides in functie van de landbouwuitbating worden toege-

staan in de zone gevat tussen het kasteel, de waterpartij en de site rond de 

kerk. Het behoud van de openheid, met bijhorende zichtassen, wordt hierbij 

gegarandeerd. De aanleg van boomgaarden kan indien het hoogstam bo-

men betreft, laagstam boomgaarden zijn niet gewenst. Akkerbouw geeft 

een te grote verstoring van de bodem wat zijn weerslag vindt in de aanpa-

lende ecologische zone en op vlak van archeologie en is derhalve ook niet 

toegestaan.  

8.1.7 Kasteelsite (kasteel - en hoevegebouwen)  

De kasteel- en hoevegebouwen komen in aanmerking voor een herbestem-

ming en invulling met (een) nieuwe functie(s) zoals wonen, publieke of pri-

vate educatieve, socioculturele en/of recreatieve voorzieningen (ook ver-

blijfsrecreatie/hotel), gemeenschapsvoorzieningen, reca-zaken, agrarisch 

gelinkte voorzieningen, ateliers, tentoonstellingsruimten,… Voor de verschil-

lende herbestemmingsmogelijkheden wordt verwezen naar het herbestem-

mingsonderzoek (december 2002) i.o.v. de toenmalige afdeling Monumen-

ten en Landschappen en de weerhouden impactscenario‟s van de in de 

voorstudie uitgewerkte draagkrachtanalyses. 

Handel en bedrijvigheid zijn niet toegestaan, tenzij als duidelijk onderge-

schikte bestemming indien ze integrerend behoren tot de eerder vernoemde 

functies.  
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De fysische structuur en de historische morfologie van de gebouwen zijn 

bepalend voor de schaal en de aard van de invulling. De herbestemming 

gebeurt met maximaal behoud van en respect voor de historische context.  

De herbestemming van de gebouwen gebeurt binnen de bestaande of histo-

risch traceerbare volumes (evt. subtiele uitbreiding of historische reconstruc-

tie op hedendaagse manier, bijv. hoektorens). Bij uitzondering zijn beperkte 

en subtiele uitbreidingen toegelaten (max. 10% van huidige bebouwde op-

pervlakte), bijv. in kader van de verbetering van de „functionaliteit‟ van het 

herbestemde kasteel (bijv. om tegemoet te kunnen komen aan bepaalde 

functionele eisen of sectorale exploitatieverplichtingen zoals brandveiligheid, 

voedselhygiëne,…). Werken en voorzieningen in of aan het gebouw die no-

dig zijn om het gebouw voor een bepaalde functie geschikt en exploiteer-

baar te maken moeten bespreekbaar kunnen zijn. Het bewaren van de au-

thenticiteit van het erfgoedpatrimonium, de omgeving en de landschappelij-

ke beleving is hierbij een vanzelfsprekend uitgangspunt. Ook constructies 

i.f.v. terrassen, paden, keermuren, … zijn toegelaten.  

De gebouwen van de kasteelsite moeten een zekere publieke toegankelijk-

heid behouden. 

De directe omgeving van het kasteel en kasteelhoeve, volgens de contouren 

van de vroegere slotgracht, kunnen een functie krijgen als verdiepte, verdo-

ken kasteeltuin (behoud uitgravingen slotgracht, zonder water er in te voor-

zien).  

De gebouwen moeten zeker voor toeleveringen en urgente dienstverlening 

ontsloten worden, zonder daarbij verregaand gemotoriseerd verkeer toe te 

laten.  

8.1.8 Cluster kerk, kerkhof, pastorie 

De historische cluster kerk/kerkhof/pastorie als „eindpunt‟ van het 

(straat)dorp Heers en als overgang naar het kasteeldomein wordt bewaard 

en waar mogelijk versterkt.  

Indien een herlocalisatie van huidige jeugdlokalen (met kwalitatief laag-

waardiger bebouwing in deze omgeving) haalbaar zou zijn, kan dit een op-

portuniteit zijn om het historisch geheel in zijn waarde te herstellen. Dan 

kan ook de pastorijtuin meer tot zijn recht komen in het geheel of een uit-

breiding van het kerkhof op deze locatie onderzocht worden.  

Binnen deze cluster kunnen socioculturele of gemeenschapsvoorzieningen 

voorzien worden.  

Constructies tegen de muur van het kerkhof zijn niet toegelaten.  

8.1.9 Zichten op het kasteel en de kerk 

Bestaande zichten op het kasteel en de Sint-Martinuskerk moeten bewaard 

blijven. De zichten vanuit de omgeving naar het kasteel en de kerk worden 

bepaald door het reliëf en het open landschap. De meest waardevolle zich-

ten op het erfgoed vanuit het omliggende landschap worden op onder-

staande figuur aangeduid. Waardevolle zichten vanuit de kasteeldreef en de 

toegangsweg op het kasteel blijven bestaand en bestemd. 
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Fig: zichten op het kasteel en Sint-Martinuskerk vanuit het landschap 

Zicht op de kerk vanuit de Vijverstraat 

Zicht vanuit het kasteelpark 

8.1.10 Kasteeldreef 

De kasteeldreef wordt bewaard als lijnvormig element en kan een natuur-

verbindingsfunctie opnemen (inschakeling in ecologische corridor tussen 

vallei van de Heerse Beek en de Weyerbeek).  

De kasteeldreef is publiek toegankelijk voor langzaam verkeer (inschakeling 

in toeristisch-recreatief fietsroutenetwerk en/of wandelroute).  

Buiten de bestaande kapel is er geen bebouwing toegelaten. Constructies 

ter ondersteuning van het recreatief medegebruik (bijv. zitbanken) zijn wel 

toegestaan. 

8.1.11 Structuurschets 

Volgende structuurschets illustreert de krachtlijnen waarbinnen de ontwikke-

lingen van de kasteelsite kunnen gerealiseerd worden.
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9. RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

9.1 Grafisch plan en de stedenbouwkundige voor-
schriften 

Op basis van bovenstaande visie kan een doorvertaling gebeuren naar het 

grafisch plan. Hierin worden verschillende bestemmingszones aangeduid. 

Voor elk van de zones worden de hoger beschreven visie en inhoudelijke 

elementen als uitgangspunten gehanteerd bij het uitwerken van de steden-

bouwkundige voorschriften. 

De herbestemming van de kasteelgebouwen wordt gefaciliteerd in de zone 

voor kasteel en kasteelhoeve (gebiedscategorie “wonen”). De herbe-

stemming gebeurt met maximaal behoud van en respect voor de historische 

context en configuratie. De kasteel- en hoevegebouwen komen in aanmer-

king voor een herbestemming en invulling met een of meerdere nieuwe 

functies zoals wonen, publieke of private educatieve, socio-culturele en/of 

recreatieve voorzieningen (ook verblijfsrecreatie/hotel), gemeenschapsvoor-

zieningen, reca-zaken, agrarisch gelinkte voorzieningen, ateliers, tentoon-

stellingsruimten, …  

In het gebied ten oosten van de Nieuwe Steenweg (tussen de sporthal en 

de kasteeldreef) is een zekere ontwikkeling en bebouwing mogelijk. Deze 

zone is op het gewestplan bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzie-

ningen. In kader van het voorliggende RUP wordt een herbestemming naar 

woonreservegebied (gebiedscategorie “wonen”) voorzien om de ontwik-

kelingskansen voor het hoofddorp op lange termijn te garanderen. Er is nog 

weinig reserve binnen het gewestplan zodat voorliggend gebied de enige 

optie is aansluitend bij de kern van het hoofddorp. Het woonreservegebied 

kan pas aangesneden worden na de goedkeuring van een gemeentelijk 

RUP.  

Aan de oostzijde van het woonreservegebied wordt, onder de categorie 

Overig groen, een gemengd open ruimte gebied met parkeermoge-

lijkheden horende bij het kasteel  ingekleurd. De zone wordt be-

schouwd als een groenzone met mogelijkheid tot het inrichten van parkeer-

plaatsen in functie van de parkeerbehoefte van het kasteel. De zone zal 

functioneren als hoofdparking voor het kasteel. Het aantal in te richten par-

keerplaatsen is variabel en afhankelijk van de bestemming van het kasteel. 

In de stedenbouwkundige voorschriften zijn parkeernormen, gekoppeld aan 

specifieke bestemmingen, opgenomen. De parking heeft een overwegend 

groen karakter, de aanplanting van hoogstambomen is verplicht. De verhar-

dingen worden bij voorkeur uitgevoerd in kleinschalige materialen als klin-

kers, dolomiet, versterkte grasmatten, ed. Bij frequent gebruikte parkeer-

plaatsen kan het gebruik van gesloten verharding, gecombineerd met olieaf-

scheiders, worden toegestaan. De afbakening van het gebied gebeurt op 

een landschappelijk verantwoorde manier. Dit kan onder de vorm van hagen 

of bomenrijen al dan niet begeleid door grachten. 

Algemeen uitgangspunt bij de inrichting van het kasteelpark (gebiedscate-

gorie “overig groen”) is het behoud en de versterking van het bestaande 

kasteelpark met een duidelijk onderscheid tussen de open en gesloten park-

onderdelen. De openheid rondom het kasteel en tussen het kasteel en kerk-

hof/kerk moet behouden blijven en worden aangegeven als zichtassen. Er 

kunnen wel groene stapstenen met een natuurverbindingsfunctie gereali-

seerd worden. Het voorzien van (publieke) gebruiksmogelijkheden in deze 

delen van het kasteeldomein moeten tot de mogelijkheden behoren (recrea-

tief, sociocultureel, occasionele evenementen). Indien mogelijk en als de 

opportuniteit zich aanbiedt kan doorheen het kasteelpark een toeristisch-

recreatieve as (fietspad/wandelpad) worden ontwikkeld. De inrichting van 

het kasteelpark dient in zijn totaliteit bekeken te worden, waarbij in de zone 

met ecologische waarde natuur gelijkwaardig is aan de historische context. 

Dit gebied is een onderdeel van het kasteelpark maar krijgt om ecologische 
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redenen toch andere accenten (hoofdfunctie natuur, beperkt recreatief me-

degebruik is toegestaan als de natuurwaardes niet geschaad worden). 

De openheid tussen het kasteel en het historisch complex 

kerk/kerkhof/pastorie moet bewaard blijven in functie van de duidelijke 

leesbaarheid en de ecologische waarde van de corridor tussen kasteeldreef 

en vijver (zone met overdruk ecologische waarde). 

De site rond de kerk is opgenomen als historische cluster ‘kerkhof – 

kerk – pastorie’ (“wonen”) en wordt (als overgang naar het kasteeldo-

mein) bewaard en waar mogelijk versterkt.  
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De ontsluiting van het park en de kasteelsite gebeurt via de Nieuwe 

Steenweg en bestendigt de twee bestaande toegangen. De hele kasteelsite 

moet een zekere publieke toegankelijkheid behouden. De gebouwen moeten 

zeker voor toeleveringen en urgente dienstverlening ontsloten worden, zon-

der daarbij verregaand gemotoriseerd verkeer toe te laten.  

De kasteeldreef (gebiedscategorie “overig groen”), aan de overzijde van 

de Nieuwe Steenweg, wordt bewaard als landschappelijk lijnvormig element 

(met mogelijk natuurverbindingsfunctie) en blijft toegankelijk voor langzaam 

verkeer (wandelen, fietspad). Buiten de bestaande kapel is er geen bebou-

wing toegelaten.  

De zone voor wegen (gebiedscategorie “lijninfrastructuur”) omvat de 

wegzate van de Nieuwe Steenweg.  

De ontsluiting parkeermogelijkheden geeft aan dat de zone ontsloten 

dient te worden via de Nieuwe Steenweg. Deze ontsluiting dwarst het woon-

reservegebied en kan aangelegd worden zonder de opmaak van een RUP. 

Alle bestemmingen van algemeen belang zijn toegelaten voor zover ze ver-

enigbaar zijn met de historische context.  

 

9.2 Ruimtebalans 

Volgens het gewestplan is ca 23,9 ha van het plangebied gevat binnen 

parkgebied (“overig groen”). 24 ha  wordt binnen dezelfde categorie be-

stendigd en uitgebreid als kasteelpark of kasteeldreef of openruimte gebied. 

Terwijl de bebouwing van het kasteel, de kasteelhoeve, de pastorij en de 

kerk voor een oppervlakte van 2 ha onder de gebiedscategorie “wonen” 

gevat wordt.  

Verder zijn er nog beperkte verschuivingen in de volgende categorieën: 

 

Bestemmings-

categorie  

Huidige gewest-

planbestemming 

in het plangebied 

Bestemming in het 

provinciaal ruimte-

lik uitvoeringsplan 

Verschil 

WONEN 0,5ha 3,9 ha +3,4 ha 

LANDBOUW 1,3 ha 0,0 ha - 1,3 ha 

OVERIG GROEN 23,9 ha 24,0 ha +0,1 ha 

LIJNINFRASTRUCTUUR 0,0 ha 0,2 ha + 0,2 ha 

GEMEENSCHAPS- & 

NUTSVOORZIENINGEN 

2,4 ha 0,0 ha - 2,4 ha 

Totaal  28,1 ha 28,1 ha 0 
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9.3 Landbouwimpact 

Het PRUP „Kasteel van Heers‟ herbestemt ongeveer 1,3 ha landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied naar overig groen. Het gebied is beperkt in op-

pervlakte en wordt momenteel planologisch gedeeltelijk ingesloten door 

woonuitbreidingsgebied, zone voor gemeenschapsvoorzieningen en parkge-

bied. Het bodemgebruik wordt bepaald door weide met hoogstambomen en 

is niet essentieel voor de bedrijfsvoering. Vermits de bedrijfszetel naar Wal-

lonië verhuist, liggen deze gronden decentraal voor de uitbating. Door zijn 

ingesloten ligging is de impact op het landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied minimaal. 

9.4 Op te heffen bepalingen 

De voorschriften van het gewestplan worden opgeheven door de voorschrif-

ten van het RUP „Kasteel van Heers‟ voor de bestemmingen: 

 

Bestemming gewestplan Gebiedscategorie PRUP Kasteel van 

Heers 

 gebied voor gemeenschaps- en openba-

re nutsvoorzieningen 

 wonen, overig groen 

 parkgebied  wonen, overig groen 

 wonen  wonen 

 agrarisch gebied   overig groen 

9.5 Register planbaten/planschade 

Planbaten mogelijk: 

Van de categorie Overig groen naar Wonen: 272b, 273b,273c, gedeelte 

274a, 271, 275a, gedeelte 276f, gedeelte 276k, gedeelte 276h, gedeelte 

276g, gedeelte 279b, gedeelte 272a, gedeelte 266d, 281G, 281f, 282A, 

280C, gedeelte van 284g, gedeelte van 284F en een gedeelte van 270D. 

Van de categorie Openbaar nut naar Wonen: een gedeelte van 279z3. 

Van de categorie Openbaar nut naar Overig groen: een gedeelte van 

279z3 en een gedeelte van het perceel 278D2. 

Gebruikersschade mogelijk: 

Van de categorie Landbouw naar Overig groen: een gedeelte van 278d2 

en een gedeelte van 277f. 
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10. VOORKOOPRECHT 

Er zijn twee zones waarvoor het recht van voorkoop wordt ingeschreven. 

1. Op het perceel 270d is een recht van voorkoop als bedoeld in art. 

2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing. 

Het voorkooprecht geldt voor een periode van 15 jaar vanaf de in-

werkingtreding van het plan, de gemeente Heers is als enige recht-

hebbende ingeschreven.  

2. Voor het woonreservegebied wordt eveneens, voor een periode van 

15 jaar, het voorkooprecht ingeschreven. Het recht van voorkoop 

geldt hier voor: 

1. provincie Limburg 

2. Limgrond.be 

3. Gemeente Heers 

4. Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij WOONZO 

5. De Kleine Landeigendom Tongeren 

11. AANPASSINGEN N.A.V. PLENAIRE VERGADERING 

Op 23 november 2011 werd een plenaire vergadering gehouden over het 

voorontwerp PRUP Kasteel van Heers, waarop diverse instanties hun advies 

uit brachten. Naar aanleiding van deze uitgebrachte adviezen werd het 

voorontwerp dossier aangepast. 

Plannen 

 Het PRUP werd aan de noord-oostzijde uitgebreid en aangepast aan 

de begrenzing van de gewestplanzonering, het parkgebied rond de 

dreef valt nu volledig binnen het plangebied. Anderzijds werd de 

oppervlakte van het PRUP beperkt, de grens van het PRUP is ver-

schoven zodat het HAG volledig buiten het PRUP komt te liggen.  
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 De zone voor dreef werd breder, conform de begrenzing van het 

gewestplan 

 De zone aangegeven als art 5: natuurgebied wordt opgeheven en 

opgenomen in de zonering van het kasteelpark. De zone krijgt een 

overdruk als ecologische waarde. 

 Het kasteelpark krijgt nog een tweede overdruk in functie van een 

parkeerzone. In deze afgebakende zone mag een parking worden 

ingericht binnen historische contouren van de omwalling. De ste-

denbouwkundige voorschriften zijn zo gevisualiseerd in de overdruk. 

 Het woonreservegebied wordt beperkt in oppervlakte. De zone 

grenzend aan de Nieuwe Steenweg wordt aangegeven als groene 

zone met parkeermogelijkheden horend bij het kasteel, de dreef 

werd breder cfr het gewestplan. Verder wordt de ontsluiting van het 

woonreservegebied via deze zone naar de toekomst toe gegaran-

deerd.  

 Art. 7 Historische cluster „kerkhof – kerk – pastorie‟ wordt uit de ca-

tegorie Gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen gehaald 

en onder de categorie Wonen opgenomen.  

 Het register van mogelijke planbaten/planschade werd aangepast in 

functie van de verschuivingen binnen het grafisch plan.  

Toelichtingnota 

§ 3.2.6. HAG – gebieden 

 Aanvulling met betrekking tot de begrenzing van het PRUP 

§ 8.1.5. Mogelijkheden overzijde Nieuwe Steenweg  

 Aanvulling betreffende invulling van het gebied; parkeren i.f.v. kas-

teel, beperken van het woonreservegebied, ontsluiting van woonre-

serve 

Stedenbouwkundige voorschriften 

 § 1.5 Archeologie werd aangevuld in de algemene bepalingen. 

 Art 1 wordt aangevuld met de overdruk parkeerzone en het be-

heersplan wordt geschrapt 

 Art 3 Woonreservegebied: voorkooprecht wordt ingeschreven. 

 Artikel Natuurgebied wordt opgeheven en geïntegreerd in artikel 5 

kasteelpark, aangegeven door middel van de overdruk ecologische 

waarde.  

 Art 7 Historische cluster „kerkhof – kerk –pastorie‟ wordt van de ca-

tegorie Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen verplaatst naar art 2 

onder de categorie Wonen.  

 Art 7 Groene zone met parkeermogelijkheden horend bij het kas-

teel: nieuw artikel onder categorie Gemeenschaps- en nutsvoorzie-

ningen. Voorkooprecht wordt ingeschreven 

12. AANPASSINGEN N.A.V. OPENBAAR ONDERZOEK 

De Procoro stelt voor over te gaan tot definitieve vaststelling van het PRUP 

“Kasteel van Heers” mits rekening gehouden wordt met volgende voorwaar-

den: 

 het zinsdeel “aan het wonen verwante voorzieningen (d.m.v. verka-

veling of bouwaanvraag)” wordt toegevoegd in de verordenende ko-

lom van art. 3 op p.13;  
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 in de voorschriften van art. 1 wordt toegevoegd dat de parking 

moet aangelegd worden op het moment van de realisatie van de 

herbestemming van het kasteel;  

 de bestemmingen „woonreservegebied‟ en „groene zone met par-

keermogelijkheden bij het kasteel‟ worden op het grafisch plan om-

gewisseld  

 in het woonreservegebied wordt een woondichtheid van minimaal 

15 en maximaal 20 wo/ha voorzien;  

 de woondichtheid (binnen marges) wordt opgenomen in de veror-

denende kolom van art. 3;  

 In het voorschrift van het woonreservegebied wordt toegevoegd dat 

de toegangsweg naar het achterliggende „gemengd open ruimte ge-

bied met parkeermogelijkheden horende bij het kasteel‟ geïnte-

greerd moet worden in het woonreservegebied (maar indien nodig 

reeds aangelegd kan worden zonder dat er eerst een gemeentelijk 

RUP voor ontwikkeling van het woonreservegebied moet worden 

opgemaakt). Tevens wordt opgenomen dat in afwachting van het 

aantonen van de woonbehoefte het gebied tijdelijk ingericht kan 

worden als parkeerzone bij het kasteel, waarbij dezelfde inrichtings-

principes (m.u.v. de hoogstambomen) worden toegepast als in art. 

6 ( voorheen art 7)   

 de zone gelegen achter het woonreservegebied wordt herbestemd 

tot „gemengd open ruimte gebied met parkeermogelijkheden horen-

de bij het kasteel‟. In dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, land-

schapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functies. Het 

parkeren zal landschappelijk ingepast worden in de hoogstamboom-

gaard en een natuurlijke uitstraling krijgen;  

 in art. 6 ( voorheen art 7) worden bijkomende voorschriften opge-

nomen om het groene karakter van de parking beter te garanderen 

zoals bv. een minimum aantal hoogstambomen per x aantal par-

keerplaatsen, het beperken van de oppervlakte in gesloten verhar-

ding door de parkeerplaatsen in halfverharding te voorzien, …  

 in art. 6 ( voorheen art 7)  wordt bijkomend toegevoegd dat er een 

overgangszone voorzien wordt tussen de woningen en de land-

schappelijk geïntegreerde parking. Deze overgangszone moet vol-

doende breed zijn en ingericht als groenmassief, doch niet te hoog, 

zodat het zicht vanuit de tuinen op het achterliggende landschap en 

de dreef niet verloren gaat;  

 De aanpassing van het grafisch plan geeft aanleiding tot eenzelfde 

aanpassing op het plan voorkooprecht.  

De doorgevoerde wijzigingen vragen een aanpassing in het kader van be-

heer van hemelwater. De zone voor gemengd open ruimte gebied staat in 

voor de opvang/buffering van hemelwater van het woonreservegebied. Dit 

wordt in de voorschriften aangevuld. 

 

 


