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2 Inleiding 

2.1 Doelstelling van het PRUP 
De provincie heeft op het grondgebied van Lanaken het kampeerverblijf-
park Jocomo/San Lanaco geselecteerd als toeristisch-recreatief knoop-
punt type IIa knooppunt. Dit betekent dat uitbreiding van toeristische 
infrastructuur mogelijk is buiten de huidige perimeter van de recreatiezo-
ne. 
 
Een klein gedeelte van het huidige kampeerverblijfpark – parking en ge-
deelte perceel eigenaar - ligt buiten de recreatiezone van het gewestplan. 
Deze zone wordt eveneens in het PRUP opgenomen.  
 
Voorliggend PRUP zorgt voor het juridisch kader waarbinnen Jocomo kan 
uitbreiden. 
 

2.2 Relatie met het provinciaal ruimtelijk structuurplan 
Voorliggend PRUP is wordt opgemaakt in uitvoering van bindende bepa-
ling nr. 41 van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL), nl. 
“De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor de toeris-
tisch-recreatieve knooppunten type IIa. Zij doet dat in overleg met de 
betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.” Zie ook verder bij 
§4.2. 
 

2.3 Dossiersamenstelling 
Het dossier bestaat uit volgende elementen: 

• Plan bestaande toestand 
• Grafisch plan 
• Stedenbouwkundige voorschriften 
• Toelichtingsnota 

• grafisch register van percelen waarvoor planbaten, planschade, 
kapitaalschade of gebruikerschade kan verschuldigd zijn 
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3 Het plangebied in beeld 

3.1 Situering plangebied 

  
Snede uit www.googlemaps .com 
 
Het plangebied omvat de terreinen van Jocomo en zijn onmiddellijke om-
geving. Deze zone is gelegen in de gemeente Lanaken, aan de Maastrich-
terweg, op de splitsing met de Bessemerstraat. De terreinen vormen de 
overgangszone tussen de bebouwing van Lanaken (Z) en de bossen van 
Pietersem (N).  
In het noordwesten sluit  het plangebied aan bij de ziekenhuiscampus Sint 
Barbara, terwijl in het zuidoosten de camping van Jocomo (1) ruimtelijk 
overloopt in de camping San Lanaco (2).  
 
De ontsluiting van het plangebied gebeurt via de Maastrichterweg (N77). 
Deze gewestweg geeft, in zuidelijke richting, een vlotte verbinding met de 

N78 die in het noorden aansluiting geeft op de E314. Anderzijds zorgt de 
ligging in de splitsing met de Bessemerstraat voor een snelle bereikbaar-
heid met het centrum van Lanaken. 
 

 
Snede uit www.googlemaps .com 
 
Ingezoomd op het plangebied worden twee zones onderscheiden, nl. het 
groengebied dat de Maastrichterweg begeleidt en het uitgeruste recrea-
tiegebied met de twee campings Jocomo en San Lanaco. Op bovenstaan-
de snede wordt het bosgebied tussen de Maastrichterweg en de kam-
peerzone aangegeven als ‘uitbreiding’. 
 
Door de uitbreiding te realiseren in een ‘restruimte’ of tussenzone tussen 
de bestaande camping en de drukke verkeersweg (N77) kan een goede 
ruimtelijke inpassing verzekerd worden. Hierdoor is er geen verdere aan-
tasting of versnippering van de aaneengesloten boscomplexen (aange-
duid als VEN en Habitatrichtlijngebied) ten noorden en ten oosten van 
Jocomo/San Lanaco. 
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3.2 Beschrijving plangebied 
Kampeerverblijfpark Jocomo is een 4-sterren familie- en gezinscamping 
met moderne faciliteiten. De totale oppervlakte van het verblijfpark be-
draagt momenteel 11,90 ha. De camping is ingericht voor jaar-, seizoen- 
en toeristische plaatsen. Er is ruimte voor toercaravans, stacaravans, 
campers en tenten. De camping is het gehele jaar geopend. 
 
Jocomo vormt een campingcluster met San Lanaco. Beide campings vor-
men een ruimtelijk cluster maar hebben elk een afzonderlijke uitbating.  
 

 
Het plangebied bestaat uit twee delen, aangegeven op bijgevoegde sne-
de.  
 
Zone 1 betreft de feitelijke uitbreiding van het recreatiegebied. Deze zone 
wordt momenteel ingenomen door bospercelen, hoofdzakelijk bestaande 

uit naaldhout. Aan de randen gaat deze naaldhoutaanplanting, zonder 
ondergroei, over in gemengde aanplantingen om uiteindelijk aan de 
westzijde over te gaan in een jonge loofhout beplanting. Deze vormt de 
begrenzing van een eerder open gebied waar de vijver met zijn aanpalen-
de graspartijen het beeld bepaald.  
De bospercelen worden ongeveer in het midden doorsneden door de 
toegangsweg (gele pijl op figuur). Deze verbindt de Maastrichterweg met de 
inkomzone (blauwe aanduiding op figuur). De toegangsweg loopt in helling 
omlaag in noordelijke richting.  
De noordelijke grens van het plangebied wordt gevormd door een dreef 
(groene pijl op figuur), die de inkomzone verbindt met de parking en die in 
westelijke richting verder loopt tot aan de laatste chalet. Dit tracé is in de 
Altas der Buurtwegen opgenomen als buurtweg nr. 66 (statuut van open-
baar domein).Tussen de inkomzone en de parking ligt een dubbel pad dat 
wordt gescheiden door een rij hoogstambomen. Het zuidelijk pad ontsluit 
de parking, het noordelijk pad zorgt voor de ontsluiting van de chaletzo-
ne. 
In de noordwestelijke zone van de bospercelen, aansluitend bij de dreef, 
is een parkeerzone ingericht (gele afbakening op figuur). Er is een beperkte 
opening gekapt in het bos waar een kiezelverharding de parking aangeeft, 
er is geen belijning aanwezig. De parkeerzone loopt uit in de omliggende 
naaldhoutaanplanting waar de auto’s tussen de bomen worden gestald. 
De capaciteit van deze parkeerzone bedraagt ongeveer 60 plaatsen. Op 
het bestaande kampeerterrein zijn momenteel 80 parkeerplaatsen voor-
handen voor kampeerders, verder is er nog parkeergelegenheid aan de 
taverne.  
Het oostelijke deel van het plangebied wordt gevormd door de bosperce-
len gelegen aan de oostzijde van de toegangsweg. Het bomenbestand 
bestaat hoofdzakelijk uit naaldhout met loofhout randen. Hier wordt de 
noordelijke grens gevormd door de uitrit (oranje pijl op figuur) die aan-
sluit op de Lepelvormweg. Het betreft een smalle asfaltweg gevangen 
tussen het bos en de camping San Lanaco. Dit weggedeelte betreft even-
eens het tracé van buurtweg nr. 66. 
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Er is een tweede, ondergeschikte, ontsluiting van het terrein (paarse pijl), 
een smalle grindweg, die enkel wordt gebuikt om de privéwoning van de 
eigenaar te bereiken en door vrachtwagens die de containers komen op-
halen. De huidige containerstandplaats (aangegeven met C op figuur) herbergt 
2 containers, één voor snoeihout en één voor huisvuil. Het gebruik van dit 
grindpad door vrachtwagens is niet optimaal (vrachtwagens moeten ach-
terwaarts inrijden, smal pad, beperkte verharding).  
 

 
 
De Maastrichterweg ligt hoger dan het projectgebied en wordt over heel 
de lengte begeleid door een met gemengd hout begroeid talud. Deze 
taludlijn vormt de zuidelijke grens van zone 1. 
 
Aansluitend bij het plangebied ligt een vijver. Deze vijver is midden jaren 
’90 (met geldige bouwvergunning, nr. 1993/234-5032) door de camping-
exploitant in natuurgebied aangelegd. Tevens werden er heel wat bomen 
en andere beplantingen aangeplant. Dit werd gedaan met het oog op een 
verhoging van de belevingswaarde en de natuurwaarde van de camping. 
In de afgeleverde vergunning werd o.a. de voorwaarde gestipuleerd dat 
de vijver niet voor recreatieve doeleinden mag gebruikt worden m.a.w. 
geen visvijver, noch zwempartij, vaar- of surfvijver. Er zijn geen voorzie-

ningen voor recreatieve doelen aanwezig (geen steigers, geen kantine). 
Sporadisch en eerder beperkt wordt de vijver gebruikt om te vissen door 
campinggasten en een toevallige recreant/visser.  
 
Zone 2 betreft de correctie van het gewestplan. Een gedeelte van de wo-
ning van de eigenaar ligt momenteel in natuurgebied, een gedeelte in 
recreatiegebied. Het driehoekig gedeelte van het perceel dat buiten de 
recreatiezone valt wordt in het RUP opgenomen. 
 

 
Schematische voorstelling van de bestaande camping met aanduiding van projectgebied 
 
De gedetailleerde terreintoestand is weergegeven op het plan bestaande 
toestand. 
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Inkomgebied met receptiegebouw Receptiegebouw 

  
Verbinding inkom - parkeerzone Dubbele paden met bomenrij 

  
Naaldhout zonder onderbeplanting Loofhout rand van bosperceel 

  
Vijver in westelijke richting Gebied tussen de vijver en de dreef 

  
Parkeerzone Uitgang 

  
Inkomdreef Pad tussen naaldbos en talud aan Maas-

trichterweg 
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Woning van de eigenaar aansluitend bij 
de vijver 

 
Woning van de eigenaar – oostelijke 
gevel 
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4 Randvoorwaarden uit de planningscontext 

4.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
Lanaken ligt in het Vlaamse buitengebied. Op Vlaams niveau wordt vooral 
de nadruk gelegd op laagdynamische recreatie in het buitengebied. Uit-
gangspunt bij de ontwikkeling van de toeristisch recreatieve activiteiten 
in het buitengebied is het recreatief medegebruik met respect voor de 
draagkracht van het gebied.  
 
Het RSV bepaalt dat wat betreft bestaande hoogdynamische toeristisch-
recreatieve infrastructuur in het buitengebied strikte locatie- en uitbrei-
dingsvoorwaarden gelden en dat de bestaande infrastructuur gelegen 
moet zijn in een gebied wat in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplannen aangeduid wordt als toeristisch-recreatief knooppunt of 
netwerk van toeristisch-recreatief belang.  
⇒ Jocomo is in het provinciaal ruimtelijk structuurplan aangeduid als 
toeristisch-recreatief knooppunt. 
 
Bij de ontwikkelingsmogelijkheden voor openluchtrecreatieve verblijven 
in het RSV wordt bepaald dat alle terreinen voor openluchtrecreatieve 
verblijven (ongeacht de bestemming op het gewestplan) moeten worden 
geëvalueerd i.f.v. de ruimtelijke draagkracht van het betrokken gebied.  
⇒ Jocomo is in zijn bestaande toestand verenigbaar met de ruimtelijke 
draagkracht.  
 
In uitvoering van het RSV is een ruimtelijke visie voor landbouw, natuur 
en bos voor de buitengebiedsregio Limburgse Kempen en Maasland op-
gesteld. Jocomo is gesitueerd binnen de deelruimte ‘Kempen (zuidooste-
lijk deel)’. Voor recreatiegebied Jocomo/San Lanaco is geen ruimtelijk 
concept opgenomen in de visie. Het recreatiegebied (incl. de tussenruim-
te met de N77) wordt als het ware uitgesneden uit de omliggende bos-
complexen.  
 

 

4.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) 

4.2.1 Bindende bepalingen  

De relevante bindende bepalingen uit het RSPL1

• Nr. 41: De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op 
voor de toeristisch-recreatieve knooppunten type IIa. Zij doet dat 
in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende par-
tijen. 

 zijn:  

• Nr. 56: De provincie maakt een beleidskader op voor de kampeer-
terreinen en de kampeerverblijfparken als voorbereiding voor de 
opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Zij doet dat in over-
leg met de diverse belanghebbende partijen. 

                                                      
1 Goedgekeurd bij M.B. d.d. 12/02/2003 
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4.2.2 Richtinggevend deel  

In gemeenten die als toeristisch-recreatief knooppunt type I geselec-
teerd zijn kunnen onder strikte voorwaarden nieuwe toeristisch-
recreatieve voorzieningen van provinciaal niveau bijkomen (RSPL, p. 228).  
 
Een selectie als toeristisch-recreatief knooppunt type IIa wil zeggen dat 
er – onder bepaalde voorwaarden - nog uitbreiding van de toeristisch-
recreatieve infrastructuur mogelijk is buiten de huidige perimeter van de 
recreatiezone en dat de provincie bevoegd is voor de opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RSPL, p. 229). 
 
In het RSPL (p. 229, 213) wordt o.a. vermeld dat bestaande kampeerter-
reinen en kampeerverblijfparken onvoldoende onderzocht zijn en dat de 
provincie hierover apart onderzoek uitvoert. Afhankelijk van de resulta-
ten van dit onderzoek kunnen nieuwe toeristisch-recreatieve knooppun-
ten type II worden aangeduid. De bijkomende selectie van toeristisch-
recreatieve knooppunten type II moet door de provincieraad goedge-
keurd worden. Hierbij aansluitend kan de provincie ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen opstellen. De provincie zal ook een samenwerkingsverband 
opstarten waarin het beleidskader voor kampeerterreinen en kampeer-
verblijfparken verder wordt uitgewerkt.  
 
Jocomo moet gesitueerd worden op de overgang tussen de hoofdruimte 
Kempen (deelruimte Drieparkengebied) en de hoofdruimte Maasland 
(deelruimte Zuidelijk Maasland). Voor het drieparkengebied wordt een 
behoud en versterking van de aaneengesloten bosstructuren en natuur-
gebieden voorgesteld (geen verdere versnippering). Het Kempens Plateau 
wordt in zijn geheel als toeristisch-recreatief verwevingsgebied van pro-
vinciaal niveau beschouwd, met de nadruk op laagdynamisch toerisme en 
recreatie (recreatief medegebruik) op het Plateau zelf, met complemen-
tair daaraan de hoogdynamische vormen van toerisme en recreatie aan 
de rand van het Plateau (concentratie in toeristisch-recreatieve polen of 
knooppunten aan de randen van het Plateau) (RSPL, p. 227). De steilrand 

van het Kempens Plateau wordt aangeduid als toeristisch-recreatieve 
overgang (p. 226-227) en structurerend reliëfelement (p. 254). 
⇒ Jocomo kan gezien worden als toeristisch-recreatieve pool, gelegen op 

de rand van het Kempens Plateau/verwevingsgebied. De uitbreiding 
van de camping in de ‘restruimte’ tussen het bestaande park en de N77 
betekent geen verdere aantasting of versnippering van de aaneenge-
sloten boscomplexen van het Park Hoge Kempen.  

 

4.2.3 Onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingsperspectie-
ven van de campings in Limburg + beleidskader 

 
In uitvoering van het RSPL is een onderzoek naar de ruimtelijke ontwikke-
lingsperspectieven van de campings in Limburg uitgevoerd. Binnen het 
onderzoek is de ruimtelijke situatie van de Limburgse campings geëvalu-
eerd, is getracht de toekomstplannen, uitbreidingsbehoeften en –
mogelijkheden in kaart te brengen en er een ruimtelijk verantwoorde 
uitspraak over te doen. Finaliteit van het onderzoek was te komen tot een 
beleidskader voor kampeerterreinen en kampeerverblijfparken en een 
bijkomende selectie van toeristisch-recreatieve knooppunten type II. Op 
21/04/2004 heeft de provincieraad kennis genomen van het eindrapport 
van het ‘onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van 
de campings in Limburg’ (april 2004, 253 blz.). Daarbij heeft de provincie-
raad ook het beleidskader voor kampeerterreinen en kampeerverblijfpar-
ken en een bijkomende selectie van toeristisch-recreatieve knooppunten 
type II vastgesteld.  
 
In het campingonderzoek is tevens een concrete gebiedsgerichte visie 
uitgewerkt op kampeerterreinen en kampeerverblijfparken in Limburg op 
basis van de hoofd- en deelruimten van het RSPL. Voor de betrokken 
deelruimten (Drieparkengebied en Zuidelijk Maasland) wordt gesteld dat 
het kampeertoerisme kan versterkt worden aan de randen van de 3 Kem-
pense Parken en gekoppeld aan de ontwikkeling van het Nationaal Park 
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Hoge Kempen, rekening houdend met de natuur- en open ruimte verbin-
dingen.  
 
Het beleidskader voor kampeerterreinen en kampeerverblijfparken 
bestaat uit: 
 

 
A. Basisvoorwaarden voor provinciale selectie  

 

1. Oppervlakte van min. 10 ha OF min. totaal aantal van 250 eenhe-
den OF min. 75 toeristische eenheden OF

 

 gelegen op een ‘toeristische 
locatie’(*) (**) 

2. min. 50% van de totale oppervlakte van het in gebruik zijnde kam-
peerterrein/kampeerverblijfpark gelegen in de juiste bestemmingszone 
(recreatiegebieden, gebieden voor verblijfsrecreatie, recreatiepark). 
 

3. Bedoeling/wens om de exploitatie verder te zetten in de toe-
komst (tot na 2007). 
  

(*) Met “toeristische locatie” wordt bedoeld een ’locatie met toeristische potentie of clustering zo-
als bijvoorbeeld de bestaande toeristisch-recreatieve knooppunten type II, een ligging aan de rand 
van het Nationaal Park Hoge Kempen, of een koppeling met andere recreatieve voorzieningen’ . 
(**) De gehanteerde normwaarden zijn ‘richtwaarden’, die zowel gelden voor de bestaande toe-
stand als na een eventuele uitbreiding. 

 
 

 
B. Ruimtelijk afwegingskader 

In het campingonderzoek zijn Jocomo en San Lanaco afzonderlijk onder-
zocht. 
 
Kampeerverblijfpark Jocomo voldeed aan de (ruimtelijke en toeristische) 
basisvoorwaarden van provinciaal niveau. Volgens het afwegingskader 

(zie volgende pagina) was een uitbreiding mogelijk met volgende rand-
voorwaarden:  

•  Aangeven van kwantitatieve compensatie van om te vormen na-
tuurgebied (binnen de ruimteboekhouding/grondbalans) op 
Vlaams niveau (in het kader van het natuurdecreet). 

• Rekening houden met natuurwaarden op locatie van gewenste 
uitbreiding. 

• Rekening houden met bosbestand op de locatie van de geplande 
uitbreiding (maximaal behoud bestaande bomen, bosdecreet 
(ontbossing en compensatie) en een landschappelijke inpassing 
(o.a. buffering t.o.v. N77). 

• De opmaak van een passende beoordeling kan gevraagd worden. 
 
Jocomo kwam hierdoor in aanmerking voor een selectie als toeristisch-
recreatief knooppunt type IIa.  
 
In het campingonderzoek werd een ander uitbreidingsvoorstel onderzocht 
dan in voorliggend PRUP wordt uitgewerkt (zie hiervoor Hoofdstuk 5).  
 
Camping San Lanaco voldeed aan eveneens aan de (ruimtelijke en toeris-
tische) basisvoorwaarden van provinciaal niveau, doch de gewenste uit-
breiding was niet mogelijk volgens het ruimtelijk afwegingskader.  
 
Wegens de aangrenzende ligging van Jocomo aan San Lanaco, en aange-
zien dit ruimtelijk als 1 geheel kan beschouwd worden (ofschoon beide 
campings een aparte bedrijfsuitbating hebben), wordt Jocomo/San Lana-
co als 1 camping-cluster beschouwd en in het campingonderzoek als 1 
ruimtelijk samenhangend geheel benaderd. De camping-cluster “Joco-
mo/San Lanaco” wordt daarom als geheel als toeristisch-recreatief 
knooppunt type IIa geselecteerd.   
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 aanleg / uitbreiding / regularisatie van terrein is gelegen in

(*) = mits voldaan aan de voorwaarden en mits inachtname van de bijkomende bepalingen
1 = mogelijk mits de waarde en functie van het betreffende gebied niet wordt aangetast of in het gedrang komt
2 = mogelijk mits er geen negatieve invloed wordt bewerkstelligd op een SBZ van het Natura-2000-netwerk
3 = mogelijk mits, indien gelegen in VEN, de overdruk als GEN of GENO wordt opgeheven door een gewestelijk RUP en gecompenseerd in het VEN.
4 = mogelijk mits er geen ruimte in recreatiegebied vrij en in eigendom is om de zonevreemde standplaatsen te herlokaliseren
5 = mogelijk mits gelegen in toeristisch-recreatief knooppunt type I of stedelijk gebied en mits afstemming op het niveau van het betrokken gebied, de draagkracht van de ruimte en het locatiebeleid
6 = mogelijk mits,
• Gelegen in toeristisch-recreatief netwerk, toeristisch-recreatief kerngebied, toeristisch-recreatief knooppunt type I, stedelijk gebied of in (of aan de rand van) toeristisch-recreatief verwevingsgebied
• Voldaan is aan de voorwaarden voor uitbreiding i.f.v. de ruimtelijke draagkracht, gesteld het RSPL, m.n.

-de uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur sluit aan bij de bestaande
-de uitbreiding past in een visie over de gewenste ontwikkeling van een ruimer gebied
-de inplanting ontziet belangrijke natuur, agrarische en landschappelijke gebieden of waarden
-de ontsluiting kan op een goede manier verlopen zonder onaanvaardbare overlast voor verkeersgevoelige gebieden

• Er geen ruimte binnen het recreatiegebied meer vrij en in eigendom is (of verworven kan worden) om de uitbreiding te realiseren
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• VEN = Vlaams Ecologisch Netwerk
• GEN = Grote Eenheden Natuur
• GENO = Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling

• NVB = Natuurverbinding
• ORV = Open ruimte verbinding

• SBZ = Speciale Beschermingszone (d.i. Vogel– of Habitatrichtlijngebied)
• “open ruimte gebied” = riviervallei, boscomplex of aaneengesloten landbouwgebied
• GEIB = gebieden met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang
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4.3 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
In het informatief gedeelte van het GRS wordt als knelpunt aangegeven: 

• Onvergunde weekendverblijven op San Lanaco en deels vergund 
kampeerterrein op Jocomo 

• San Lanaco/Jocomo mist een vriendelijke en vlotte toeganke-
lijkheid en parkeeraccommodatie. 

  
M.b.t. de gewenste bovenlokale toeristische structuur wenst de gemeen-
te de bestaande verblijfsrecreatieve centra die gelegen zijn aan de rand 
van het Kempisch Plateau te behouden en ontwikkelingsmogelijkheden te 
geven (als verblijfsrecreatieve poorten). 
De gemeente onderscheidt twee bovenlokale clusters: 

• Het cluster San Lanaco en Jocomo Lanaken (provinciale selec-
ties) 

• Het cluster Sunclass-Sonnevijver / Sterregraaf (niet geselecteerd 
door provincie) 

 
Over het algemeen zal erover gewaakt worden dat deze centra hun po-
tenties als aanvullende toegangspoorten (tot het Nationaal Park Hoge 
Kempen) maximaal benutten. Voor San Lanaco en Jocomo (32 ha) wordt 
het beleid bepaald door de provincie via een provinciaal RUP. 

4.4 Watertoets 
De watertoets is uitvoerig besproken in bijgevoegde Plan MER.  
  
Overstromingsgevoelige gebieden 
Het plangebied is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied. 
  
Infiltratiegevoelige gebieden 
Het plangebied wordt gekenmerkt door infiltratiegevoelige bodems. Dit 
houdt in dat de aanleg van infiltratievoorzieningen of waterdoorlatende 
verhardingen hier mogelijk interessant is. Anderzijds is het gebied gevoe-
liger voor calamiteiten aangezien verontreinigingen sneller het grondwa-
ter bereiken. 
  
Grondwaterstromingsgevoelige gbieden 
Het plangebied is weinig gevoelig voor grondwaterstroming. 
  
Winterbedkaart 
Het plangebied is niet gelegen in het winterbed van een waterloop. 
  
Hellingenkaart 
Het plangebied wordt gekenmerkt door beperkte niveauverschillen (Hel-
lingen tussen 0,5-5%). Enkel langsheen de Maastrichterweg komen stei-
lere hellingen voor (tot 10%). 
  
Erosiegevoeligheid 
Het plangebied is enkel langsheen de Maastrichterweg (ter hoogte van 
de steilere hellingen) erosiegevoelig. 
 

Gelet op de bovenstaande analyse en het feit dat de realisatie van het 
plan slechts een beperkte toename van verharding tot gevolg heeft, en 
aangezien de uitbreiding van bebouwingsoppervlakte eerder beperkt is 

Conclusie 
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tov de totale zone, en aangezien er voldoende mogelijkheden zijn voor 
waterbuffering kan men er redelijkerwijs van uitgaan dat het plan geen 
significante negatieve impact gaat hebben op de waterhuishouding. Bij de 
aanleg van de parking wordt voor de meest intensief gebruikte zones wel 
gesloten verharding toegestaan om verontreiniging van het oppervlakte 
water door insijpelen van bijv. oliën tegen te gaan.  
 

4.5 Biologische waarderingskaart 

 
 

De vijver met zijn onmiddellijke omgeving is aangegeven als biologisch 
waardevol, evenals de naaldhoutbossen. Het bosgebied aansluitend bij 
de vijverzone wordt als complex van biologisch waardevolle en zeer 
waardevolle elementen aangeduid.  
 

4.5.1 Inventarisatie2

Tijdens uitgebreide terreinverkenningen in het voorjaar 2006 en 2009 
werden een aantal bijzondere aandachtspunten vastgesteld met betrek-
king tot de discipline fauna en flora. De bijzondere aandachtsgebieden 
omvatten de belangrijkste zones met betrekking tot de natuurwaarden 
in en rond het plangebied. De overige zones zijn reeds toeristisch inge-
richt. 

 

Het plangebied wordt gekenmerkt door een eikendreef, die de scheiding 
vormt met de bestaande camping. Dwars op deze dreef kunnen volgen-
de deelgebieden onderscheiden worden 
 

 
 

Naaldhoutaanplant met verwaarloosbare ondergroei. De naaldhoutaan-
Deelgebied 1 

                                                      
2 cf. Technum, Plan-milieueffectrapport PRUP Kampeerverblijf JOCOMO te Lana-
ken (goedgekeurd d.d. 09/03/2010). 
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plant bestaat uit Fijnspar (Picea abies). 
Naar de rand van het gebied worden eveneens varens, Stinkende gouwe 
(Chelidonum majus), Robertskruid (Geranium robertianum), Look zonder 
look (Alliaria petiolata) en Vergeet-me-nietje (Myosotis) aangetroffen. 
 

Beslaat de buffer langs de weg en is opgebouwd uit gevarieerd loofhout 
zoals Zomereik, Lijsterbes, Gewone vlier, Amerikaanse eik (Quercus ru-
bra), Sporkehout, Walnoot (Juglans regia) en Amerikaanse vogelkers. De 
ondergroei is zeer gevarieerd met zowel “natte soorten” zoals Bitterzoet 
en Helmkruid als “droge soorten” zoals Grote Weegbree. Waarschijnlijk 
kan de vreemde droge natte plantenvegetatie verklaard worden door 
verstoring en/of stortingen. 

Deelgebied 2 

 

Deelgebied drie bestaat uit een gemengd bos waarbij de verhouding 
naaldhout/loofhout ongeveer 60/40 bedraagt. 

Deelgebied 3 

 

In het betreffende stuk is een vijver gelegen (aangelegd midden jaren 
‘90) met zeer troebel water, vermoedelijk veroorzaakt door karperachti-
gen omdat de vijver dienst doet als visvijver

Deelgebied 4 

3

Het grasland rond de vijver wordt gemaaid. Hoewel deelgebied 4 gedeel-
telijk buiten het plangebied gelegen is, wordt heel deze zone beschreven 
aangezien het grasveld en de vijver één geheel vormen. Bovendien biedt 
de vijver belangrijke mogelijkheden naar natuurontwikkeling en dient 
hieraan binnen de uitbreiding van Jocomo de nodige aandacht besteed 
te worden. 

. De vijver met enkele wa-
terlelies wordt overschaduwd door Zwarte els Wilg, Grove den, Brem, 
Ruwe berk, Zomereik en op de oever is Pitrus en Grote lisdodde terug te 
vinden. 

                                                      
3 De vijver wordt niet als visvijver voor externen gepromoot, gecommuniceerd of 
uitgebaat. 

Dit gebied is net zoals deelgebied 3 een gemengd bos waarbij de ver-
houding naaldhout/loofhout ongeveer 70/30 is. Het gebied is minder 
waardevol dan deelgebied 3 en bevat ongeveer dezelfde soortensamen-
stelling met bijkomend Noorse esdoorn (Acer platanoides). 

Deelgebied 5 

4.6 Gewestplan 

 
 



Provincie Limburg PRUP JOCOMO   Toelichtingsnota 

Tritel - Spatial Planning & Design  18 

Het plangebied bevindt zich bijna volledig in natuurgebied en een klein 
gedeelte in Landelijk Woongebied. 

4.7 Habitat en vogelrichtlijngebieden, VEN-gebied 
Afbakening als VEN ten noorden en oosten van recreatiegebied (bossen 
Kempisch Plateau): Hoge Kempen. 
Afbakening als Speciale Beschermingszone (Habitatrichtlijngebied) ten 
noorden en oosten van recreatiegebied: Mechelse Heide en Vallei van de 
Ziepbeek. 
Vogelrichtlijngebied op ca. 300m.  
Dit wordt verder uitvoerig besproken in de Plan MER. 
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4.8 Atlas der buurtwegen 
Wegen en paden uit de Atlas der Buurtwegen worden weergegeven op 
het plan bestaande toestand. 
Binnen het plangebied ligt een gedeelte van de buurtweg nr 66. 
 

4.9 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
Het plangebied is gelegen net ten zuidoosten van de relictzone “Mechelse 
Heide-Heiwijk”. Ten noordoosten van het plangebied ligt de relictzone 
“Onder de Berg” (ca. 400 m). De relictzone “Mechelse Heide-Heiwijk” 
vormt de kern van het Landschapspark Hoge Kempen. Het vormt een 
groot aaneengesloten natuurgebied bestaande uit heide- en bosgebieden 
met unieke of uitzonderlijke natuurwaarden. Vanaf de eerste helft van de 
19e eeuw werden er planmatige heidebebossingen uitgevoerd (Heiwijk, 
Pietersembos, Roelerheide). Toch blijven nog grote heideoppervlakten 
over. Het gebied wordt doorsneden door de valleien van de Ziepbeek en 
de Kikbeek. De relictzone “Onder de Berg” vormt een zone van heide- en 
bosgebieden aan de steilrand van het Kempens plateau. 
Verder wordt de steilrand van het Kempens plateau, ten noordwesten 
van het plangebied aangeduid als lijnrelict volgens de Landschapsatlas. In 
de omgeving van het plangebied zijn geen puntrelicten gelegen. Er be-
vindt zich geen beschermd landschappelijk erfgoed in het studiegebied, er 
bevindt zich geen bouwkundig erfgoed in het studiegebied. 
 
Dit wordt verder uitvoerig besproken in de Plan MER. 

 
 

4.10 Bijzondere plannen van aanleg/ruimtelijke uit-
voeringsplannen 

Binnen het plangebied zijn geen BPA’s of RUP’ aangegeven.  
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5 Inrichtingsalternatieven4

 
 

Op basis van het campingonderzoek van de provincie Limburg (‘Onder-
zoek naar de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van de campings in 
Limburg’, april 2004) werd een uitbreiding voor Jocomo voorgesteld zoals 
weergegeven op Figuur A4. 38. In dit voorstel is de nieuwe camping gro-
tendeels gelegen rondom de vijver. 
 

 
Uitbreidingsvoorstel Jocomo op basis van het campingonderzoek (april 2004) 
 

                                                      
4 cf. Technum, Plan-milieueffectrapport PRUP Kampeerverblijf JOCOMO te Lana-
ken (goedgekeurd d.d. 09/03/2010). 

 
Aangepast uitbreidingsvoorstel 
 

Naar aanleiding van het vooroverleg van de provincie met de belangheb-
bende administraties (oktober 2004) werden er enkele aanpassingen 
doorgevoerd. Naar aanleiding van de terreinbezoeken met het Agent-
schap voor Natuur en Bos (november 2004) en het hieruit volgende ad-
vies werd het initiële plan aangepast. De bestaande vijver en het omlig-
gende grasland werden aangeduid als potentieel waardevolle natuur. 
Bijgevolg werd overeengekomen om een alternatief te zoeken voor het 
initiële plan waarbij de vijver en omliggend grasland uit het plangebied 
werd geweerd. 
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6 Visie op de mogelijke inrichting van het terrein 
Hieronder wordt de gewenste/geplande inrichting omschreven, mede 
gebaseerd op de actuele toekomstvisie van de exploitant. Het kan be-
schouwd worden als een visie op de gewenste ruimtelijke structuur.  

6.1 Ontsluiting en parkeren 
De locatie van de inrit van het kampeerverblijf Jocomo op de Maastrich-
terweg blijft behouden zoals in de bestaande situatie. Omdat de huidige 
inrit niet goed zichtbaar is, wordt ze in het nieuwe ontwerp geaccentu-
eerd. Het lineaire karakter van de buffer die de Maastrichterstraat bege-
leidt, wordt onderbroken op de plaats van de inrit. In deze opening krijgt 
de dreef die de toegang aangeeft de overhand.  
Het niveauverschil en de begeleiding van hoogstammig groen accentueert 
het lineaire karakter van de toegang. 
 
De uitrit van het reeds bestaande terrein Jocomo blijft behouden. Ver-
trekkend verkeer wordt afgewikkeld aan de oostzijde van het terrein, via 
bestaand openbaar domein (buurtweg nr. 66) en verder via Lepelvorm-
weg. Omdat de uitrit eerder smal is, wordt onderzocht of het mogelijk is 
deze te verbreden. Er wordt geopteerd om ook hier een dreef te creëren. 
 
De afwikkeling van het uitgaand verkeer van het uitbreidingsdeel van 
Jocomo (m.n. het voorwerp van voorliggend PRUP) naar de N77 moet 
gebeuren langs het tracé van de bestaande inrit; en dit om geen bijko-
mende verkeersdruk te bewerkstelligen in de Lepelvormweg ten gevolge 
van de uitbreiding van Jocomo. Middels slagbomen en sturing via badges 
moet het technisch-organisatorisch mogelijk zijn om de scheiding van 
deze verkeersstromen in de praktijk goed te organiseren, ook gelet op de 
interne organisatie van de camping en het uitbreidingsdeel waar het de 
bedoeling is om hoofdzakelijk (tot zelfs uitsluitend) toeristische plaatsen 
te voorzien. 
 

De aanwezige laan aan de noordzijde van het plangebied blijft behouden. 
De dubbele padenstructuur die hier momenteel aanwezig is laat toe om 
voetgangers en autoverkeer te scheiden. Door het aanplanten van bege-
leidende loofbomen wordt de bestaande drevenstructuur versterkt en 
benadrukt. De ruimte die wordt voorzien voor de dreef is ongeveer 15m 
breed. 
 
Het PRUP legt, binnen haar mogelijkheden als ruimtelijk instrument, de 
ontsluitingsstructuren vast als ruimtelijk element (‘dreefstructuur’). De 
effectieve verkeersorganisatie (of ingrepen voor eventuele aanpassing 
ervan) moet gebeuren binnen dit ruimtelijk kader en in overleg met de 
wegbeheerder. 
 
In het inrichtingsvoorstel worden twee zones aangegeven als circulatie-
gebied. Hier wordt de afwikkeling van aankomend en vertrekkend ver-
keer geregeld en de inrichting van parkeerzones mogelijk gemaakt. Naar-
gelang de plek kan de inplanting van een receptiegebouw of een sanitair-
blok in deze zones gerealiseerd worden.  
Het gebied aansluitend bij de toegang is de representatieve ruimte. Ze 
wordt door alle bezoekers gebruikt, zowel de dagjestoeristen als de ver-
blijfstoeristen. In deze zone wordt het receptiegebouw ingeplant waar 
beide bezoekersgroepen zich moeten aanmelden, verder is er een parking 
met een capaciteit van ongeveer 60 plaatsen. Aansluitend bij de receptie 
en de parkeerzone, wordt een soort plein ingericht. Bijkomend aan de 
oppervlakte nodig voor de inplanting van het parkeergebied en het recep-
tiegebouw moet voldoende ruimte voorzien worden om een vlotte ver-
keersafwikkeling te garanderen. De draaicirkel van auto en caravan, de 
nodige ruimte voor wachtende caravans, het ontvangstplein vragen vol-
doende ruimte om ook nog een doorstroming te kunnen vrijwaren.  
De parkeerzone geeft bijkomend ontsluiting aan de recyclagezone. Door 
zowel de composteerzone als de containerstandplaats in het aanpalend 
gebied te voorzien wordt de noordelijke ondergeschikte ontsluiting (zie 
paarse pijl op figuur Beschrijving plangebied) enkel nog gebruikt om de privéwo-
ning te bereiken. Het pad hoeft dan niet meer voor vrachtverkeer inge-
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richt te worden, de belasting op het omliggende natuurgebied wordt 
verminderd. Daar boven op vraagt deze bundeling van voorzieningen, aan 
de toegang tot het terrein, minder oppervlakte aan circulatieruimte wat 
de oppervlakte aan groen ten goede komt en waardoor vrachtverkeer 
doorheen het kampeerterrein vermeden wordt. 
 
Een tweede circulatiezone omvat een parking voor bezoekers van de 
camping (cf. huidige parking in bos). De capaciteit van dit gebied bedraagt 
ongeveer 45 plaatsen. Gezien zijn centrale ligging kan hier ook een sani-
tairblok ingericht worden. 

6.2 Bebouwing en verblijfsgedeelten 
In de noordelijke uitloper van het plangebied wordt een strook voorzien 
voor de mogelijke inplanting van bijkomende vaste verblijfsconstructies 
(bijv. chalets van max. 80m²). Deze locatie krijgt de voorkeur vermits al de 
voorzieningen zoals ontsluiting en riolering reeds voorhanden zijn langs-
heen de dreef.  De ontsluiting gebeurt via de dreef, terwijl de buitenruim-
te en de chalets worden ingekapseld door het buffergroen van de vijver-
zone. De keuze van vaste constructies geeft meer garanties naar een be-
heersbaar ruimtegebruik; de chalet wordt op een vaste plaats ingeplant, 
terwijl de ‘inplanting’ van de tent/caravan al eens kan variëren en veel 
moeilijker in de hand te houden is.  Een aantal bijkomende chalets langs 
de dreef zorgt voor een logische afbouw van de camping naar de vijver 
toe. Bij de inplanting van de gebouwen moeten de hoogstambomen ge-
vrijwaard blijven en de versterking van de dreef gegarandeerd worden.  
 

 
 
De zone die voor de dreef wordt voorzien is ook hier ongeveer 15 m 
breed wat een optimale uitgroei van de boomkruinen garandeert en de 
continuïteit van de dubbele dreefstructuur verder zet, richting natuurge-
bied. De chaletzone heeft een maximum breedte van 15 m. Verder wordt 
een 5m brede randzone ingetekend die als buffer dienst doet. Deze 
groenstrook loopt naadloos over in het landschappelijk groen van de vij-
verzone. In praktijk komt het erop neer dat de 5 m brede zone niet af te 
lezen is vermits ze onderdeel uitmaakt van het hele natuurgebied rond de 
vijver. 
 
 
Tussen de hoofdontsluiting, de noordelijk gelegen dreef, de vijverzone en 
de Maastrichterweg ligt een gebied dat is bestemd voor de inrichting van 
openluchtrecreatieve verblijven. Het bestaande bos wordt volledig ge-
rooid met uitzondering van waardevolle loofbomen die als solitair behou-
den kunnen blijven. De oppervlakte aan bos die voor de inrichting van de 
recreatiezone gekapt dient te worden moet elders gecompenseerd wor-
den. Bij ontbossing blijven de regels van het boscedreet van toepassing 
(verbod op ontbossing in recreatiegebied, behoudens ontheffing).Dit 
wordt verder geregeld bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. 
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Het grondgebruik van het gebied zal hoofdzakelijk gekenmerkt worden 
door graspartijen, gevangen in een grit van wegen in halfverharding of 
open verharding, waarbij de voorkeur uitgaat naar grind. Binnen dit grit 
kunnen kavels ingericht worden voor het opstellen van tenten, kampeer-
auto’s en trekkercaravans. Deze kavels kunnen per 2 à 4 gegroepeerd 
worden rond een voorzieningenpaal (cf. huidige kampeerzone Jocomo). 
Om voldoende flexibel te kunnen inspelen op toekomstige marktevolu-
ties, kunnen ook - weliswaar beperkt -vaste constructies (chalets) opge-
richt worden (max. 80m²).  
Tussen het wegen/grit worden hoogstambomen in willekeurige orde aan-
geplant om de visuele link te leggen met de aanpalende groenzones.  
In de zone richting vijver worden momenteel op het terrein meer loof-
bomen waargenomen. Deze zullen zoveel mogelijk behouden blijven in-
dien ze ingepast kunnen worden in de nieuwe recreatie-infrastructuur.  
Het gebied dat voor de uitbreiding van de camping in aanmerking komt 
mag niet worden afgegraven, noch worden opgehoogd. Enkel ter hoogte 
van de buffer, als begeleiding van de Maastrichterweg, wordt de aanleg 
van een talud toegestaan. 

 
De sterkte van deze camping ligt in het groene karakter en de rust van de 
plek. Omdat de uitbreiding wordt voorzien in de zone onmiddellijk aan-
sluitend bij de Maastrichterweg en omdat de Maastrichterweg hoger ligt 

dan de uitbreidingszone, zijn er enkele ingrepen nodig om deze rust te 
garanderen.  
Er wordt een 20 m brede bufferzone voorzien. In deze zone wordt een 
talud aangelegd dat het wegtracé volgt. Dit talud wordt beplant met een 
struik- en een boomlaag. Gezien het kunstmatig karakter van de weg mag 
het talud palend aan de rijweg vrij steil worden aangelegd. Om een eer-
der natuurlijk karakter te verkrijgen wordt de helling aan de recreatiezijde 
zachter. Als bijkomende maatregel kan in de bufferzone, aan de zijde van 
de Maastrichterweg, een geluidswand worden voorzien. Deze wand 
wordt visueel ingekleed met groen, ze wordt niet waargenomen van af de 
rand van het gebied. Eventueel kunnen hiervoor schanskorfmuren ge-
bruikt worden.  Schanskorven absorberen niet alleen lawaai, maar dienen 
ook als groen wand. Een klein, rotsachtig biotoop is een zeldzaam ecosys-
teem en kan gespecialiseerde flora en fauna een habitat bieden. 
 

6.3 Vijver en aansluitende zone 
Als overgang van de kampeerzone naar de vijverzone wordt de bestaande 
loofhoutgordel behouden en indien nodig versterkt. Een 5 m brede zone 
wordt als randzone ingekleurd om de grens van de recreatiezone te bepa-
len en te bufferen naar de vijver. Ook hier gaat de groenzone, aan de 
vijverzijde, niet af te lezen zijn vermits deze groenstrook naadloos loopt 
over in het landschappelijk groen van de vijverzone.  
Dit vijvergebied zelf ligt buiten de afbakening van het PRUP. Ze wordt 
momenteel gevat binnen natuurgebied volgens het gewestplan. De huidi-
ge beplanting en het beheer kunnen functioneren binnen de bestemming 
van het gewestplan.  
 
Omdat rond de vijver eerder waardevolle vegetatie aanwezig is, is geop-
teerd om in het overgangsgebied een visuele relatie te laten, hoogstam-
bomen met onderbeplanting van grassen krijgt daarbij de voorkeur. 
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6.4 Bosgebied 
De zone aan de oostzijde van de toegangsweg wordt als bos ingeschreven 
en functioneert als buffer tussen recreatie en wonen. Het beheer gebeurt 
i.f.v. bosbehoud. Momenteel is dit gebied aangeplant met een bos, over-
wegend bestaand uit naaldhout. In de toekomst wordt een omvorming 
van het bomenbestand naar gemengd bos nagestreefd. Aan de noordzij-
de kan een rij bomen gekapt worden voor de aanleg van de dreef die de 
uitgang accentueert.  
 
In het kader van duurzaam afvalbeleid wordt gescheiden afvalinzameling 
gevraagd. Hiervoor is ruimte nodig; composteren, hakselen van snoei-
hout, selecteren in de geëigende containers, restafval, circulateiruimte, ... 
Op vlak van duurzaam ruimtegebruik en om economische redenen wordt 
gewerkt met één centraal verzamelpunt. Er wordt gezocht naar een loca-
tie die gemakkelijk te ontsluiten is, zonder heel het gebied te moeten 
doorkruisen. Gezien het niet representatieve karakter van deze activiteit 
mag de ‘afvalzone’ niet op een zichtlocatie liggen en mag ze geen hinder 
geven aan de omliggende bestemmingen (wonen, recreatie). Er wordt 
voorgesteld om in de boszone een gebied te reserveren voor de inplan-
ting van de afvalzone (als herlocalisatie van de huidige plek van de afval-
zone aan de westzijde van het domein Jocomo).  
Ze wordt ontsloten via het circulatiegebied. Ze wordt visueel afgeschermd 
door de omliggende bosbegroeiing. 
Gezien de grote bosoppervlakte (ca 20 000 bomen op terrein Jocomo) en 
gezien de intentie om op termijn het naaldhout om te vormen naar loof-
hout is er een aanzienlijke ruimte nodig voor het composteren van blad-
afval en snoeihout met bijkomend nog ruimte voor het groenafval van de 
verschillende standplaatsen. Momenteel wordt het te composteren ma-
teriaal verdeeld in drie hopen, met een grondoppervlakte van 30x40m. 
Gezien composteren tijd vraagt en gezien er ook ruimte nodig is voor de 
omzetting/verluchting van het materiaal, gezien in het kader van opti-
maal ruimte gebruik de ‘afvalzone’ ook plaats geeft voor het stallen van 
twee containers wordt een zone van 1.200m² gereserveerd. Door het 

voorzien van keermuren kan hoger gestapeld worden zodat het grondop-
pervlakte van de compostzone kleiner wordt. Aan de boszijde kunnen 
deze keermuren bijvoorbeeld afgewerkt worden met schanskorfmuren, 
naar analogie met de huisstijl van het Nationaal Park. Deze constructies 
hebben het voordeel dat enerzijds de compostzone sterk afgebakend 
wordt zodat men zeker niet verder het bosgebied indringt en anderzijds 
werken ze ruimte beperkend door in de hoogte te gaan. Verder zijn 
schanskorven op een harmonieuze manier in de natuurlijke omgeving in 
te passen. De plaatselijk aanwezige fauna en flora kan zich goed op of 
door de schanskorven heen ontwikkelen. Deze "multifunctionaliteit" is 
een stuk intensief ruimtegebruik en dus een doordachte omgang met de 
schaarse ruimte. Zo werkt functionaliteit ondersteunend aan ecologie.  
 
In het MER werd er voorgesteld om enkel de compostzone te voorzien in 
het bosgebied om de mogelijke eutrofiëring van de vijver te vermijden. 
Het verplaatsen van de containerzone naar deze boszone werd in het 
MER niet onderzocht. Deze wijziging gaat echter niet gepaard met bijko-
mende milieueffecten: 
 
Rondom de compostvakken zullen keermuren voorzien worden zodat het 
afval in de hoogte kan gestapeld worden. Dankzij deze ruimtebesparende 
maatregel ontstaat er geen bijkomend ruimtebeslag of ecotoopverlies 
wanneer ook de afvalcontainers hier geplaatst worden. De maximale op-
pervlakte voor de ‘Zone voor recyclage’ bedraagt immers 1.200m², wat 
overeenkomt met de huidige oppervlakte van de composteerzone. 
 
Zowel de huidige als de toekomstige zone voor recyclage, respectievelijk 
in het noorden en het zuiden van het plangebied, worden volgens de 
Biologische waarderingskaart aangeduid als biologisch waardevol gebied. 
Zoals in het MER werd beschreven, biedt de noordelijke zone belangrijke 
mogelijkheden voor natuurontwikkeling. In dit opzicht is het interessant 
om ook de containerzone naar de zuidelijke boszone te verplaatsen. 
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De ‘Zone voor recyclage’ wordt volledig omgeven door bosgebied. Deze 
hoogopgaande vegetatie fungeert als visuele buffer zodat er geen visuele 
verstoring voor omwonenden of recreanten wordt verwacht. 
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Inrichtingsvoorstel 
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7 Doorvertaling naar grafisch plan en stedenbouw-
kundige voorschriften 

 
 
 
Het PRUP bestaat hoofdzakelijk uit het bestemmingsvlak ’gebied voor 
verblijfsrecreatie‘. Dit laat een flexibele invulling (en vrijheid van interne 

zonering) binnen de perimeter toe. Hierdoor kan snel en vlot afgestemd 
en ingespeeld worden op de (hedendaagse en toekomstige) toeristisch-
recreatieve (marktconforme) tendensen en wetmatigheden binnen de 
kampeersector.  
 
Er wordt specifiek gekozen voor de vestiging van (professioneel en com-
mercieel) openluchtrecreatief verblijf (‘camping’). Hiermee wordt aanslui-
ting gezocht op de sectorale regelgeving (logiesdecreet en uitvoeringsbe-
sluiten), met de bijbehorende kwaliteitsnormen, –bepalingen en controle. 
Dit beheersaspect moet mede de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijke 
verschijningsvorm van het gebied bepalen, nastreven en zelfs garande-
ren.  
 
Ondanks dat de ruimtelijke inrichting op het terrein, dat in de praktijk 
grotendeels (en vanzelfsprekend) zal bepaald worden door de bepalingen 
en uitvoering van de sectorregelgeving, wordt toch gekozen om een aan-
tal ruimtelijke uitspraken te doen binnen het gebied en enerzijds een 
maximaal bebouwingspercentage en minimaal groenpercentage vast te 
leggen om het open en groen karakter van het gebied te garanderen en 
anderzijds om randvoorwaarden te stellen aan de op te richten gebou-
wen en constructies (max. oppervlakte en bouwhoogte) om het klein-
schalig karakter van het openluchtrecreatief terrein te behouden. 
 
Het noordelijke deel van het bestemmingsvlak (driehoekige omtrek) is de 
correctie van het gewestplan. Het omvat een gedeelte van de woning van 
de eigenaar en het gedeelte van het perceel dat momenteel in natuurge-
bied is gelegen.  
 
Er worden twee gebieden aangegeven als ‘zone voor circulatie’. Eén zone 
wordt ingericht ter ondersteuning van de verblijfsrecreatie (parking + 
sanitair gebouw), in de andere zone kan het toegangsgebied uitgewerkt 
worden (parking + inplanting receptiegebouw).  
Het gebied voor ‘buffer’ begrenst de camping, begeleidt de Maastrich-
terweg en vormt de verbinding tussen het natuurgebied (vijver in het 
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westen) en het bosgebied (in het oosten). Door de aanleg van een talud, 
moet de hinder van de Maastrichterweg tot een minimum herleid wor-
den.  
 
Het gebied ‘randzone’ begrenst de effectieve kampeeractiviteit. De zone 
vormt een onderdeel van de landschappelijke inrichting van de vijverzo-
ne. Dit houdt in dat het gebied enkel aan de recreatiezone een vaste 
grens heeft. 
 
In overdruk worden nog de ’dreefstructuren’ de ‘langzaam verkeersrela-
tie’ en de ‘ontsluiting’ aangeduid. Deze begeleiden het interne verkeer, 
zorgen voor de samenhang tussen de bestemmingszones, verhogen de 
leesbaarheid van de inkom en uitgang en zorgen voor een veilige afwikke-
ling van het voetgangersverkeer. 
 
Het gebied tussen de recreatiezone en het woongebied aan de Lepel-
vormweg wordt bestemd als ’bosgebied’. In dit gebied is in overdruk een 
‘zone voor recyclage’ aangegeven. 
 
Het PRUP onderscheidt 2 gebiedscategorieën: RECREATIE en BOS. 
 
 

8 Ruimtebalans 
 
Volgens het gewestplan is bijna het volledige plangebied gevat binnen 
natuurgebied, met een klein gedeelte in landelijk woongebied. 
 
Binnen het RUP worden volgende bestemmingen aangegeven: 
 

Bestemming GWP  Bestemming PRUP Opp. in m² Totaal m² 
NATUURGEBIED  RECREATIE  32.191 
 Zone voor verblijfs-

recreatie 
20.256  

 Zone voor circulatie 6.579 
 Zone voor buffer 3.729 
 Randzone 1.627 
NATUURGEBIED BOSGEBIED  13.834 
 Zone voor bos 13.834  
LANDELIJK 
WOONGEBIED 

RECREATIE  57 

 Zone voor circulatie 57  
LANDELIJK 
WOONGEBIED 

BOSGEBIED  81 

 Zone voor bos 81  
Totaal    46.163 

 
Bestemmingscategorie  Huidige gewest-

planbestemming in 
het plangebied 

Bestemming 
in het provin-
ciaal ruimtelik 
uitvoerings-
plan 

Verschil 

RESERVAAT EN NATUUR 4,60 ha 0 - 4,60 ha 
BOS 0 1,39 ha + 1,39 ha 
RECREATIE 0 3,22 ha + 3,22 ha 
WONEN 0,01 ha 0 - 0,01 ha 
Totaal  4,61 ha 4,61 ha 0 
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In het PRUP wordt ca. 4,6ha natuurgebied omgezet, waarvan ca. 3,2ha 
naar recreatie en ca. 1,4ha naar bosgebied.  
 
9 Effectenrapporten 

9.1 Plan-MER 
Er werd een plan-MER opgesteld die bij het dossier wordt gevoegd (Tech-
num, Plan-milieueffectrapport PRUP Kampeerverblijf JOCOMO te Lanaken 
(goedgekeurd d.d. 09/03/2010)).  
 
Uit het plan-MER komen een aantal maatregelen die als randvoorwaar-
den in het PRUP kunnen worden meegenomen om potentiële effecten te 
voorkomen of te milderen:  
 
Om verstoring van het archeologisch erfgoed te voorkomen, zal een ar-
cheologisch vooronderzoek door middel van proefsleuven plaatsvinden. 
→ De bepalingen en verplichtingen rond archeologisch vooronderzoek 
worden geregeld door de betreffende sectorale regelgeving en zijn so-
wieso van toepassing (op niveau van de stedenbouwkundige vergun-
ning). Dit moet niet vastgelegd worden in het PRUP. 
 
Om verontreiniging van het oppervlaktewater van de vijver te voorkomen 
zal de composteerzone (verwerking van het organisch afval zoals snoei-
hout, bladeren, in beperkte mate gras) verplaatst worden naar de boszo-
ne in het zuiden van het plangebied. 
→ In het PRUP wordt een nieuwe locatie voor de composteerzone aan-
geduid.  
 
De bestaande loofbomen die zich verspreid in het te kappen bos bevin-
den, zullen worden behouden en voor de aanplant van de talud en tussen 
de kampeerplaatsen worden enkel inheemse en autochtone soorten 
gebruikt.  

→ Het behoud van bestaande loofbomen en het gebruik van inheemse 
standplaatsgebonden soorten wordt opgenomen in de verordenende 
stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP. Aangezien de bodem 
eerder rijk is (leemhoudend zand) is de boomsoortenkeuze zeer uitge-
breid.  
 
Het recreatiegebied is enkel toegankelijk via in- en uitritten van het kam-
peerverblijfpark. 
→ In het PRUP worden de circulatieroutes aangeduid.  
 
De nieuwe camping zal in het totaal 345 verblijfseenheden en 166 par-
keerplaatsen tellen. Het plan voorziet geen tijdelijke parking of overflow-
parking om het grote aantal dagtoeristen tijdens de zomer (tot 300) op te 
vangen. 
→ In het PRUP worden voldoende circulatiezones voorzien waar de par-
kings gerealiseerd kunnen worden. De parkings op het bestaande ter-
rein blijven behouden. De huidige capaciteit aan bezoekersparking 
wordt binnen het PRUP uitgebreid met ca. 45 plaatsen. 
 
Om de barrièrewerking ten gevolge van de ontbossing te milderen, wordt 
voorgesteld om ten zuiden van de vijver de begroeiing van het talud te 
laten uitwaaieren tot ca. 40 m breed. Op deze manier blijft er een ecolo-
gische verbinding behouden tussen de waardevolle zone rondom de vij-
ver en boszone in het zuiden van het plangebied. 
→ Het betreft hier het gebied dat buiten het plangebied van het PRUP 
valt (binnen natuurgebied gewestplan). De maatregel betreft een inrich-
ting en beheer op het terrein die kan gerealiseerd worden binnen de 
geldende bestemmingen. 
 
Het nieuwe kampeerverblijf moet een duurzame ontwikkeling vooropstel-
len. Alle installaties worden energiezuinig uitgevoerd. Alle gebouwen 
worden conform de stedenbouwkundige verordening voorzien van een 
hemelwaterput. Dit hemelwater wordt maximaal hergebruikt. Tijdens het 
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aanleggen van de nieuwe riolering wordt tevens de bestaande riolering 
vervangen door een gescheiden systeem. 
→ Algemene bepalingen inzake duurzaamheid opnemen in het PRUP. 
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (besluit van de 
Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterput-
ten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater) is van toepassing.  
 
Wanneer men rekening houdt met deze maatregelen en er tijdens de 
aanlegfase op een correcte wijze wordt omgegaan met calamiteiten, 
worden er geen significante effecten verwacht ten gevolge van het plan 
‘Kampeerverblijf Jocomo te Lanaken’. 
 
Door het voorzien van gebouwen en halfverhardingen, zal de infiltratie in 
zeer beperkte mate verminderen.  
→ Bemerking: Ter hoogte van drukke parkeerzones en circulatieruimtes 
kan gesloten verharding worden toegestaan om doorsijpelen van oliën 
te vermijden. 
 

9.2 Passende beoordeling 
Op advies van het Agentschap voor Natuur en Bos werd door de provincie 
Limburg een globale aanzet tot passende beoordeling opgemaakt in func-
tie van de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen nabij het Nationaal Park 
Hoge Kempen (Soresma februari 2009) waarin o.a. de cumulatie van ef-
fecten van een aantal plannen nabij het Nationaal Park Hoge Kempen 
worden bestudeerd (Kikmolen, Salamander, Jocomo, Mooi Zutendaal en 
Bipool Eisden-Lanklaar) en maatregelen voor mildering voorgesteld. Bin-
nen deze passende beoordeling worden enkele maatregelen voorgesteld 
die buiten de reikwijdte vallen van het plan-MER en RUP ‘Kampeerverblijf 
Jocomo’ en buiten de ‘bevoegdheid’ van de campingexploitanten (toe-
gankelijkheid, bewegwijzering wandelroutes in het Nationaal Park Hoge 

Kempen,…). Deze maatregelen werden gecommuniceerd aan het project-
bureau Nationaal Park Hoge Kempen, die het advies als werkkader zullen 
hanteren bij verdere ontwikkelingen (o.a. opmaak toegankelijkheidsre-
glement).  
De relevante en specifieke elementen van de globale passende beoorde-
ling werden opgenomen geïntegreerd in de plan-MER.  
 

9.3 Ruimtelijk veiligheidsrapport 
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 plan-
gebied is wel een aandachtsgebied volgens de definitie van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende regels inzake ruimte-
lijke veiligheidsrapportage. Er bevinden zich geen Seveso-inrichtingen op 
minder dan 2 km van het plangebied. De opmaak van een ruimtelijk 
veiligheidsrapport is derhalve niet nodig. 
 
 
 
10 Op te heffen bepalingen 
 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan vervangt een gedeelte van het 
gewestplan Limburgs Maasland (K.B. 01/09/1980). De voorschriften en de 
bestaande bestemmingen die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoerings-
plan en die - voor zover gelegen in het plangebied van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan – volledig worden opgeheven zijn: 
· Natuurgebied 
· Woongebied met landelijk karakter 
 
Deze bestemmingen en hun stedenbouwkundige voorschriften worden 
door voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan integraal vervangen. 
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11 Register planbaten en planschade 
 
Volgende bestemmingswijzigingen kunnen aanleiding geven tot plan-
schadevergoeding (cf. art. 2.6.1.) of planbatenheffing (cf. art. 2.6.4.) van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

• van natuur naar recreatie: planbaten mogelijk 
• van landelijk woongebied naar bos: planschade mogelijk 
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12 Aanpassingen n.a.v. plenaire vergadering  
 
Op 3 februari 2011 werd een plenaire vergadering gehouden over het 
voorontwerp PRUP Jocomo. Diverse instanties en administraties brachten 
een advies uit. N.a.v. deze uitgebrachte adviezen werd het voorontwerp 
aangepast tot voorliggend ontwerp PRUP.  
 
Volgende aanpassingen werden o.a. doorgevoerd.  
 

12.1 Toelichtingsnota 

 
§ 3.2.  Beschrijving plangebied 

• aanvullingen m.b.t. de bestaande ontsluitingen, de huidige con-
tainerstandplaats en de inrichting en gebruik van de vijver.  

 
§ 4.7.  Toevoeging van aanduiding VEN-gebied op kaartje.  
 
Hoofdstuk 6  Visie op de mogelijke inrichting van het terrein: 

• bijkomende verduidelijkingen en motiveringen m.b.t. het behoud, 
de benodigde oppervlakte en de gewenste ontsluiting van de re-
cyclagezone (composteerzone gecombineerd met contai-
nerstandplaats) in het bosgebied nabij de hoofdtoegang tot het 
domein (= uitvoering van milderende maatregel uit plan-MER) + 
bijkomende motivering dat inplanting van zone geen bijkomend 
negatief milieueffect bewerkstelligt.  

• bijkomende motivering voor het behoud van de optie om chalets 
in te planten langsheen de dreef (aan zijde van de vijver) + ver-
melding van bijkomende intekening groene randzone tussen ver-
blijfsrecreatie en vijver.  

• bijkomend mogelijkheid voorzien tot inplanting van geluids-
schermen in bufferzone.  

• Vermelding dat boscompensatie op niveau van de stedenbouw-
kundige vergunning geregeld wordt.  

 
Hoofdstuk 7 Doorvertaling naar grafisch plan en stedenbouwkundige 
voorschriften: 

• Toevoeging van een alinea i.v.m. de ‘randzone’ tussen verblijfsre-
creatie en vijver. 

• Toevoeging van nieuw item ‘ontsluiting’ van de recyclagezone  
 
Hoofdstuk 8 Ruimtebalans 

• Aanpassing van ruimtebalans n.a.v. de intekening van de bijko-
mende groene ‘randzone’ (met vergroting van het plangebied als 
gevolg). 

 
§ 9.2. Passende beoordeling  

• Verduidelijking dat de relevante en specifieke elementen van de 
globale passende beoordeling werden opgenomen in het plan-
MER 

 

12.2 Stedenbouwkundige voorschriften 

 
Art. 1. Gebied voor verblijfsrecreatie:  
 

• De bebouwingscoëfficiënt wordt aangepast van 0,1 naar 0,075 (+ 
verduidelijking dat voor bebouwing enkel de niet-verplaatsbare 
openluchtrecreatieve verblijven worden bedoeld); 

• De maximale oppervlakte van de gebouwen (footprint) wordt 
aangepast van 125m² naar 80m², de bouwhoogte van 5 naar 3,5 
meter.  

• In het toelichtend deel wordt een verduidelijking bijgebracht over 
de oppervlakte (footprint) van de gebouwen, de afstemming met 
de bestaande verkavelingvoorschriften (m.b.t. materiaalgebruik) 
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en de inrichting van de buitenruimte van bijkomende constructies 
langs de dreef.  

 
Art. 3 Buffer: 

• De inplanting van geluidsschermen in de bufferzone wordt bijko-
mende toegelaten.  

• In het toelichtend deel wordt melding gemaakt van beperkingen 
inzake de hoogte van beplanting en uithangborden (n.a.v. opmer-
king AWV) 

 
Art. 4 Randzone: 

• Toevoeging van volledig nieuw artikel i.f.v. landschappelijke in-
passing van verblijfsrecreatie naar vijver toe.  

 
Art. 5 Bosgebied: 

• Toevoeging dat ook voor de toegang naar de recyclagezone rooi-
ing zonder herbebossing is toegestaan.  

• In het toelichtend deel wordt melding gemaakt dat het bosde-
creet onverkort van toepassing blijft.  

 
Art. 6 Zone voor recyclage: 

• Toevoeging dat ook voor de toegang naar de recyclagezone rooi-
ing zonder herbebossing is toegestaan. 

• Toevoeging van een maximale verhardingsoppervlakte. 
• Schrapping van het toelaten van overdekkingen.  
• In het toelichtend deel wordt verduidelijkt dat de zone enkel ge-

bruikt kan worden voor organische recyclage en het stallen van 
een beperkt aantal afvalcontainers (geen ander materieel) en dat 
muren mogelijk zijn t.b.v. het beperken in oppervlakte van de 
composteringsruimte. 

 

Art 9: Ontsluiting. 
• Toevoeging van volledig nieuw artikel i.f.v. de ontsluiting van de 

zone voor recyclage.  
 

12.3 Plannen 

 
Grafisch plan: 

• Bijkomende aanduiding van een groene ‘randzone’ (art. 4) tussen 
verblijfsrecreatie en vijver (met vergroting van het plangebied als 
gevolg) 

• Aanpassing (i.c. verkleining) van indicatieve weergave van de zo-
ne voor recyclage 

• Toevoeging van een indicatieve aanduiding voor ontsluiting van 
de recyclagezone (art. 9) 

 
Plan bestaande toestand: 

• Bijkomende aanduiding huidige locatie containerstandplaats 
 
Register planbaten/planschade: 

• Aanpassing van contouren n.a.v. toevoeging ‘randzone’ (uitbrei-
ding plangebied).  
 

12.4 Bijkomende motiveringen 

 
Een aantal uitgebrachte adviezen hebben niet geleid tot aanpassing 
van het dossier. Terzake kunnen wel bijkomende motiveringen ge-
formuleerd worden.  
• In het PRUP wordt een minimaal groenpercentage verordenend 

opgenomen, alsook dat bestaande loofhoutbomen maximaal be-
waard moeten. Dit, samen met het instellen van een randzone 
tussen verblijfsrecreatie en natuurgebied, moet een natuurver-
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weving mogelijk maken en biedt de nodige garanties om de aan-
wezige natuurwaarden in stand te houden. 

• De vijver zelf wordt niet opgenomen in het PRUP (teneinde de 
randvoorwaarden voor recreatief medegebruik te kunnen bepa-
len). De vijver is momenteel gesitueerd in natuurgebied wat op 
zich al voldoende bescherming biedt en de krijtlijnen voor recrea-
tief medegebruik en de (on)mogelijkheden van het gebruik en 
beheer al bepaalt. De opname binnen het PRUP voor herbevesti-
ging van natuurgebied biedt weinig feitelijke meerwaarde.  

• Het volledige bestaande kampeerterrein wordt niet mee opge-
nomen in PRUP (met het oog op samenhangende voorschriften). 
Het bestaande terrein is reeds gesitueerd in recreatiegebied. Het 
betreft daarbij 2 afzonderlijke exploitaties/terreinen (Jocomo en 
San Lanaco). Het opnemen van de volledige terreinen zou het 
planningsproces complexer maken (volledige inventarisatie ter-
rein, problematiek San Lanaco). Daarbij is het bestaande terrein 
van Jocomo al voldoende ruimtelijk geordend via een verkaveling. 
In het PRUP wordt verwezen naar een afstemming met deze ver-
kavelingvoorschriften (harmonie, eenheid). De opname van het 
volledige terrein biedt daarom weinig feitelijke meerwaarde. 

• De recyclagezone blijft opgenomen binnen de bestemmingscate-
gorie ‘bos’ en niet binnen ‘recreatie’. Het boscomplex moet als 
een geheel bekeken worden. Het boscomplex primeert, de recy-
clagezone is hieraan duidelijk ondergeschikt. In het bos kan een 
duidelijk afgebakende zone ingericht worden voor compostering 
en plaatsing van twee containers. Deze zone is vanaf de buiten-
grenzen niet waarneembaar, ze moet op voldoende afstand vanaf 
de grenzen van het bosgebied ingeplant worden. De zone wordt 
niet aanzien als containerpark en is enkel toegankelijk voor be-
voegden, het bos bepaalt het karakter.  
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13 Aanpassingen n.a.v. openbaar onderzoek  
 
Het ontwerp-PRUP Jocomo werd aan een openbaar onderzoek onder-
worpen van 16 augustus 2011 tot en met 14 oktober 2011. Er werden 2 
adviezen en 4 opmerkingen en bezwaren ingediend die door de Procoro 
werden behandeld. Naar aanleiding van het advies van de Procoro d.d. 7 
december 2011 werden volgende aanpassingen doorgevoerd:  

13.1 Toelichtingsnota 

• § 3.2. Beschrijving plangebied: Toevoeging van de vermelding van 
de aanwezigheid van buurtweg nr. 66 (openbaar domein) + op-
name van verwijzing naar de voorwaarden uit de bouwvergun-
ning van de vijver (geen gebruik voor recreatieve doeleinden).  

• § 6.1. Ontsluiting en parkeren: aanpassing van de visie m.b.t. ver-
keersontsluiting, nl. dat de afwikkeling van het uitgaand verkeer 
van het uitbreidingsdeel van Jocomo naar de N77 moet gebeuren 
langs het tracé van de bestaande inrit + toevoeging dat het PRUP 
de ontsluitingsstructuren vastlegt als ruimtelijk element. 

• § 6.3. Vervanging van de titel ‘visvijver’ door ‘vijver’ 
• Hoofdstuk 8 Ruimtebalans: aanpassing van oppervlaktecijfers ten 

gevolge van opname van tracé van buurtweg nr. 66 binnen de be-
stemming ‘zone voor circulatie’. 

13.2 Stedenbouwkundige voorschriften 

Algemene Bepalingen 
• Toevoeging dat de aanleg van infrastructuren voor zwakke weg-

gebruikers (bijv. fiets- en/of wandelpaden) toegelaten is in alle 
bestemmingszones, voor zover het de realisatie van de bestem-
ming van het gebied niet in het gedrang brengt. 

 
Art. 1 Gebied voor verblijfsrecreatie  

• Toevoeging (in toelichtend deel) dat de afwikkeling van het uit-
gaand verkeer van het uitbreidingsdeel van Jocomo naar de N77 
moet gebeuren langs het tracé van de bestaande inrit.  

• Toevoeging (in het verordenend deel) dat bij bepaalde vergun-
ningsaanvragen een inrichtingsstudie moet gevoegd worden die 
minstens aan hoe de (interne) verkeersorganisatie en ontsluiting 
verloopt en hoe de verkeersafwikkeling naar het openbaar we-
gennet gebeurd. 

 
Art. 2 Zone voor circulatie 

• Toevoeging in het verordenend deel dat in deze zone ook wege-
nis en ontsluitingsinfrastructuren kunnen voorzien worden (om-
wille van opname van buurtweg nr. 66 binnen deze bestem-
mingszone) + verduidelijking i.v.m. buurtweg nr. 66 in het toelich-
tend deel.   

 
Art. 6 Zone voor recyclage: 

• Bijkomende vermelding in de toelichtende kolom dat de op het 
grafisch plan aangeduide afstanden t.a.v. de grenzen van de be-
stemmingszone moeten gerespecteerd worden. 

13.2.1 Grafisch plan: 

• Verschuiving van de zone voor recyclage verder weg van de Le-
pelvormweg zodat er meer dicht beboste ruimte overblijft als 
buffer tussen de recyclagezone en de woonpercelen.   

• Tracé van buurtweg nr. 66 (openbaar domein) wordt opgenomen 
binnen de bestemming ‘zone voor circulatie’. 

• Aanduiding van de toegangsweg als ‘dreefstructuur’ met een 
dubbele pijl.  
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13.2.2 Register planbaten/planschade: 

• Bijkomende planbaten mogelijk ten gevolge van opname van tra-
cé van buurtweg nr. 66 binnen de bestemming ‘zone voor circula-
tie’.  
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