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1. INLEIDING  

1.1. AANLEIDING TOT EN DOELSTELLING VAN OPMAAK PRUP 

Op 30 maart 2012 nam de Vlaamse Regering een beslissing aangaande het ruimtelijk beleidskader 

voor de militaire domeinen binnen Vlaanderen. Dit beleidskader volgde uit het zogenaamde plan 
“voltooiing transformatie” van het kernkabinet van de federale regering. Concreet betekent dit dat 
Vlaanderen aan de provincie het mandaat gaf tot de herbestemming van de militaire domeinen 
Reigersvliet, Moorslede, Ijzer en 4 RCI te Leopoldsburg.  
 
De domeinen 4RCI en Reigersvliet, bevinden zich binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied 
Leopoldsburg. Voor deze domeinen werd binnen dat proces een planologische herbestemming 

gerealiseerd.  
 
Specifiek voor de domeinen Moorslede en Ijzer stelde de Vlaamse Regering dat een ontwikkeling in 
functie van stedelijke functies verder onderzocht kan worden. Omwille van de ligging in een 
bebouwde omgeving, komen de terreinen niet in aanmerking voor een gereglementeerd terrein voor 
lawaaisport.  

 
De provincie onderzocht de ontwikkelingsmogelijkheden en mogelijke toekomstige bestemming voor 
beide terreinen op basis van een masterplan in samenwerking met Studiebureau NERO en in 
samenspraak met de gemeente. Hierin werd op zoek gegaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden 
van de terreinen en het mogelijke actieprogramma, getoetst aan concrete marktvragen en de 
kwaliteitseisen voor een goede ruimtelijke ordening.  

Voor het domein Moorslede werd op basis van het masterplan een visie opgemaakt met een concreet 
actieprogramma. Dit masterplan vormt dan ook de basis voor de opmaak van voorliggend RUP en de 
stedenbouwkundige voorschriften. Voor de herbestemming van het kwartier Ijzer wordt momenteel 
nog bijkomend onderzoek uitgevoerd door de gemeente.  
 
Met de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), wil de provincie een 

toekomstvisie uitwerken voor de site “Moorslede”. Hierbij wordt enerzijds de nadruk gelegd op 
functievermenging ter hoogte van een zone voor openbaar nut en anderzijds op het behouden en 
het versterken van het bestaande bos en de natuurlijke aspecten. Aandacht gaat uit naar het bewaren 
van de cultuurhistorische waarde van de site; en met name het karakter van de bestaande bebouwing. 
De functievermenging heeft betrekking op activiteiten die aansluiten bij het kleinstedelijk gebied 
zoals zorg en jeugdwerking. 
 

Binnen het PRUP wordt rekening gehouden met de draagkracht van het gebied en de omgeving, de 
relatie met het centrum van Leopoldsburg, de afbakening van het kleinstedelijk gebied, de ligging 
binnen het militair domein, de cultuurhistorische draagkracht, de natuurlijke draagkracht en de 
landschappelijke draagkracht.  

1.2. INITIATIEFNEMER  

De initiatiefnemer voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan is:  
Provincie Limburg  
Directie Omgeving; Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid  

Universiteitslaan 1  
3500 HASSELT  
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1.3. DOSSIERSAMENSTELLING  

Het PRUP “Moorslede” bestaat conform de regelgeving uit volgende delen:  
 

• Een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied het plan van toepassing is;  
• De bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften betreffende de bestemming, de inrichting 

en/of het beheer;  
• Voorliggende toelichtingsnota met o.a. een weergave van de feitelijke en juridische toestand, de 

relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg waarvan het een uitvoering is en een 
opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het PRUP en die opgeheven worden;  

• Een milieuscreening bestaande uit een screeningsnota, de adviezen, verwerking van de adviezen 

en de beslissing van de Dienst MER;  
• Een onteigeningsplan  
 
De figuren/kaarten, opgenomen in deze toelichtingsnota, zijn enkel informatief en hebben geen 
verordende kracht.  
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2. HET PLANGEBIED  

2.1.   OMSCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED  

2.1.1 Macroniveau  

Leopoldsburg bevindt zich in het westen van de provincie Limburg en grenst aan de provincie 

Antwerpen. De gemeente situeert zich tussen Lommel, Beringen, Ham, Hechtel-Eksel en Balen. Eén 
van de grootste militaire kampen van het land neemt het oostelijk deel van de gemeente in, wat 
bepalend is geweest voor het ontstaan en de groei van de gemeente.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De kern van de gemeente Leopoldsburg situeert zich rond de kruising van verschillende (inter-)lokale 

verbindingswegen en het treinstation op de lijn Mol-Hasselt. 
Verschillende gewestwegen doorkruisen de gemeente in zowel de noord-zuid richting (N18 
Leopoldsburg-Balen-Mol-Turnhout en N746 Leopoldsburg-Lommel) als in de oost-west richting (N73 
Maaseik-Bree-Leopoldsburg). Deze laatste weg verbindt, via Heppen en Beringen, Leopoldsburg met 
de A13/E313. De N73 geeft in het oosten ook aansluiting met de N74 Hasselt-Eindhoven. 
Ten noorden van het stadskern beschikt de gemeente over een kleine jachthaven aan het Kanaal van 

Beverlo die verbinding heeft met het Kempisch Kanaal welke aansluit met het Albertkanaal. 
 
 

Figuur 1: geografische situering, macroniveau  



10 
PRUP “Moorslede” te Leopoldsburg - toelichtingsnota  januari 2017 

 

Leopoldsburg is binnen het RSV geselecteerd als kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau. Het 

kleinstedelijk gebied werd afgebakend in het PRUP “afbakening KSG Leopoldsburg” en is definitief 
vastgesteld bij provincieraadsbesluit van 16 september 2015. De afbakeningslijn omvat de kern van 
Leopoldsburg, delen van Strooiendorp, ‘t Geleeg en de Boskant en de militaire kwartieren Reigersvliet 
en 4RCI. Kwartier Moorslede en Ijzer bevinden zich buiten de afbakening, maar grenzen er 
rechtstreeks aan. Binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied worden enkele stedelijke 
verdichtingsprojecten mogelijk gemaakt in kader van wonen, werken en handel.  

2.1.2  Mesoniveau  

Het plangebied Moorslede (±22ha) is gelegen aan de oostzijde van het centrum van Leopoldsburg; 
grenzend aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied. Het gebied betreft een voormalig militair 
kwartier en bevindt zich ter hoogte van het militair domein Kamp van Beverlo. Het gebied is voor een 
beperkt deel bebouwd en maakt deel uit van het groot kazernecomplex in Leopoldsburg.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volgens het gewestplan Hasselt-Genk (K.B. 03-04-1979) situeert het kwartier Moorslede zich in de 
zone “militair domein” en grenst het in het westen aan woongebied en een kleine zone voor 
dagrecreatie.  
 

Ten zuiden van het kwartier bevinden zich enkele publieke functies zoals de technische dienst van 
de gemeente, de politie en het gemeentelijk museum “Kamp van Beverlo”. In de toekomst zal de 

Figuur 2: geografische situering plangebied mesoniveau  
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brandweer zich vestigen ter hoogte van kwartier Wouters. Ter hoogte van kwartier “Ijzer” wenst de 

gemeente het innovatief project “VLAMM!” (Vlaams militair museum) te ontwikkelen waarbij zowel 
het militair erfgoed ontsloten wordt, als de relatie tussen burgers en militairen centraal staat. Tussen 
kwartieren Moorslede en Ijzer bevindt zich een kleine militaire woonwijk. Al deze functies, met 
uitzondering van de gemeentelijke technische dienst, bevinden zich volgens het gewestplan in 
militair domein.  
 

In het westen sluit het kwartier Moorslede aan op de kern van Leopoldsburg. Het kwartier wordt in 
het westen afgebakend door de Koningin Louisa-Marialaan en in het zuiden de Guillaumelaan. Zowel 
in het noorden als in het oosten grenst dit domein aan een bosrijke omgeving.  
 

2.1.3 Microniveau  

 
 
 
 
 
Het plangebied beslaat een oppervlakte van 22,04ha en heeft een zeer laag bebouwingspercentage 
van ca. 1.700m² of nog geen 1% terwijl ca. 16ha of 72% bebost is. Doorheen het plangebied bevindt 

zich oost-west georiënteerd, een onverharde weg, de Moorsledelaan, welke het gebied opdeelt in een 
noordelijk deel (lot2) en een zuidelijk deel (lot1).  
 
Ten noorden van de Moorsledelaan bevindt zich het meest beboste deel. Dit deel heeft eveneens de 
hoogste natuurwaarde. Ter hoogte van dit deel bevinden zich eveneens twee niet-beboste delen 
welke fungeren als een paradeplein (verhard) en een voetbalveld met looppiste (onverhard). In totaal 

beslaan beide niet-beboste delen een oppervlakte van ca. 2.000m².  
 

Figuur 3: plangebied, microniveau  
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De huidige bebouwing bevindt zich in het zuidwesten van het gebied en sluit aan op de Koningin 

Louisa-Marialaan en de Guillaumelaan. Een deel van de bebouwing wordt gekenmerkt door een 
militair karakter zoals het hoofdgebouw en het voormalig station.  
De meerderheid van de gebouwen bevinden zich in goede staat (weergegeven in het groen op figuur 
3) en zouden in principe geschikt kunnen zijn voor hergebruik. 
 

Gebouw 1 het gewezen hoofdgebouw van het kwartier en heeft een zekere architecturale waarde.  
Het gelijkvloers wordt tijdens de zomervakanties gebruikt voor de speelpleinwerking. Recentelijk is 
het gebouw tijdelijk ingericht als sanitaire/administratieve blok voor de opvang van vluchtelingen.  
Het gebouw heeft een architecturale waarde.  
 
Gebouw 2 en 3 zijn beperkt in oppervlakte en betreffen garageboxen. Momenteel stockeert de 
gemeentelijke jeugddienst zijn uitleenmateriaal in deze gebouwen.  

 
Gebouw 4 had oorspronkelijk de bestemming van station voor het “smalspoornet” van het leger. 
Vanaf 1850, garandeerde het 115 km lange militair smalspoornet de bevoorrading in het kamp en een 
snel transport van de troepen naar de oefen- en schietvelden.  
Momenteel wordt het gebouw gebruikt voor de jeugdwerking van de gemeente.  

     

Gebouw 5 betreft het YAP (Young Artists Promotion). Dit is een muziekcentrum dat beschikt over een 
repetitielokaal, een dj-lab en een try-out concertzaal.  
Het gebouw werd recent vernieuwd (dak, verwarming en vloer). Op termijn zou YAP het gebouw 
willen verwerven en haar activiteiten mogelijks verder uitbreiden met workshops en demo's gitaar en 
cursussen licht en geluid. 

 
Gebouwen 6, 7 en 8 betreffen kleine bijgebouwen (koterijen) en/of zijn niet geschikt voor 
hergebruik. Het is wenselijk deze af te breken.  
 
In het zuidwesten op de hoek van de Guillaumelaan en de Koningin Louisa-Marialaan bevinden zich 
enkele kleinere gebouwen welke behoorden tot de voormalige militaire beenhouwerij. Momenteel 

hebben deze een woonfunctie en is er een vereniging gevestigd.  
 
Ten noorden van de Moorsledelaan bevindt zich nog een gebouwtje dat de functie van kleedruimte 
bij de looppiste en het voetbalveld opneemt. Momenteel wordt dit opnieuw gebruikt als kleedruimte 
door het tijdelijk asielcentrum. Het gebouwtje is echter onderkomen en het is wenselijk dat dit op 
termijn verdwijnt.  
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2.2. HET PLANGEBIED IN BEELD 

 

 

 

  

1 Hoofdgebouw (gebouw 1) vanaf Koningin Louisa-Marialaan  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Figuur 4: luchtfoto plangebied met aanduiding fotografeerpunten  
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2 Hoofdgebouw vanaf Koningin Louisa-Marialaan 3 Hoofdgebouw vanaf binnengebied Moorslede  

4 voormalig station (gebouw 4) vanaf het binnengebied 

Moorslede 
5 voormalig station vanaf de Guillaumelaan  

6 YAP (gebouw 5)  7 toegang tot het paradeplein  

8 voormalige militaire beenhouwerij op de hoek van de 

Guillaumelaan en de Koningin Louisa-Marialaan  
9 zicht op de Koningin Louisa-Marialaan  
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10 zicht op de Guillaumelaan  11 zicht op het open binnengebied van Moorslede  

12 zicht op Asdonkbeek  13 zicht op looppiste en voetbalveld  

13 zicht op bebouwing bij looppiste  
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3. RELEVANTE JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE PLANNINGSCONTEXT 

3.1.   KADEREND BINNEN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN (RSV)  

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd als beleidsdocument goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering op 23.09.1997 en tweemaal gedeeltelijk herzien en definitief vastgesteld door de 
Vlaamse Regering op respectievelijk 12.12.2003 en 17.12.2010.  
 
In het richtinggevend deel van het RSV wordt op basis van de ruimtelijke principes voor vier 
structuurbepalende componenten de gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen uitgewerkt. Deze 
vier structuurbepalende componenten zijn:  
1) De stedelijke gebieden en de stedelijke netwerken  

2) Het buitengebied  
3) De gebieden voor economische activiteiten  
4) Lijninfrastructuur 
 
Leopoldsburg is in het RSV geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. (RSV, 
bindende bepaling 1.5) De selectie van de stedelijke gebieden is limitatief. In het richtinggevend deel 

wordt volgende verantwoording aangegeven:  
“In grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied kan een stedelijk beleid in enkele 
geselecteerde kernen noodzakelijk zijn om versnippering en uitzwerming van activiteiten tegen te 
gaan. Delen van de gemeenten Hoogstraten en Leopoldsburg worden om deze reden 
opgewaardeerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. 
Leopoldsburg is gelegen in een groot aaneengesloten gebied van het buitengebied. Leopoldsburg 

heeft een goed uitgeruste kern met een stedelijke structuur waar potenties aanwezig zijn voor het 
voeren van een stedelijk aanbodbeleid op het vlak van wonen, gekoppeld aan het Militair domein. De 
economische ontwikkeling moet echter buiten het stedelijk gebied Leopoldsburg worden gesitueerd, 
binnen het economisch netwerk van het Albertkanaal.” (RSV, RD p. 208-209)  
 
Het RUP komt tegemoet aan twee doelstellingen voor de stedelijke gebieden, met name: het 

vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door strategische stedelijke projecten en het 
ontwikkelen van nieuwe woontypologieën en kwalitatieve leefomgevingen:  

• Het is noodzakelijk de stedelijke gebieden te vernieuwen door het doorvoeren van o.a. een 
meer dynamische stadsvernieuwing. De vernieuwing van verwaarloosde of onderbenutte 
terreinen zoals kazerneterreinen, stationsomgevingen, spoorwegemplacementen of 
bedrijventerreinen is hiervan een essentieel onderdeel. Strategische stedelijke projecten zijn 
van belang voor stedelijke vernieuwing. (RSV, RD p. 202)  

• Omwille van o.m. de gezinsverdunning wordt de behoefte aan nieuwe woningtypologieën en 
aangepaste kwalitatieve woonomgevingen steeds groter. Dit wil zeggen dat ook aangepaste 
woningen en specifieke wooncomplexen met gemeenschappelijke voorzieningen (vb. 
serviceflats, ... ) noodzakelijk zijn om aan de wijzigende behoeften te voldoen. (RSV, RD p. 
203)  
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3.2.  KADEREND BINNEN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE LIMBURG (RSPL)  

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. 
 
• Hoofdruimte Kempen  

Leopoldsburg behoort tot de hoofdruimte Kempen. De visie binnen deze hoofdruimte is enerzijds 
het behoud en de versterking van de open ruimte en anderzijds de verstedelijking binnen de 
stedelijke gebieden en netwerken.  
 

Centraal in de Kempen wordt het gebied rond Peer gezien als een aaneengesloten open ruimte 
met grote aaneengesloten landbouwgebieden van provinciaal belang en doorsneden door een 
aantal beken van het Maasbekken.  
Het centrum van dit open ruimte gebied staat onder grote suburbane woondruk, vooral in 
Hechtel-Eksel en in Peer. Die druk moet worden verschoven naar de aanpalende stedelijke 
gebieden Leopoldsburg en Bree afhankelijk van de gedeconcentreerde bundeling van woningen. 

Met dat doel voor ogen wordt een actief woonbeleid in die stedelijke gebieden gevoerd. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Figuur 5: gewenste ruimtelijke structuur Limburg; RSPL  
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Leopoldsburg ligt op de rand van het Kempens Plateau en fungeert als beperkt knooppunt waarin 

bovengemeentelijke voorzieningen voor het gebied worden geconcentreerd, als poort tot het 
Park Lage Kempen dat als uitgestrekt en laagdynamisch bos- en heidegebied en als onderdeel 
van de drie Kempense parken en het drieparkengebied. (RSPL, RD p.337, 339)  

 
• Ruimtelijke - natuurlijke structuur  

Het plangebied grenst in het noordoosten aan op de Limburgse bos- en heidegordel.  

De gebieden voor de natuur- en bosfunctie worden in 3 grote blokken, de Limburgse parken, 
maximaal behouden en ontsnipperd. Verweving met bosbouw, de militaire functie, jeugdtoerisme 
en recreatie wordt geoptimaliseerd. Het gebied wordt omzoomd door hoogdynamische 
toeristisch-recreatieve polen en openluchtverblijfsrecreatie. Het wordt ontsloten door 
grensoverschrijdende netwerken van fiets-, ruiter en wandelroutes. In een vierde blok, de vallei 
van de Bosbeek, worden ook de bestaande woon- en landbouwfunctie optimaal geïntegreerd. 
De maximale aantakking van de bos- en heidegordel met de omgevende natuurlijke systemen is 

primordiaal in de ontwikkeling van de gewenste natuurlijke structuur in Limburg. (RSPL, RD p. 
362)  
 
Ter hoogte van Leopoldsburg is de provinciale droge natuurverbinding nr.34 “Ham, 
Leopoldsburg, Beringen, tussen Grote Laak of Beekvallei en bossen tussen Heppen / Gerhees en 
Oostham, met gebied Hoenderbeek: KLE in open ruimte verbinding, bossen”, geselecteerd. 

Ter hoogte van het plangebied of zijn omgeving, zijn geen natuurverbindingen van provinciaal 
niveau geselecteerd.  

 
• Nederzettingsstructuur 

De kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau die niet in een netwerk liggen, zijn de centrale 
knooppunten in het omgevend buitengebied. Zij zijn op hun niveau het economisch, cultureel en 

verzorgend centrum voor hun hinterland. Het traditioneel hiërarchisch kernenpatroon blijft hier 
behouden. In het buitengebied wordt een evenwichtige spreiding van kernen van verschillende 
niveaus nagestreefd (woonkernen, hoofddorpen en structuurondersteunende hoofddorpen). 
 
Bij de autonome kleinstedelijke gebieden is de traditionele relatie tussen de kern en het 
hinterland nog duidelijk herkenbaar. Daarin komen geen andere stedelijke gebieden of netwerken 

voor. De autonome kleinstedelijke gebieden zijn omringd door grote aaneengesloten agrarische 
gebieden met een soms scherp contrast tussen stad en landschap. Het zijn meestal historische 
steden (Loonse steden) die het centrum en de sociaal-ruimtelijke en economische drager van 
hun omgeving zijn. De ruimtelijke structuur wordt behouden en versterkt. Het ruimtelijk beleid 
van de hoofdkern en de andere gemeenten moet op elkaar worden afgestemd. De autonome 
kleinstedelijke gebieden zijn Bilzen, Bree, Leopoldsburg en Maaseik. (RSPL, RD p.384)  
 

De taakstelling van Leopoldsburg beperkt zich tot het uitbouwen van diensten, voorzieningen en 
wooneenheden binnen het stedelijk gebied. De industriële activiteiten blijven op lokaal niveau. 
Regionale industriële ontwikkelingen horen thuis in het economisch netwerk van het Albertkanaal. 
Bijkomend is Leopoldsburg een stedelijk gebied aan de rand (en dus niet in) het economisch 
netwerk van het Albertkanaal. Leopoldsburg dient zijn autonome positie in het buitengebied te 
versterken. Ook toeristisch-recreatief is zijn rol beperkt.  

Een groot gedeelte van het grondgebied van Leopoldsburg is niet geschikt voor stedelijke 
ontwikkelingen. In het westen ligt het natuurreservaat Gerheserheide en in het oosten en noorden 
het vogelrichtlijngebied, dat zich uitstrekt over het militair domein en de vallei van de Zwarte 
Beek. Die gebieden fungeren als contouren voor de gewenste afbakening van het stedelijk 
gebied. In het zuiden worden die contouren aangevuld met een open ruimte verbinding over de 
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Grote Beekvallei, die de open ruimte van het militair domein met de agrarische gebieden ten 

zuiden van Heppen verbindt en de stedelijkheid begrenst. Leopoldsburg wordt als entiteit 
versterkt, waardoor de gewenste afbakening niet kan worden uitgebreid tot Heppen. (RSPL, RD 
p.390)  

 
• Wonen voor ouderen en zorg:  

Sinds een tiental jaar kent de provincie de sterkst stijgende vergrijzing van haar inwoners in 

vergelijking met de overige Vlaamse provincies. Het koepelplan “zorgstrategische planning 
Limburg” heeft meerdere tekorten vastgesteld. Het concludeert dat in de provincie een hoge 
nood is aan realisaties voor de verschillende onderzochte zorgtypologieën.  
Om te anticiperen op een quasi willekeurige inplanting van mogelijke nieuwe zorginstellingen 
beveelt het gevoerd trendonderzoek in verband met nieuwe woontendensen het gebruik van een 
beleidsmatrix aan. Deze matrix, opgenomen in het informatief deel van het RSPL p. 279 e.v., 
beschrijft, in relatie tot de gewenste nederzettingsstructuur, de locatievoorwaarden in functie van 

de typologie van de zorgvoorzieningen en de Vlaamse regelgeving. Volgens deze matrix zijn 
verschillende typologieën ter hoogte van kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau mogelijk 
waaronder een grootschalig woonzorgcentrum (> 80 units en een maximum van 200 units), een 
centrum voor kortverblijf en verschillende typologieën met betrekking tot collectieve 
beschermde-, semi-zelfstandige- en individuele zelfstandige woonvormen. (RSPL, ID p. 278-282)  
 

Voor een kwalitatieve invulling van de zorgbehoefte wordt uitgegaan van een ruimtelijke 
spreiding van de voorzieningen op basis van de grootte van de gemeente en de kernen. 
Clustering van de woonvoorzieningen en de zorgvoorzieningen is het uitgangspunt evenals het 
streven naar een evenwichtige en leefbare samenstelling van de bewoners van een 
zorgvoorziening.  
Het afbakenen van woonzorgzones wordt ondersteund. Een woonzorgzone is een buurt, wijk of 

dorp waarin optimale condities worden geschapen voor wonen met zorg en welzijn. Een 
evenwichtige menging van bewoners, een verscheidenheid in woon-, zorg- en 
dienstverleningsfuncties en de nabijheid van openbaar vervoer zijn de basiskenmerken van een 
woonzorgzone. Voor het bepalen van locaties voor woon- en zorgvoorzieningen is de 
woonzorgzone een belangrijk onderwerp. (RSPL, RD p.399) 

 

• Ruimtelijk-economische structuur  
Leopoldsburg heeft geen bijzondere rol te vervullen inzake regionale bedrijvigheid. Industriële 
activiteiten beperken er zich tot het lokaal niveau. Regionale bedrijvigheid wordt doorverwezen 
naar het economisch netwerk Albertkanaal.  
Leopoldsburg kan zich als economisch knooppunt niet op industrieel vlak profileren. Het militair 
domein vervult wel een belangrijke economische rol. Mogelijkheden op het vlak van toerisme, 
sport en recreatie, voorzieningen en diensten (de aanwezigheid van het militair domein, het 

historisch gegeven van het Kamp van Beverlo, de nabijheid van open ruimte gebieden, enz.) 
kunnen worden onderzocht ter versterking van het economisch knooppunt en het kleinstedelijk 
gebied Leopoldsburg. 

 
• Toeristisch-recreatieve structuur  

Met betrekking tot de toeristisch-recreatieve structuur, sluit het gebied in het oosten aan op het 

toeristisch recreatief verwevingsgebied van provinciaal niveau.  
Op het Kempens Plateau komen toeristisch-recreatieve infrastructuren verspreid voor 
(bijvoorbeeld: kampeerterreinen, maneges, weekendverblijven). Het ontwikkelen van 
laagdynamisch toerisme en recreatie is hier prioritair. 
Ontwikkeling van laagdynamische vormen van toerisme en recreatie op het Kempens Plateau is 



20 
PRUP “Moorslede” te Leopoldsburg - toelichtingsnota  januari 2017 

 

complementair aan hoogdynamische vormen van toerisme en recreatie in de omliggende 

toeristisch- recreatieve polen. (RSPL, RD p.440)  
 
• Landschappelijke structuur  

Ter hoogte van Leopoldsburg is volgende openruimteverbinding geselecteerd: “de Grote 
Beekvallei tussen Leopoldsburg en Beverlo”. Het plangebied Moorslede ligt niet ter hoogte van 
deze openruimteverbinding.  
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3.3.   IN UITVOERING VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN LEOPOLDSBURG 

(GRS LEOPOLDSBURG) 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Leopoldsburg werd goedgekeurd door de provincie op 28 
augustus 2008. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conform het GRS Leopoldsburg bevindt het plangebied zich op de rand van de deelgebieden “de 

dubbelkern” en “de groene randen”.  
 

De visie voor de dubbelkern houdt in dat het centrum van Leopoldsburg een aantrekkelijk kerngebied 
voor wonen en winkelen moet blijven, gekoppeld aan mogelijkheden die de horeca en de diensten 
bieden. Als centrum van een kleinstedelijk gebied moet de uitstraling verder reiken dan de gemeente 
zelf.  

Een grotere commerciële dynamiek van het centrum mag evenmin ten koste gaan van het 
woningaanbod en de woonkwaliteit. Wonen blijft een essentiële functie in het centrum.  
 
Om het gebied aantrekkelijk te houden voor bewoners moet er aandacht besteed worden aan een 
divers woningaanbod, het verhogen van de kwaliteit van de woningen en van de woonomgeving. Het 
diversifiëren van het woningaanbod moet zich richten op het aantrekken van specifieke doelgroepen. 

(GRS, RD p.20)  
 
Met betrekking tot de drie groene randen wordt gesteld dat de drie grootschalige groengebieden als 
het ware een natuurrijke ring rond Leopoldsburg vormen. De ontwikkeling gebeurt primair in functie 
van de aanwezige natuurwaarden. Als secundaire ontwikkeling wordt recreatief medegebruik, zij het 
op schaal van en volgens de draagkracht in deze groengebieden, gestimuleerd.  
Een samenwerking tussen gemeentebestuur, natuurverenigingen en de landbouwsector en andere 

gebruikers van de open ruimte wordt nagestreefd om de ontwikkelingskansen van de natuurwaarden 
te verzekeren. (GRS, RD p.37)  
 
 
 

Figuur 6: situering deelgebieden; GRS Leopoldsburg  
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Met betrekking tot de gewenste ruimtelijk-economische structuur wordt in het GRS gesteld dat 

Moorslede overwogen kan worden als zoeklocatie voor een nieuw bedrijventerrein. Hierbij wordt de 
bedenking gesteld dat dit echter een gebied is dat direct aansluit op het stedelijk centrum, en dat 
door zijn ligging bij het stadscentrum beter voor andere functies (wonen, voorzieningen, enz.) 
gevrijwaard dient te blijven. (GRS, RD p.75)  
 
Met betrekking tot de gewenste nederzettingsstructuur is als suggestie van de gemeente aan de 

provincie de opmaak van een RUP voor de afgestoten delen van het Militair Domein opgenomen. 
(GRS, RD p.52) 

  

Figuur 7: gewenste ruimtelijke structuur; GRS Leopoldsburg  
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3.4. PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED 

LEOPOLDSBURG  

De afbakening van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg werd definitief vastgesteld bij besluit van 
16 september 2015 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 december 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Centraal in het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg staat een compacte kern die door zijn 
multifunctioneel karakter een stedelijke dynamiek kent. Stedelijke voorzieningen situeren zich in of 
onmiddellijk aansluitend bij de kern. Omheen de kern strekt zich van noord via west tot zuid een half 
cirkelvormig stedelijk woongebied uit. Dit woongebied omvat de omgeving van de 
kanaalkom/jachthaven, ‘t Geleeg, de gemengde commerciële as langs de Diestersteenweg, het oudste 
deel van het militair domein, welke een gemengde stedelijke ontwikkeling zal krijgen en een deel van 

de wijk Boskant. De oostelijke grens is een noord-zuid-as welke wordt bepaald door het Militair 
Domein. Het kleinstedelijk gebied wordt doorsneden door drie steenwegen: de Antwerpsesteenweg 
(N18), de Lommelsesteenweg (N746) en de Diestersteenweg (N73). 
 

Figuur 8: situering deelgebieden PRUP “afbakening KSG Leopoldsburg” 
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Binnen de afbakening is voor 6 deelgebieden een gebiedsdekkend deelplan met bijhorende 

voorschriften opgenomen welke uitvoering geven aan de stedelijke ontwikkelingsvisie op korte en 
lange termijn:  
 
• Deelplan 1: Afbakeningslijn 

Deze lijn bepaalt het gebied waarbinnen de ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke 
gebieden van toepassing zijn. De lijn is bepaald op perceelniveau.  

 
• Deelplan 2: Stationsomgeving  

Deelplan 2 situeert zich centraal binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied 
Leopoldsburg aan de rand van het dichte centrum van Leopoldsburg. Dit deelgebied wordt 
ontwikkeld in functie van nieuwe stedelijke ontwikkelingen: wonen verweven met kleinhandel, 
horeca en diensten.  
 

• Deelplan 3: Woonuitbreidingsgebied E11  
Deelplan 3 bevindt zich aan de rand van de westelijke zone van het kleinstedelijk gebied. Globaal 
gezien wordt een omvorming van woonuitbreidingsgebied naar stedelijk wonen vooropgesteld en 
wordt er gestreefd naar een compact, aaneengesloten stedelijk woongebied met centraal ruimte 
voor groen.  
 

• Deelplan 4: WUG A12b (Strooiendorp)  
Deelplan 4 situeert zich ter hoogte van de noordelijke grens van het kleinstedelijk gebied 
Leopoldsburg. Globaal gezien wordt een omvorming van woonuitbreidingsgebied naar 
woonreservegebied vooropgesteld.  
Ontwikkeling van dit gebied kan pas na aantonen van de woonbehoefte en na opmaak van een 
gemeentelijk RUP.  

 
• Deelplan 5: Gebied Boskant  

Deelplan 5 vormt de meest zuidelijke uitloper van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg. De 
zuidelijke, oostelijke en westelijke grens volgen de afbakeningslijn. Er wordt deels een omvorming 
van woonuitbreidingsgebied naar stedelijk wonen vooropgesteld en er wordt gestreefd naar een 
compact, aaneengesloten woongebied. Het overige deel wordt omgezet naar woonreservegebied. 

Ontwikkeling hiervan kan pas na aantonen van de woonbehoefte en na opmaak van een 
gemeentelijk RUP.  
 

• Deelplan 6: Reigersvliet en 4RCI  
Het Kwartier Reigersvliet bevindt zich in het zuiden van Leopoldsburg, tussen het centrum en de 
wijk Boskant. Dit kwartier maakt deel uit van het militair domein van het Kamp van Beverlo. 
Kwartier 4RCI sluit in het noordoosten aan op kwartier Reigersvliet.  

Voor dit deelplan wordt uitgegaan van een ontwikkelingsstrategie in plaats van een vaststaande 
visie voor het deelplan. De mogelijkheden ter hoogte van dit deelplan werden onderzocht op 
basis van het masterplan (NERO, november 2010) en voortschrijdend inzicht van de gemeente. 
Het gebied komt in aanmerking voor een mix van verschillende stedelijke ontwikkelingen zoals: 
stedelijk ontwikkelingsgebied, wonen, lokale bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut (o.a. gevangenis, waterzuivering, containerpark, parkeerplaats voor vrachtwagens); 

(Verblijfs-) recreatieve voorzieningen (o.a. indoorrecreatie, manege), natuurontwikkeling, speelbos, 
etc.  
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• Deelplan 7: KMO-zone Kanaalstraat /Tunnelstraat 

Deelplan 7 bevindt zich aan de noordwestelijke rand van Leopoldsburg, tussen de Tunnelstraat 
(zuid) en de spoorlijn (noord) ten zuiden van de Kanaalkom en de Antwerpsesteenweg. Een deel 
van het plangebied wordt omgezet in functie van waterberging en wateropvang (en bijkomend 
natuurontwikkeling). De aanwezige kmo’s worden bestendigd. 

 
De afbakening van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg is gebaseerd op de “voorstudie afbakening 

van het KSG Leopoldsburg”, opgemaakt door Iris Consulting in samenwerking met Groep C en 
afgerond in juni 2005.  
 
De aanzet tot visie op de ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied werd in deze voorbereidende fase 
gebaseerd op de gedetecteerde potenties en op de rol en positie van het kleinstedelijk gebied in een 
bredere context. Ze speelt in op de rol van Leopoldsburg binnen de context van regionale netwerken 
enerzijds en de versterking van het stedelijk gebied van ''binnenuit'' anderzijds.  

 
Daarnaast werd een voorstel van afbakeningslijn geformuleerd vanuit de grensstellende elementen 
vanuit het omliggende buitengebied en de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur.  
In het oosten vormt het militair domein het belangrijkste grensstellende element omwille van zijn 
landschappelijke en natuurlijke waarde. De grens verloopt bijna lineair van noord naar zuid via de 
Kerkhovenweg, Koningin Louisa-Marialaan, Vlaanderenlaan, Delannoylaan en Corspelsestraat.  

 
Het voorliggend RUP bekrachtigt dit. Een groot deel van het gebied wordt omgezet naar 
natuurgebied waardoor het buitengebied, conform de doelstelling van de afbakening, versterkt wordt. 
De zone die omgezet wordt naar zone voor openbaar nut betreft het deel van het gebied waar 
vandaag reed bebouwing voorkomt. De zone is beperkt in oppervlakte en sluit rechtstreeks aan op 
het stedelijk gebied en het centrum van Leopoldsburg. De ontwikkeling van de site zorgt zo voor een 

versterking van de kern.  

 

  



26 
PRUP “Moorslede” te Leopoldsburg - toelichtingsnota  januari 2017 

 

3.5. AFSTEMMING MET JURIDISCHE EN SECTORALE RANDVOORWAARDEN EN PROCESSEN   

3.5.1 Mobiliteit  

• Planologisch kader wegennet  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In de gemeente Leopoldsburg werden in het RSV geen hoofd- of primaire wegen geselecteerd. 
Leopoldsburg ligt midden in de maas die wordt gevormd door de hoofdwegen E313 (Antwerpen 

– Luik), E314 (Leuven – Aken) en de primaire verbindingswegen N71 (Geel – Lommel) en N74 
(Hasselt – Eindhoven).  
 
In het provinciaal ruimtelijk structuurplan werd het gebied tussen Leopoldsburg, Beringen en 
E313 als een onderzoeksvenster aangeduid, waarbinnen verder onderzoek dient te gebeuren over 
de aanleg van nieuwe en de selectie van secundaire wegen. De N73 - N72 werd vanuit 
Leopoldsburg via Beverlo tot aan de ring van Beringen (primaire weg type II) aangeduid als een 

secundaire weg waarvan de typering onderzocht wordt.  
Ten noorden van Beverlo wordt de mogelijkheid voor de aanleg van een nieuwe verbinding 
tussen N72 en N73 opengehouden. De selectie van de N73 – N72 Leopoldsburg – Beringen is 
afhankelijk van het al dan niet realiseren van deze nieuwe verbinding. Momenteel is een studie 
lopende.  

 

 
 
 
 
 
 

Figuur 9: selectie van secundaire wegen; RSPL  
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• Gewenste verkeersstructuur 

 
Het mobiliteitsplan van Leopoldsburg van oktober 2005 is van kracht. Het beleidsplan is het 
resultaat van een procedure die werd vastgelegd bij de afsluiting van het mobiliteitsconvenant 
tussen enerzijds de gemeente Leopoldsburg en anderzijds het Vlaamse Gewest. Dit proces is 
opgebouwd uit drie fasen: de oriëntatiefase, de opbouw van het plan en het beleidsplan. Het 
beleidsplan leidt tot een actieplan voor de uitvoering van concrete projecten.  

 
Binnen de gewenste verkeerstructuur per vervoerswijze stelt het mobiliteitsplan voor om de 
huidige infrastructuur voor auto- en vrachtverkeer te optimaliseren, waarbij ook de overdracht 
van militaire wegen wordt voorgesteld om een aangepaste inrichting te verkrijgen. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 11: verkeersstructuurschets; mobiliteitsplan Leopoldsburg  

Figuur 10: wegencategorisering; mobiliteitsplan Leopoldsburg  
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• gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij gebouwen 
 
De stedenbouwkundige verordening inzake “parkeerplaatsen bij gebouwen gemeente 
Leopoldsburg” werd goedgekeurd door de provincie op 20 januari 2016.  
 
Deze verordening regelt de voorwaarden waaronder een stedenbouwkundige vergunning kan 

worden afgeleverd voor het organiseren van de parkeerplaatsen op het eigen terrein.  
De verordening is van toepassing bij:  
- vergunningen voor nieuwbouw;  
- verbouwing, functiewijzigingen en/of uitbreiding van bestaande gebouwen en constructies, 

als één of meerdere bijkomende woonentiteiten of andere bijkomende functies gecreëerd 
worden;  

- bij niet vergunningsplichtige verbouwingen waarbij de functie van een bestaande 

parkeerplaats opgeheven of gevormd wordt naar een andere functie.  
 
Binnen de verordening worden zowel het benodigd aantal parkeerplaatsen als de 
ontwerprichtlijnen vastgelegd. Om een uniform beleid binnen de gemeente te garanderen, is 
binnen het plangebied de gemeentelijke parkeerverordening van toepassing.  
 

De volgende elementen zijn relevant voor het plangebied:  
- RVT’s en assistentiewoningen:  

Assistentiewoningen:  
o 1pp per assistentiewoning  
o 1pp voor bezoekers per 2 assistentiewoningen  

Rust- en verzorgingstehuizen:  

Het aantal parkeerplaatsen kan slechts bepaald worden na het uitvoeren van een 
mobiliteitsnota. Aan de hand van deze nota zal bepaald worden welke minimum 
parkeervereisten er zijn.  
 

- Socio-culturele gebouwen en panden verbonden aan recreatie:  
Het aantal parkeerplaatsen bij socioculturele gebouwen kan slechts bepaald worden na het 

uitvoeren van een mobiliteitsnota. Aan de hand van deze nota zal bepaald worden welke 
minimumparkeervereisten er zijn.  

 
- Handelszaken, kantoren, horeca en vrije beroepen:  

Voor deze functie is de te voorziene parkeergelegenheid afhankelijk van volgende 
parameters:  

o oppervlakte handelsruimte  

o gevelbreedte  
voor een oppervlakte:  

o kleiner of gelijk aan 100m²: 1pp  
o groter dan 100m² en kleiner of gelijk aan 200m²: 2ppn  
o groter dan 200m² en kleiner of gelijk aan 500m²: 5ppn  

Verder dient bij handelszaken / horeca met een gevelbreedte > 15m parkeergelegenheid 

voorzien te worden op het eigen perceel voor de eventuele woongelegenheden verbonden 
aan de handelszaak / horeca.  
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3.5.2 Gewestplan Hasselt-Genk  

Kaart 1: Gewestplan Hasselt-Genk 
 
Gewestplan Hasselt-Genk: goedgekeurd KB 03-04-1979. 
Het Kwartier Moorslede bevindt zich binnen de zone van het (onbestemde) “militair domein”. 

3.5.3 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  

n.v.t. 

3.5.4 Bijzonder plan van aanleg  

n.v.t. 

3.5.5 Planologisch / stedenbouwkundig attest  

n.v.t.  

3.5.6 Protocolgebied defensie 

Elk van de twaalf militaire DANAH-domeinen beschikt over een eigen commissie voor natuur-en 
bosbeheer. Daarin maken Defensie en ANB concreet werk van de Europese doelstellingen voor 
biodiversiteit. Europa stelt een aantal doelstellingen en verplichtingen voorop. Daarbij horen ook 
financiële middelen. Deze constructie is gekend als het ‘Life-Project Danah’.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ANB en Defensie hebben het beheer van het Danah-domein “Kamp van Beverlo” in kaart gebracht 
onder volgende categorieën:  
- (uitgesloten) protocolgebied: gebieden waar de doelstellingen voor biodiversiteit wel (niet) 

worden nagestreefd  

- wel (niet) te vervreemden: wel (niet) te herbestemmen militair domein  
 
Het deel van het plangebied ten zuiden van de Moorsledelaan bevindt zich ter hoogte van “te 
vervreemden – uitgesloten protocolgebied”.  
Het deel van het plangebied ten noorden van de Moorsledelaan bevindt zich ter hoogte van “te 
vervreemden – protocolgebied”.  

Figuur 12: protocolgebied Defensie  
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3.5.7 Biologische waarderingskaart  

Kaart 2: Biologische waarderingskaart  
 
Volgens de Biologische Waarderingskaart (BWK), versie 2, zijn de beboste delen van het kwartier 
Moorslede “biologisch zeer waardevol”.  
Het beboste deel van Lot 2 (het gebied ten noorden van de looppiste en het paradeplein) is 
aangeduid als “faunistisch belangrijk gebied”. 

3.5.8 Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten  

Kaart 3: Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten 
 
Het plangebied bevindt zich ter hoogte van het traditioneel landschap “Limburgse Heide en 
bosgebied” en ligt binnen de relictzone en het landschappelijk geheel “Kamp van Beverlo”.  
Ten zuiden van het gebied bevindt zich de ankerplaats “parken van het Kamp van Beverlo”. Verder 
bevinden zich in de omgeving nog het puntrelict “spoorwegstation” en het lijnrelict “Kanaal van 

Beverlo”. 

3.5.9 Habitat- en vogelrichtlijngebieden  

Kaart 4: Habitat- en vogelrichtlijngebieden 
 
Het plangebied is gelegen in vogelrichtlijngebied BE 2218311 “militair domein en vallei van de Zwarte 
Beek”.  
Het plangebied grenst aan habitatgebied BE 2200029 “vallei en brongebied van de Zwarte Beek, 

Bolisserbeek en Dommel met heide- en vengebieden”.  
 
Voor alle plannen en programma’s, waarvan wordt vermoed dat ze betekenisvolle effecten kunnen 
hebben op de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone, moet nagegaan worden of 
een passende beoordeling vereist is. 
Dit onderzoek dient te gebeuren voor de habitats en de (vogel)soorten waarvoor de speciale 

beschermingszone is afgebakend en de soorten van bijlage III van het decreet natuurbehoud die in 
het gebied voorkomen.  
Omwille van de natuurwaarden van het plangebied en de ligging ter hoogte van habitat- en 
vogelrichtlijngebied, werd het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) betrokken bij de opmaak van 
het masterplan en werd een voortoets passende beoordeling opgemaakt. De voortoets passende 
beoordeling werd mee geïntegreerd in de screeningsnota.  

3.5.10 Vlaams ecologisch netwerk (VEN) 

Kaart 5: Vlaams ecologisch netwerk  
 
Het plangebied is niet gelegen in binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk.  

3.5.11 Herbevestigd agrarisch gebied (HAG) 

Kaart 6: Herbevestigd agrarisch gebied 
 
Het plangebied is niet gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied. 
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3.5.12 Atlas der buurtwegen  

Kaart 7: Atlas der buurtwegen 
 
Volgens de Atlas der buurtwegen doorkruisen twee wegen het gebied: (noord-zuid) Sentier nr.186 en 
(oost-west) Chemin nr.52. Chemin nr.52 komt overeen met de Moorsledelaan. Sentier nr. 186 is 
vandaag niet meer waarneembaar binnen het gebied.  
 
De oostelijke grens van het plangebied valt samen met Chemin nr.16. Deze komt vandaag overeen 

met de Keizerin Charlottelaan.  
 
Binnen het voorliggend RUP worden de buurtwegen deels verlegd / afgeschaft. De afschaffing en/of 
herlegging van de buurtwegen zelf, behoort niet tot het toepassingsgebied van een PRUP, maar 
verloopt via een aparte procedure.   

3.5.13 Inbreuken tegen de stedenbouwwetgeving  

N.V.T.  
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3.6.   WATERTOETS  

3.6.1 Watertoetskaarten  

• Erosiegevoeligheid:  
 

Het plangebied is niet erosiegevoelig. Enkel 
een beperkt deel ten noorden van het 
plangebied is erosiegevoelig.  

• Grondwaterstromingsgevoelige 
gebieden:  

 
Het gebied valt volledig binnen type 2: 
matig gevoelig voor grondwaterstroming.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Helling:     
 
Het plangebied is vrij vlak.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Infiltratiegevoeligheid:  
 
Het plangebied is infiltratiegevoelig. 
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• Overstromingsgevoeligheid (2014):  

 
Een beperkt deel ten noorden van de Moorsledelaan, langsheen de Koningin Louisa-Marialaan is 
effectief overstromingsgevoelig. Voor de rest is het plangebied niet overstromingsgevoelig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Gewijzigde afstroomhoeveelheid:  
 

Gezien de bodemgesteldheid (cf. bodemkaart) hier uitermate geschikt is om het regenwater van 

de verharding te laten bezinken, moet bij nieuwe verharding en bebouwing ervan uitgegaan 
worden dat er geen lozing van hemelwater op de riolering plaatsvindt. Er moet voldoende ruimte 
voorzien worden om het regenwater te laten infiltreren. Na de opvang met hergebruik in 
hemelwaterputten (conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening) is het dus - 
rekening houdend met de aanwezige zandbodem - noodzakelijk gebruik te maken van 
infiltratievoorzieningen. Deze bepalingen worden opgenomen in de stedenbouwkundige 

voorschriften.  
 
Bij het uitvoeren van infiltratiemaatregelen moet voor nieuwe structuren steeds gekozen worden 
voor open waterstructuren zoals grachten of vijvers (wadi’s). Deze ruimtes moeten dienen voor de 
compensatie van de verharde oppervlakte van de wegenis en de verhardingen op de percelen. Dit 
kan in de vorm van een open gracht aan de rand van het perceel of een open bekken.  
 

De zate van eventuele nieuwe wegen moet zodanig worden verbreed dat langs elke nieuwe weg 
een komvormige infiltratieberm kan worden aangelegd voor de infiltratie van het hemelwater. 
Bestaande grachten moeten behouden worden. 
 
Er moeten infiltratieproeven worden uitgevoerd op de locaties waar men regenwater wenst op te 
vangen om de infiltratiecapaciteit van de bodem en afgeleid daarvan de dimensionering van het 

infiltratiebekken(s) te kunnen bepalen. Hierbij moet uitgegaan worden van een terugkeerperiode 
van de overloop van minimaal 20 jaar, met een minimum van 250 m³/ha verharde oppervlakte 
(los van de aanwezige hemelwaterputten) en een infiltratieoppervlakte van minimaal 4 % van de 
verharde oppervlakte. Het risico van overloop moet zo mogelijk op eigen terrein worden 
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gehouden. Tevens moet een inschatting gemaakt worden van de hoogste grondwaterstand. De 

dekking tussen de bodem van de infiltratievoorziening en de grondwatertafel moet minimaal 30 
cm bedragen. 
 
Ook de bestaande verharde oppervlakte moet afwateren naar de aan te leggen open 
infiltratievoorziening. De dimensionering ervan moet aangepast worden aan het totaal 
aangesloten verharde oppervlakte. Hieraan kan enkel voorbijgegaan worden indien aan de hand 

van een haalbaarheidsstudie blijkt dat afkoppelen van de bestaande verharding niet mogelijk is. 
 
Er moet in de te verwachten bouwvergunning(en) een dwarsprofiel van het 
infiltratie/bufferbekken bijgebracht worden met het niveau van de inloop en eventuele overloop. 
Het volume dat voor buffering instaat is het volume onder de overloop. 
 

• Infiltratievoorziening: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
De ruimte voor water die moet gecreëerd worden onder vorm van open waterbergingszones 
moet binnen elk van de voorgestelde zoneringen in dit PRUP mogelijk zijn. 

 
• Afvalwater:  

 

De invulling van het plangebied zal gepaard gaan met de productie van afvalwater. Dit 
afvalwater zal aangesloten worden op het centraal zuiveringsgebied op de RWZI van 
Tessenderlo.  
De installatie heeft momenteel te weinig capaciteit. Dit probleem is echter gekend en de VMM 
voert een studie uit over de uitbreiding van de zuiveringscapaciteit van de RWZI en/of de 
realisatie van een nieuwe RWZI. De gemeente kan eveneens inzetten op de uitvoering van 
afkoppelingsprojecten.  

 
In de voorschriften wordt dan ook als voorwaarde opgenomen dat bij ontwikkeling van het 
gebied, de afvoer verzekerd moet zijn.  

3.6.3 Conclusie watertoets  

Uit bovenstaand onderzoek is gebleken dat als gevolg van het PRUP 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 PRUP voor zover bovenstaande 

voorwaarden worden opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften.  

infiltratie  

waterdoorlatende 

materialen 

inloop 
noodoverloop  
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3.7.   ONDERZOEK TOT MILIEUEFFECTENRAPPORTAGE  

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

effectrapportage uitgevoerd: “screening van de plan-MERplicht”. 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 de 
relevante disciplines. 
Het onderzoek tot milieueffectrapportage wordt integraal toegevoegd aan het voorliggend PRUP en 

bevat volgende delen:  
- verzoek tot raadpleging (juli 2015) met verwerking adviezen adviesinstanties  
- ontheffingsbeslissing dienst MER (d.d. 9 december 2015)  

3.7.1 Conclusie screening  

Uit de screening blijkt dat de activiteiten die binnen het planologisch kader van het RUP “Moorslede” 
gerealiseerd kunnen worden, geen aanzienlijke milieueffecten zullen genereren.  
 

Uit de scoping komen volgende aandachtspunten naar voor om mee te nemen bij de verdere 
uitwerking van het RUP:  
 
• Mobiliteit:  

 
• Het langzaam verkeer wordt geweerd uit de kwetsbare delen van het plangebied.  

• Het autoverkeer wordt beperkt tot de zone voor gemeenschapsvoorzieningen.  
• De toegang tot het kwartier wordt behouden via de Koningin Louisa-Marialaan. 
• De circulatie en parkeren voor bezoekers en bewoners van de zorginstelling wordt 

gescheiden.  
• Bezoekersauto’s worden beperkt tot de rand van de site terwijl er een interne verbinding 

wordt gelegd voor de bewoners. De interne verbinding voor bewoners mondt uit in de 

Guillaumelaan en zo via de Keizerin Charlottelaan richting de N73. 
 
• Water:  

 
Het PRUP maakt een beperkte uitbreiding van de bebouwde en verharde oppervlakte mogelijk 
wat zijn effect heeft op de afstroomhoeveelheid. Daarom worden volgende milderende 
maatregelen in acht genomen:  

• Vanaf een verharde oppervlakte van meer dan 1000m² moet door de vergunningverlenende 
instantie advies worden gevraagd aan de waterbeheerder met betrekking tot mogelijke 
schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater.  

• Gezien de bodemgesteldheid van het gebied hier geschikt is om het regenwater van de 
verharding laten bezinken, moet bij nieuwe verharding en bebouwing ervan uitgegaan 
worden dat er geen lozing van hemelwater op de riolering plaatsvindt. Er moet voldoende 

ruimte voorzien worden om het regenwater te laten infiltreren. Naast de opvang met 
hergebruik in hemelwaterputten (conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening) 
is het dus, rekening houdend met de aanwezige zandbodem, noodzakelijk gebruik te maken 
van infiltratievoorzieningen.  

• Bij het uitvoeren van infiltratiemaatregelen moet voor nieuwe structuren steeds gekozen 
worden voor open waterstructuren zoals grachten of vijvers (wadi’s).  
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• De invulling van het gebied zal gepaard gaan met de productie van afvalwater. Bij realisatie, 

moet de afvoer ervan verzekerd zijn.  

3.7.2 Geïntegreerd advies  

Volgende instanties werden om advies gevraagd en hebben advies verleend:  
• BLOSO  
• Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)  
• Ruimte Vlaanderen Limburg  
• Onroerend Erfgoed Limburg  

• Agentschap Wonen-Vlaanderen  
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken  
• OVAM  
• het College van Burgemeester en Schepenen Leopoldsburg  
 
N.a.v. de uitgebrachte adviezen tijdens het verzoek tot raadpleging werd een geïntegreerd advies 

opgemaakt als antwoord op de opmerkingen van de adviesinstanties.  

3.7.2 Beslissing Dienst MER 

Bij brief van 9 december 2015 heeft de Dienst MER laten weten dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet 
nodig is.  
 
Het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota, de adviezen en de verwerking van de 
adviezen) bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante 

milieudisciplines besproken.  
Verscheidene adviesinstanties hebben opmerkingen over de beschrijving en de beoordeling van de 
milieueffecten van het plan. De opmerkingen werden op een voldoende wijze beantwoord of 
weerlegd in het screeningsdossier via een bijlage bij de screeningsnota en via een aanpassing van de 
screeningsnota, zodat het screeningsdossier voldoende informatie bevat om een correcte inschatting 
m.b.t. de milieueffecten te kunnen maken.  

 
In het screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert niet 
van die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden.  
 
Enkele adviesinstanties hebben ook opmerkingen over het plan zelf. Opmerkingen die geen 
betrekking hebben op de beschrijving en beoordeling van de milieueffecten, maar die een suggestie 

inhouden om het plan te verbeteren, hebben echter geen impact op de beoordeling van de 
aanzienlijkheid van de milieueffecten van het plan. De initiatiefnemer beschikt in het kader van de 
plan-m.e.r.-screening over de vrije keuze om al dan niet in te gaan op deze opmerkingen.  
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3.8.   ONDERZOEK TOT RUIMTELIJK VEILIGHEIDSRAPPORTAGE  

Binnen de perimeter van het plangebied (en een 2km-zone rond de perimeter) bevinden zich geen 
Seveso-bedrijven. Het RUP laat de vestiging van Seveso-bedrijven niet toe.  

Er is dus geen verder onderzoek in de vorm van een ruimtelijk veiligheidsrapport nodig.  
 
Advies aan de dienst Veiligheidsrapportage wordt in het kader van de plenaire vergadering gevraagd. 
Uit het advies van 4 april 2016 blijkt dat de dienst VR vaststelt dat het aspect “externe veiligheid” 
voldoende behandeld werd in het voorontwerp van PRUP en dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport 
dient opgemaakt te worden.  
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4. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VAN HET RUP  

4.1.   AANSLUITING OP BESTAANDE STRUCTUREN  

4.1.1 Netwerkstructuur  

Leopoldsburg is relatief goed gelegen t.o.v. drie belangrijke recreatieve netwerken in de regio, met 

name: het fietsnetwerk van Limburg, het ruiter- en menroutenetwerk van de Limburgse Kempen en 
het mountainbikenetwerk van Noord-Limburg en Midden-Limburg. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andere nabijgelegen toeristische gebieden zijn Bosland in het noorden en het mijngebied in het 
zuiden. Via een aansluiting met de reeds bestaande netwerken kan een connectie met Bosland 
gerealiseerd worden. Een connectie met het mijngebied is vanuit het plangebied minder relevant.  
 
Het ruimere militair domein heeft een gesloten karakter. Nieuwe verbindingen moeten langsheen 
de grenzen van het militair domein gelegd worden om aansluiting te kunnen vinden met de 

omringende netwerken.  
 
Een eerste connectie met Bosland wordt in de nabije toekomst voorzien via de aanleg van een 
nieuw fietspad langsheen de Koningin Louisa-Marialaan. Het is mogelijk dat hiervoor ter hoogte van 
het plangebied, langsheen de Koningin Louisa-Marialaan bomen gekapt moeten worden.  
  

 
 
 
 
  

Aansluiting met het provinciaal mountainbike 

netwerk 
Aansluiting met het recreatief 

fietsroutenetwerk Limburg 
Aansluiting met het ruiter- en men- 

routenetwerk Limburgse Kempen 
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4.1.2 Morfologische structuur  

Eén van de belangrijke kenmerken van het militair domein en het centrum van Leopoldsburg is de 
orthogonale wegenstructuur. Het plangebied sluit eveneens aan op dit “grid”. De aanwezige 
bomenrijen versterken de structuur en vormen als het ware groene kaders ter hoogte van het gebied.  

  

Figuur 13: Mogelijk tracé fietspad Bosland 
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4.1.3 Groenstructuur  

De Koningin Louisa-Marialaan die grenst aan het plangebied wordt, omwille van de tegenstrijdige 

beeldvorming langs beide kanten van de weg, ervaren als een sterk landschappelijke grens. 
Het militaire domein krijgt dankzij de massa van hoogstammige bomen, die te zien zijn vanaf de 
Koningin Louisa-Marialaan, het karakter van een grote groene zone.  
Aan de overzijde van deze laan wordt het karakter bepaald door een aaneensluiting van woningen 
van het centrum.  

 

Ten noorden en oosten van het plangebied bevindt zich een groot bebost deel binnen het militair 
domein; “Bois Carre”, dat op de biologische waarderingskaart als biologisch zeer waardevol en 
faunistisch belangrijk gebied wordt aangeduid.  
Ook de beboste delen binnen het plangebied worden als biologisch zeer waardevol aangegeven. 
Hier wordt een verdere natuurontwikkeling in relatie met de nabije bossen beoogd. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figuur 14: Morfologische- en groenstructuur  
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4.1.4 Bebouwingsstructuur  

Moorslede ligt aan de grens van het militair domein en het stedelijk gebied. Zowel Moorslede als de 

meer zuidelijk gelegen delen hebben een ontwikkeling gekend die functioneel zowel aansluiten met 
het stedelijk gebied als het militaire gegeven. Hierdoor is in deze zone een verscheidenheid aan 
functies ontstaan.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ten zuiden van het gebied Moorslede bevindt zich een kleine residentiële woonwijk met een groen 

karakter. Deze woonwijk behoort tot het militair domein.  
Tussen deze woonwijk en de N73 hebben zich meer intensieve functies en functies van openbaar nut 
ontwikkeld zoals de technische dienst van de gemeente, de politie, het regionaal medisch centrum 
van de militaire overheid en de toeristische dienst met het museum “Kamp van Beverlo”. In de nabije 
toekomst zal ook de brandweer zich vestigen ter hoogte van deze locatie.  
Deze zone sluit rechtstreeks aan op het centrum en het gemeentehuis van Leopoldsburg.  

Ten oosten van de technische diensten en ten zuiden van de woonwijk, bevindt zich het kwartier Ijzer. 
Hier bevinden zich nog enkele leegstaande militaire gebouwen waarvoor een mogelijke 
herbestemming nog onderzocht wordt.   

Figuur 15: bebouwingsstructuur  
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4.2.   KNELPUNTEN EN POTENTIES  

4.2.1 Potenties 

• Leopoldsburg is relatief goed gelegen t.o.v. drie belangrijke recreatieve netwerken in de regio, 
met name: het fietsnetwerk van Limburg; de ruiter- en menroutenetwerk van de Limburgse 

Kempen en het mountainbikenetwerk van Noord-Limburg en Midden-Limburg.  
• Moorslede grenst rechtstreeks aan het centrum en de afbakening van het kleinstedelijk gebied 

Leopoldsburg. De nabijheid van het centrum is een potentie voor de ontwikkeling van het gebied.  
• Grenzend aan het gebied en ter hoogte van de Moorsledelaan bevinden zich enkele 

kenmerkende bomenrijen, welke mee het karakter van het gebied bepalen.  
• Het noordelijk deel van Moorslede kent een grote natuurwaarde, welke naadloos aansluit op het 

bosgebied van het militair domein.  

• Het hoofdgebouw ter hoogte van Moorslede heeft enige architecturale waarde en is 
beeldbepalend voor het gebied. Het gebouw leent zich tot herbestemming.  

4.2.2 Knelpunten  

• Het plangebied is onafhankelijk van het centrum, als onderdeel van het militair domein gegroeid. 
Momenteel is er geen functionele relatie met het centrum.  

• Het plangebied heeft geen uitgesproken voorzijde naar de Koningin Louisa-Marialaan toe. Het 
hoofdgebouw, welke de toegangspoort tot het gebied vormt, staat grotendeels van de tijd leeg.  

• De omvang en geslotenheid van het militair domein wordt als een obstakel ervaren. Het is 
aangewezen nieuwe verbindingen te voorzien langsheen de grenzen van het militair domein om 
aansluiting te vinden met de omringende netwerken.  

• De ontsluitingsmogelijkheden van Moorslede op de Koningin Louisa-Marialaan bepalen mee de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied.  

• De relatie tussen de bebouwing in het plangebied en het landschap zijn beperkt tot een 

zichtrelatie. De gebouwen interfereren niet met het landschap.  
• De site is historisch gegroeid en herbergt vandaag al een aantal functies. De samenhang tussen 

de bestaande bebouwing, de inrichting en de aanwezige functies ontbreekt echter.  
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5. ONTWIKKELINGSVISIE: GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR  

5.1.   VISIE EN DOELSTELLING 

Het Kwartier Moorslede situeert zich ter hoogte van militair domein en heeft volgens het gewestplan 

een “witte” bestemming. Om het gebied ontwikkelingskansen te geven, moet de site een bestemming 
krijgen.  
 
Het plangebied ligt op de grens van de kern van Leopoldsburg en de bosrijke omgeving van het 
militair domein. De ontwikkeling van het gebied moet een overgang vormen tussen het stedelijk 
gebied en het bos en dit in overeenstemming met de draagkracht van het gebied.  
Ter hoogte van het deel van het gebied waar vandaag al bebouwing en functies aanwezig zijn, 

worden de reeds aanwezige functies behouden. Het programma wordt versterkt met een 
zorgstrategisch project. Functievermenging zal de site als geheel versterken.  
Het overgrote deel van het gebied heeft vandaag al een groen karakter wat in het RUP ook zo 
bestendigd en versterkt wordt.  

5.2.   DOELGROEPENBELEID  

De provincie Limburg wordt geconfronteerd met een sterk stijgende vergrijzing van haar inwoners. 
Het koepelplan “zorgstrategische planning Limburg” stelde meerdere tekorten vast, waarbij de 
conclusie luidde dat in de provincie een hoge nood is aan realisaties voor de verschillende 

onderzochte zorgtypologieën. De 1.900 rusthuisbedden die werden vooropgesteld in het 
Limburgplan 2006-2009, volstaan niet om in de behoefte te voldoen.  
 
Zelf heeft de gemeente in 2013 zijn woonbeleidsplan afgerond. Hieruit blijkt dat de gemeente 
geconfronteerd wordt met vergrijzing. De grijze druk is niet groter dan in de rest van Limburg, maar 
in de toekomst zal ook hier het aantal ouderen stijgen. Het aantal 60-plussers stijgt met 25% tegen 
2020 en met 45% tegen 2030; het aantal 80-plussers stijgt met 50% tegen 2020 en met 70% tegen 

2030. Omdat het aantal inwoners jonger dan 60 ongeveer gelijk blijft, zal de grijze druk in 
Leopoldsburg de komende jaren toenemen.  
Daarnaast stelt de gemeente ook nog andere demografische tendensen vast, zoals: een stijging van 
het aantal (kleine) huishoudens, een groot aandeel (20%) van de bevolking heeft een andere 
herkomst en Leopoldsburg is een dichtbevolkte gemeente. Algemeen stelt het woonbeleidsplan vast 
dat het woonbeleid in Leopoldsburg rekening zal moeten houden met een toenemende vergrijzing 

en een toenemende gezinsverdunning, wat de vraag naar kleinere, toegankelijke woongelegenheden 
zal doen stijgen (woonbeleidsplan Leopoldsburg, p.5/4).  
 
Eén van de strategische doelstellingen van de gemeente is dan ook het voeren van een 
gedifferentieerd beleid voor specifieke doelgroepen op de woonmarkt. De wijzigende demografische 
situatie zorgt voor een stijgende vraag naar bijkomende en andere woongelegenheden. Ook voor 

deze groepen moet er een aanbod zijn aan geschikte en betaalbare woningen. De gemeente 
stimuleert ontwikkelaars en woonactoren om woonvormen te voorzien voor kleine gezinnen, ouderen 
en personen met beperkingen. Gelijk wordt ingezet op een aantrekkelijk aanbod residentieel wonen 
voor gezinnen in Leopoldsburg.  
Bij realisatie en inplanting van woongelegenheden voor ouderen, wordt aandacht besteed aan de 
ligging van de woongelegenheden en de aanwezigheid van voorzieningen in de nabijheid en aan de 

typologie van de woongelegenheden (woonbeleidsplan Leopoldsburg, p.5/22).  
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Een willekeurige inplanting van nieuwe zorgstrategische projecten is echter niet wenselijk. Daarom 

werden de mogelijkheden voor Moorslede binnen het masterplan niet enkel afgetoetst op 
programma, maar ook op ligging en bijkomende ruimtelijke aandachtspunten.  
Moorslede sluit rechtstreeks aan op het centrum van Leopoldsburg en dus ook de handelszaken, vrije 
tijd en ontspanningsmogelijkheden, primaire diensten, etc. De dichtst bijgelegen bushalte bevindt 
zich op ±200m van de site en het station op 1km.  
 

De ruimtelijke aandachtspunten dragen bij tot de locatievoorwaarden van het project, zoals: de 
integratie in de morfologische structuur, afstemming op de schaal van het bestaand weefsel en het 
streven naar een geïntegreerd concept en openheid. Al deze elementen werden ruimtelijk afgetoetst 
en worden doorvertaald binnen het PRUP. Op basis van een aantal concepten werden de krachtlijnen 
en randvoorwaarden bepaald voor de ontwikkelingsmogelijkheden. 

5.3.   CONCEPTEN 

5.3.1 Natuurontwikkeling in het plangebied  

Lot 2 wordt volledig in functie van natuurontwikkeling 
voorzien. De niet-beboste delen worden bebost.  
Lot 1 wordt deels voor natuurontwikkeling behouden. Het 

deel waar al bebouwing voorkomt, wordt aangewend als 
een zone voor gemeenschapsvoorzieningen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.3.2 Gesloten groen kader 

Het kenmerkende groene kader rondom de 

bouwblokken in het militaire domein wordt 
behouden/versterkt, zodat het kwartier van buiten als 
een gesloten groen kader ervaren wordt.  
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5.3.3 Boscompensatie 

De beboste massa van kwartier Moorslede wordt 

vervolledigd door de niet-beboste delen ter hoogte van 
het paradeplein en het voetbalveld voor boscompensatie 
te voorzien.  
Eventueel kan ook de Moorsledelaan opnieuw bebost 
worden.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

5.3.4 Herleggen Asdonkbeek 

De Asdonkbeek is momenteel rechtgetrokken zodat 
deze evenwijdig loopt met de Moorsledelaan.  
Indien mogelijk, krijgt de Asdonkbeek een nieuwe loop 
doorheen het natuurgebied, waarbij aandacht uitgaat 

naar de structuurkwaliteit van de waterloop.  
De aanleg van de nieuwe bedding gebeurt gelijktijdig 
met de inrichting van het terrein, met name: de aanleg 
van de verbinding voor langzaam verkeer en de 
bebossing.  
 
 

 

 

 

5.3.5 Intensieve natuurontwikkeling versus recreatief 

natuurgebied 

Bij de natuurontwikkeling wordt een onderscheid 
gemaakt tussen een zone voor intensieve 
natuurontwikkeling die niet toegankelijk is en aansluit op 
het biologisch waardevolle gebied enerzijds en een zone 
voor recreatief natuurgebied anderzijds.  
Het recreatief natuurgebied omvat de 

compensatiebosgebieden en de open ruimte die zich op 
lot 2 bevinden en het deel ten oosten van de zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen van lot 1. De ontwikkeling 
die plaatsvindt op lot 1 kan aansluiten op / gebruik 
maken van het recreatief natuurgebied.  
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5.3.6 Herbestemming van bebouwing op "kwartier 

Moorslede" als “drager” van de ontwikkeling 

Voor de invulling van de zone bestemd voor 
gemeenschapsvoorzieningen wordt een zorgstrategisch 
project beoogd in combinatie met de socio-culturele 

inrichtingen. Een functionele vermenging tussen het 
zorgstrategisch project en deze inrichtingen vormt het 
uitgangspunt. De verschillende functies mogen 
onderling en naar de omgeving toe niet hinderlijk zijn.  
Het hoofdgebouw van Moorslede vervult een hoofdrol 
in het bewaren van de bouwkundige en historische 

waarde van kwartier Moorslede.  
Bij de inrichting van het gebied moet zowel rekening 
gehouden worden met de draagkracht van het gebied 
zelf als die van de omgeving (onder andere de zuidelijke 
woonwijk en de bebouwing langsheen de Koningin 
Louisa-Marialaan).  

  
 
 
 
 

5.3.7 Bestaande toegangen worden behouden 

De hoofdtoegang, gelegen langs de Koningin Louisa- 
Marialaan, vormt het meest herkenbare zicht van 

Moorslede. 
Deze wordt behouden en versterkt als voorkant van de 
zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Bijkomende 
ontsluitingen worden voorzien langsheen de 
Guillaumelaan en zo aansluitend op de Keizerin 
Charlottelaan.  
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5.4. BEOOGD PROGRAMMA 

Specifiek voor de ontwikkelingen ter hoogte van lot 1 worden verschillende bijkomende 
kwaliteitseisen en randvoorwaarden vastgelegd. In het totaal bedraagt de zone voorbehouden voor 

gemeenschapsvoorzieningen +/- 2,3 ha.  
 
De bestaande functies van de gemeentelijke jeugdwerking en het YAP worden behouden. Beperkte 
uitbreiding is mogelijk.  
 
Het zorgstrategisch project gaat uit van een alternatief  zorgconcept. De nadruk ligt op de 
zorgfunctie, maar in de bredere zin van het woord, met name: (aangepaste) woonvormen voor 

specifieke doelgroepen met nood aan zorg en/of woonbegeleiding en woonzorgvormen voor door 
de bevoegde overheid erkende doelgroepen.  
In het totaal worden een 149-tal wooneenheden voor ouderen voorzien, te ontwikkelen in twee fasen.  
 
 
Het mogelijk bouwprogramma1 ziet er als volgt uit:  

  

                                                           

 

1 Het voorgesteld bouwprogramma geeft een indicatie weer van het beoogde programma en is slechts 
richtinggevend.  
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5.5.   ONTSLUITING EN PARKEREN  

Op basis van het mobiliteitsplan Leopoldsburg wordt voor het plangebied volgende 
uitgangsprincipes gehandhaafd:  

• de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gebeurt bij voorkeur via de Guillaumelaan; 
• de Koningin Louisa-Marialaan wordt zoveel mogelijk ontlast; rekening houdend met de 

zaterdagmarkt en het toekomstig fietspad langsheen de Koningin Louisa-Marialaan.  
 
De bestemmingen die toegelaten zijn binnen het RUP, hebben betrekking op functies die eveneens 
opgenomen zijn in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake “parkeerplaatsen bij 
gebouwen” van de gemeente.  

Doel is dat bij de bouw van nieuwe projecten, er zoveel mogelijk parkeerplaatsen op eigen terrein 
worden ingericht, zodat de parkeerdruk niet op het openbaar domein wordt afgewend. 
Ontwikkelingen binnen het plangebied moeten voldoen aan de parkeerverordening.  

5.5.1 Inrichting ontsluiting en parkeren 

Alle parkeerplaatsen moeten gerealiseerd worden binnen de zone voor openbaar nut. Ze kunnen 
zowel bovengronds als ondergronds, uitgevoerd worden. Langsheen de Guillaumelaan en de 
Koningin Louisa-Marialaan wordt een representatieve groenstrook voorzien waardoor de inrichting 

van parkeerplaatsen niet tot tegen de wegenis mogelijk is. Het voorzien van de benodigde 
parkeerplaatsen en de representatieve groenstrook worden mee opgenomen in de 
stedenbouwkundige voorschriften.  
 
De toegang via de Koningin Louisa-Marialaan wordt behouden. De circulatie voor bezoekers en 
bewoners van de zorginstelling wordt gescheiden. Parkeren wordt gescheiden bezoekers (geel) / 

bewoners (blauw). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16: ontsluitings- en parkeerstructuur  
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5.5.2 Ontsluiting langzaam verkeer  

Naast de ontsluiting voor gemotoriseerd 

verkeer, wordt ook verder ingezet op de 
ontsluiting voor langzaam verkeer, in 
aansluiting op de omliggende netwerken. 
De verbinding voor het langzaam verkeer 
(mountainbikeroute, fietsroute, ruiter- en 
menroute) wordt voorzien ter hoogte van 

een pad langsheen de herlegde 
Asdonkbeek.  
 
 

 
 

 
 

 

  
Figuur 17: ontsluiting langzaam verkeer 
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5.6. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR  

 
Voor de gewenste ruimtelijke inrichting van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen worden 

volgende uitgangspunten aangenomen:  

5.6.1 Hoofdgebouw als drager 

De ontwikkeling van het zorgstrategisch project wordt 
gezien als bindende functie voor de ontwikkelingen 
op en nabij het kwartier Moorslede. Om het militaire 
karakter te bewaren, wordt het hoofdgebouw als 
centrum; als drager van de ontwikkeling gezien. 
Bijkomende ontwikkeling gaat een dialoog aan met de 

bestaande bebouwing. Vermenging van functies met 
respect voor de omgeving wordt nagestreefd.  

5.6.2 Bouwvrije voorkant als toegang 

Om het waardevolle karakter van het hoofdgebouw, 
alsook de kenmerkende toegang tot het domein in de 
verf te zetten, wordt de voorste zone, gelegen aan de 
Koningin Louisa-Marialaan van ontwikkeling 

gevrijwaard. Zo blijft de voorgevel van het gebouw een 
relatie behouden met de Koningin Louisa-Marialaan en 
de kern van Leopoldsburg.  

5.6.3 Zorgstrategisch project: aaneengesloten 

bebouwing 

Voor het zorgstrategisch project is het noodzakelijk dat 
alle bebouwing aaneengesloten is in functie van de 
interne circulatie voor het verzorgend personeel.  
Het gebouw mag echter niet als een monoliet geheel 
overkomen. Interne verbindingen kunnen ook 

ondergronds voorzien worden.  

5.6.4 Buitenruimte in relatie met gebouwen 

Door de aaneengesloten gebouwen strategisch te 
ordenen ontstaan diverse buitenruimten met elk een 
eigen karakter. Een eerste ruimte vormt de toegang 
waarbij een publiek karakter wordt nagestreefd. Een 
tweede type buitenruimte wordt gevormd door de 

interne tussenzones. Hier wordt een semi-private zone 
gecreëerd. Persoonlijke tuintjes of terrassen maken 
deel uit van dit type buitenruimte. Tot slot zullen ook 
ruimten ontstaan waarbij de verschillende functies met 
elkaar in dialoog treden. Er wordt een representatieve 
groenstrook voorzien opdat de ontwikkelingen niet tot 

tegen de omliggende straten zullen plaatsvinden.  
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5.7.   INRICHTINGSSCHETS  

 
 
 

Figuur 18: inrichtingsschets mogelijke ontwikkeling  
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6. PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN  

6.1. VERTALING NAAR HET GRAFISCH PLAN EN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

Op basis van bovenstaande visie kan een doorvertaling gebeuren naar het grafisch plan. Hierin 

worden verschillende bestemmingszones opgenomen. Voor elk van de zones worden de hoger 
beschreven visie en inhoudelijke elementen als uitgangspunten gehanteerd bij het uitwerken van 
stedenbouwkundige voorschriften.  

6.1.1 Zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen 

Het zuidoostelijk deel van het plangebied, waar momenteel al bebouwing voorkomt, wordt 
ontwikkeld als een zone voor gemeenschapsvoorzieningen met ruimte voor een zorgstrategisch 
project en jeugd- en jongerenwerking. Een vermenging van functies is de doelstelling, zonder dat 
de ene functie de andere verhindert, zowel binnen als buiten het plangebied. Luidruchtige functies 

zoals hinderlijke sport- en spelactiviteiten en openluchtfuiven zijn uitgesloten.  
 
De relatie wonen-zorg moet steeds gewaarborgd worden. Daarom moet de woon- en zorgfunctie 
als een bouwkundig en functioneel geheel gebouwd en geëxploiteerd worden.  
Ondergeschikt zijn verschillende functies zoals kantoren en diensten, recreatieve voorzieningen 
gelinkt aan de hoofdbestemming, huisvesting voor bewakingspersoneel en horeca en handel 

(beperkt) mogelijk.  
 
De B/T-index wordt beperkt, in overeenstemming met de draagkracht van de omgeving. Er wordt 
zowel voor de B/T als V/T-index een %-verdeling voor de verschillende functies voorzien opdat de 
ene ontwikkeling de andere niet zou verdringen of uitsluiten.  
De bebouwing mag niet als een monoliet geheel overkomen. De verschillende bouwvolumes 

moeten een architecturaal kwalitatief en representatief karakter hebben.  
 
De inrichting van de site gebeurt met aandacht en behoud van de aanwezige beeldbepalende 

gebouwen, met name: het hoofdgebouw en het voormalig station. Zij maken deel uit van de nieuwe 
ontwikkelingen. Verbouwen en uitbreiden moet gebeuren met aandacht voor het architecturaal 
karakter van het gebouw. Heropbouw is enkel mogelijk indien het pand vernield of beschadigd werd 

ten gevolge van een vreemde oorzaak die de eigenaar niet kan worden toegerekend.  
 
Gezien de relatief lage bebouwingsindex, wordt veel aandacht besteed aan de inplanting van de 

bebouwing en de inrichting van de niet-bebouwde ruimte. De klemtoon ligt op kwaliteitsvolle en 
groene buitenruimte met verblijfskarakter. Bestaande hoogstambomen worden zoveel mogelijk 
bewaard. Langsheen de Koningin Louisa-Marialaan wordt een kwaliteitsvolle groene buitenruimte 
gevrijwaard.  

 
Binnen deze zone moet ook de ontsluiting voorzien worden met inbegrip van parking, circulatie en 

toegangen. De geldende gemeentelijke parkeerverordening is van toepassing. Het parkeren kan 
zowel bovengronds als ondergronds voorzien worden. De interne circulatie, het aantal 
parkeervoorzieningen, de inrichting en de inplanting van de parkeerplaatsen maken deel uit van de 
inrichtingsstudie.  

 
De zone kan gefaseerd ontwikkeld worden. Voor de verschillende ontwikkelingen moet een globale 

inrichtingsstudie opgemaakt worden voor de hele zone, welke alle elementen moet bevatten die 
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nodig zijn om de impact en het voorkomen van die ontwikkeling binnen het gebied en de omgeving 

goed te kunnen inschatten.  

6.1.2 Zone voor natuurgebied en recreatief medegebruik (overdruk)  

De rest van het plangebied wordt herbestemd als zone voor natuurgebied. Deze zone wordt 
gevrijwaard van bebouwing. Hier primeert de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van 

de natuur en het natuurlijk milieu.  
 
De Asdonkbeek (onbevaarbare waterloop, 2e categorie), die momenteel rechtgetrokken is langsheen 

de Moorsledelaan en de Kerkhovenweg, kan verlegd worden en opnieuw meanderen voor een 
natuurlijker karakter van de beek. De mogelijkheid wordt voorzien om, langsheen de waterloop 
(buiten de zone non-aedificandi), een pad voor niet-gemotoriseerd verkeer te voorzien. De aanleg 
van dit pad gebeurt gelijktijdig met de herlegging van de beek en de herbebossing van het gebied.  
 
De zone waar de overdruk “recreatief medegebruik” niet van toepassing is, zal enkel sporadisch 

openstaan voor recreatief medegebruik, onder goedkeuring van ANB; dit omwille van belangrijke 
ecologische waarden van het gebied. Daarom kunnen binnen deze zone ook delen afgesloten worden 
voor het publiek. 
 
De mogelijkheid voor het voorzien van een pad voor niet-gemotoriseerd verkeer langsheen de 
Koningin Louisa-Marialaan blijft behouden.  
 

Het zuidelijk deel van de zone voor natuurgebied wordt deels voorzien van een overdruk “recreatief 
medegebruik”. Het betreft de zone ten zuiden van de Moorsledelaan, de Moorsledelaan zelf, het 
paradeplein en het voetbalveld met looppiste. Deze zone is ecologisch minder kwetsbaar dan de 
noordelijke zone en voldoende ruim genomen om de recreatiemogelijkheden van de jeugdwerking te 
garanderen.  
 

Het recreatief medegebruik betreft een ondergeschikte bestemming. Het gaat hierbij om onder 
andere speelbos, speelruimte voor de activiteiten van de jeugdwerking en kleinschalige 

infrastructuur zoals wandelwegen. Hinderlijke sport- en spelactiviteiten worden uitgesloten. 

6.1.3 Openbare wegenis  

Deze zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van de weg, fiets- en voetpaden, 
inclusief nutsvoorzieningen. 

6.1.4 Zone voor representatief groengebied en structurerende groenas (indicatieve aanduiding)  

Deze zone is bestemd als representatief voorgebied. Het is een kwaliteitsvolle groene en 

onverharde representatieve buitenruimte. Dit gebied vormt de overgang tussen zone voor 
openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen en de bebouwing langsheen de Guillaumelaan en de 
Koningin Louisa-Marialaan. Het betreft een onverharde groene zone van 10m breedte, welke 
voldoende ruimte geeft voor het versterken van de structurerende groenas. Binnen deze zone kunnen 
verhardingen enkel in functie tot de ontsluiting van de zone voor openbaar nut en 
gemeenschapsvoorzieningen.  

 
De bestaande beeldbepalende bomenrijen worden aangegeven als structurerende groenassen. 
Deze zorgen voor het kenmerkende groene kader rondom de bouwblokken en moeten behouden en 
versterkt worden.  
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Daar waar de laanstructuur behouden/ versterkt moet worden, is de structurerende groenas op het 

grafisch plan aangeduid. Daar waar de bosbestanden als geheel versterkt worden via de bestemming 
“zone voor natuurgebied” en/of overgaan in de reeds bestaande bosgebieden in de omgeving, is de 
structurerende groenas niet meer als apart element aangeduid.  

6.1.5 Waterloop (indicatieve aanduiding) en zone non-aedificandi (overdruk)   

De huidige waterloop, de Asdonkbeek, wordt op het grafisch plan indicatief als een meanderende 
waterloop aangegeven. Om de verlegging van de waterloop te kunnen realiseren, wordt de 
verlegging gekoppeld aan de bosaanplant ter hoogte van het paradeplein en het voetbalveld. De 

verlegging van de Asdonkbeek zal gebeuren in overleg met de provinciale dienst Waterlopen. De 
inrichting van het gebied, met name: de herlegging van de beek, de heraanplant van de bossen en de 
aanleg van de verbinding voor langzaam verkeer, gebeurt indien mogelijk gelijktijdig.  
Gekoppeld aan de waterloop bevindt zich een zone non-aedificandi welke dienst doet als 
ruimingszone bij de waterloop. Wanneer de waterloop verlegd wordt, moet de zone non-aedificandi 
blijven bestaan ten opzichte van de waterloop. 

6.1.6 Verbinding voor langzaam verkeer (indicatieve aanduiding)  

Het tracé van een verbinding voor langzaam verkeer wordt voorzien langsheen de Asdonkbeek, 

buiten de zone non-aedificandi.  De verdere afwikkeling van het gebied, gebeurt buiten het militair 

domein om.   
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Figuur 19: Grafisch plan   
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6.2. RUIMTEBALANS  

bestemming  

huidige 

gewestplan- 

bestemming (ha)  

bestemming 

volgens PRUP (ha) verschil  

militaire domeinen  22,0431  -22,0431 

zone voor openbaar nut  2,0701 +2,0701 

zone voor representatieve 

groenstrook  0,2900 +0,2900 

natuurgebied   17,2474 +17,2474 

zone voor openbare wegenis  2,4356 +2,4356 

totaal  22,0431 22,0431  0 

 

6.3. LIJST MET OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET PRUP  

De voorschriften van het gewestplan worden opgeheven door de voorschriften van het PRUP 
“Moorslede”.  
Het betreft de gewestplanbestemming militair domein.  

6.4. REGISTER PLANBATEN / PLANSCHADE / BESTEMMINGSWIJZIGINGSCOMPENSATIE DOOR 

KAPITAALSCHADE  

Binnen het plangebied zijn er geen percelen die in aanmerking komen voor planbaten, planschade of 
bestemmingswijzigingscompensatie door kapitaalschade.  

6.5. VOORKOOPRECHT  

Er wordt geen toepassing gemaakt van voorkooprecht.  

6.6. ONTEIGENINGSPLAN  

Gelijktijdig met dit RUP wordt een onteigeningsplan opgemaakt.  
 
Het plangebied betreft een gebied dat, gelegen in zone voor militair domein volgens het gewestplan, 
in handen is van de militaire overheid. Dit gebied wordt door het PRUP grotendeels omgezet naar 
zone voor natuurgebied en deels naar zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, met 

als doelstelling de ontwikkeling van een gemengde omgeving met verschillende functies. Het betreft 
een totaalontwikkeling van +/- 20 ha.  
Het kadert in het algemeen belang dat de diverse lokale en bovenlokale functies op een coherente, 
rationele, kwalitatieve ruimtelijke manier gecoördineerd en ingevuld worden via samenwerking van de 
hiervoor bevoegde overheden, welke op die manier een actief sturend beleid kunnen voeren. Het 
onteigeningsplan is dan ook absoluut noodzakelijk nu een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling en 
kwaliteitsbewaking niet tot de bevoegdheid / het takenpakket behoort van de huidige eigenaar, nl. de 

militaire overheid.  
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De (delen van) percelen 1A8Y5, 1A8Z4 en 1B2A35, op het onteigeningsplan aangeduid met nummers 
1, 2, en 3, gelegen in zone voor militair domein volgens het gewestplan, worden deels omgezet naar 
natuurgebied en deels naar natuurgebied met recreatief medegebruik. Het agentschap Natuur en Bos 
is het best geplaatst voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van deze gebieden. Het 
Agentschap Natuur en Bos zal dan ook optreden als onteigenende instantie.  
 

De (delen van) percelen 1B2T33, 1B2V33, 1B2W33 en1B2A35, op het onteigeningsplan aangeduid met 
nummers 4, 5, 6 en 7, gelegen in zone voor militair domein volgens het gewestplan, worden omgezet 
naar zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen. De mogelijke diversiteit aan lokale en 
bovenlokale functies noodzaakt een coördinatie van de ontwikkeling door de overheid. De gemeente 
Leopoldsburg is het best geplaatst voor de inrichting en ontwikkeling van het gebied. De gemeente 
Leopoldsburg zal dan ook optreden als onteigenende instantie. 
 

De (delen van) percelen 1A8Y5 en 1B2A35, op het onteigeningsplan aangeduid met nummers 8 en 9, 
gelegen in zone voor militair domein volgens het gewestplan, wordt omgezet naar zone voor 
openbare wegenis. De gemeente Leopoldsburg is het best geplaatst voor de inrichting en 
ontwikkeling van het gebied. De gemeente Leopoldsburg zal dan ook optreden als onteigenende 
instantie. 

6.7. LIJST MET OP TE HEFFEN VERKAVELINGSVERGUNNINGEN  

Binnen het plangebied bevinden zich geen verkavelingen.  
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7. KAARTEN 
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