
PRUP Waterloos   stedenbouwkundige voorschriften 

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau afdeling ruimtelijke planning 

NOT01D-04240.12- def vaststelling 2008.doc 19 november 2008 pag. 74/91 

Deelplan 1: Omloop met trainingsfaciliteiten voor gemotoriseerde sporten “Waterloos” 
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Algemene bepalingen 
In uitoefening van de bindende bepaling 20 van het PRSL 20. 
selecteert de provincie Waterloos als toeristisch-recreatief knooppunt 
type IIb  
In functie van de draagkracht van het terrein in relatie tot specifieke 
eigenschappen van de verschillende activiteiten wordt de site voor 
gemotoriseerde sporten ingedeeld in verschillende zones.  Zo kan er 
een gericht beleid gevoerd worden voor elke zone en alzo ook de 
overlast naar de omgeving geminimaliseerd worden. 
De kernzone wordt hoofdzakelijk bestemd als oefen- en 
wedstrijdomloop voor de geselecteerde sporttakken.  
Natuurwaarden zijn hier  ondergeschikt.  

 
In kader van de beslissing van de Vlaamse regering op 19 juli 2002 
dat Limburg min 3 en max. 4 terreinen voor grondgebonden, 
gemotoriseerde sporten mag verankeren, alsook omschrijving van 
het afwegingskader is  door de provinciale sportdienst een uitgebreid 
onderzoek, analyse en afweging uitgevoerd.  Betreffende Waterloos 
zijn volgende sporttakken geselecteerd: 
� motorcross – wekelijks – meerdere wedstrijden en wekelijkse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� De zone bestemmen in 

functie van omloop voor 
grondgebonden 
gemotoriseerde sporten 
met inbegrip van 
training- en 
wedstrijdfaciliteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Vastleggen 

multifunctioneel gebruik 

Artikel 5. Kernzone voor grondgebonden 
gemotoriseerde sporten 

 
 
 
 
 
 
Deze zone heeft als hoofdbestemming: omloop voor wedstrijden met 
trainingsfaciliteiten en dit in functie van beoefenen van grondgebonden 
gemotoriseerde sporten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als nevenbestemming kunnen andere sporten enkel toegelaten worden 
voor zover ze over een afzonderlijke accomodatiebeschikken en ze 
verenigbaar zijn met de hoofdbestemming en kaderen  binnen 
ondervermelde voorschriften.  
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trainingsfaciliteiten 
� 4 X 4 – enkel trial (8 hindernissen) – occasioneel 
� quad –  occasioneel  
� trial 
� enduro –  niet als start en aankomspunt  voor enduroritten buiten 

het terrein 
� mountainbike – 1 tot 2 maal per jaar 
� oriëntatielopen – occasioneel 
� wandelen – occasioneel – terrein fungeert als vertrekpunt 
� hondensport - occasioneel 
� BMX fietsen – occasioneel 
� Boogschieten – occasioneel 
� Veldrijden – occasioneel………….. 

 
In functie van geluidoverlast en erosie, wordt Trial niet toegestaan 
binnen de zone voor grondgebonden gemotoriseerden sporten  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bepalingen met betrekking tot de bebouwing en de inrichting  
De kernzone wordt prioritair ingericht in functie van oefen- en 
wedstrijdomloop voor de geselecteerde sporttakken.  Natuurwaarden 
zijn hier ondergeschikt 
 
 
 
 
Binnen deze zone zijn enkel niet waterdoorlatende verhardingen in 
functie van het uitoefenen van de sporttakken, alsook in functie van 
de ontsluiting van constructies of bouwvolumes, toegelaten en ter 
realisaite  van de aanleg van een controlestrook in functie van 
controlemetingen geluid, toegelaten.   
 
 
Enkel constructies of gebouwen voor wedstrijdfaciliteiten zoals EHBO-
lokaal, jury-lokalen, eet- en drankkiosken alsook open tribunes, 
meetposten (ifv geluid)  en constructies in kader van bijzondere 
projecten zoals jeugdsportbegeleidingsprojecten en 
kadervormingsinitiatieven, zijn toegelaten.  
 
 
Alle constructies in functie van wedstrijden dienen bij voorkeur 
permanent te zijn.  Tijdelijke gebouwen of constructies mogen enkel 

 
� 100% inrichten voor de 

geselecteerde sporten 
 
 
 
 
 
� Enkel niet 

waterdoorlatende 
verhardingen toelaten 

 
 
 
 
� Enkel volumes en 

constructies in functie 
van wedstrijdfaciliteiten 
toelaten alsook in functie 
van controlemetingen en 
bijzondere projecten 

 
� Ruimtelijk herstel van 

tijdelijke constructies 

 
Alle aanleg-, onderhoud- , grond-, en herstelwerken in functie van 
oefen- en wedstrijdomloop voor de geselecteerde sporttakken, mits de 
hierna vermelde beperkingen zijn vergunbaar. 
 
De zone mag volledig ingericht worden in functie van trainingsfaciliteiten 
en/of wedstrijdomlopen voor grondgebonden gemotoriseerde sporten  
 
Enkel niet waterdoorlatende verhardingen in functie van het uitoefenen 
van de sporttakken, alsook voor het ontsluiten van bebouwing of 
constructies en ter realisatie van een controlerijstrook zijn binnen deze 
zone toegelaten.  
 
 
 
Permanente constructies of gebouwen ter ondersteuning van 
wedstrijdfaciliteiten en meetposten zijn toegelaten. 
Tijdelijke constructies zijn enkel toegelaten tijdens wedstrijden alsook in 
kader van bijzondere projecten zoals jeugdsportbegeleidingsprojecten 
en kadervormingsinitiatieven.   
 
 
De tijdelijke constructies die geen onderdeel maken van het circuit 
dienen geplaatst te kunnen worden en wegneembaar te zijn zonder 
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geplaatst te worden in functie van wedstrijden en dienen ofwel 
kleinschalig, ofwel transparant te zijn.    
.    
Permanente bouwvolumes en/of constructies dienen inpasbaar te zijn 
en dit door: 
1. Natuurlijk duurzaam materiaalgebruik zoals hout en baksteen. 

De materialen mogen qua beeldtaal geen tijdelijk karakter 
hebben. Betonplaten, golfplaten en andere bouwmaterialen 
met een industrieel karakter zijn niet toegelaten.  
Metaalconstructies zij in functie van transparantie evenwel 
toegelaten. 

2. transparantie van het bouwvolume of constructie 
3. door de kleinschaligheid van het volume of constructie.  
4. akoestische reflectie door desbetreffend gebouw of constructie 

niet ioptreed.  
 
De taluds mogen aangewend worden voor het voorzien van tribunes.  
De tribunes dienen echter wel zo gematerialiseerd te worden dat de 
taluds enerzijds bestendigd worden en anderzijds de talud en de 
tribune landschappelijke één geheel vormen.  Bijzondere aandacht 
dient hier te gaan naar het voorkomen van gronderosie en 
akoestische reflectie.  
 

vastleggen 
 
 
� landschappelijke 

inpasbaarheid van 
permanente gebouwen 
en constructie 
vastleggen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
� Medegebruik van de 

taluds in functie van 
tribunes mits vrijwaring 
van akoestische reflectie 

structurele wijziging ten aanzien van de bestaande natuurlijke toestand 
door te voeren. 
 
Voor permanente constructies en/of gebouwen zijn enkel natuurlijke en 
duurzame materialen toegelaten.  Industriële materialen mogen enkel 
gebruikt worden ter bevordering van de transparantie van 
desbetreffende constructie.  
Overkappingen van tribunes zijn verboden. 
 
Permanente gebouwen bestaan uit één bouwlaag met een plat dak of 
hellend dak. De maximale nokhoogte bedraagt 4 meter. De maximale 
vloeroppervlakte per entiteit bedraagt  30 m² 
 
 
 
 
Indien tribunes ingewerkt zijn  in de taluds, dienen ze landschappelijk 
met de talud één geheel te vormen, bovendien dient de tribune zodanig 
vormgegeven te zijn dat erosie van de talud voorkomen wordt, alsook 
akoestische reflectie .   
 

Bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit en beheer 
Met uitzondering tijdens wedstrijden dient reclame voorzieningen 
steeds ondergeschikt te zijn aan het algemeen beeld van de zone.   
 
 
 
 
 
 
 
 
In functie van minimalisatie van milieuhinder  ten aanzien van de 
omwonende en om de landschappelijk inpassing af te dwingen wordt 
het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning binnen deze 
zone voor een nieuw gebouw of constructie gekoppeld aan het 
realiseren van de mantelzone en de bosbuffer. 
 
In functie van de natuurlijke waarde is het behoud van het groen 

 
� Beperken van 

permanente reclame 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Stedenbouwkundige 

vergunning koppelen 
aan realisatie 
mantelzone en 
bosbuffer. 

 
� Fysieke compensatie 

 
Permanente reclame binnen deze zone wordt beperkt tot  de gevel van 
permanente gebouwen alsook ter hoogte van de start- en finishzone.  
Aldaar wordt  de reclame beperkt  tot maximaal 150 m² en mag nooit 
hoger zijn dan 4 meter ten aanzien van het maaiveld van de startzone.  
Ter hoogte van de permanente bouwvolumes dient de reclame altijd 
ondergeschikt te zijn ten aanzien van het gebouw en bedraagt 
maximaal 10 m². 
Ten aanzien van tijdelijke reclame tijdens wedstrijden worden geen  
beperkingen opgelegd   
 
Met uitzondering van werken, handelingen, voorzieningen en 
inrichtingen in functie van het beperken van negatieve milieueffecten 
alsook in functie van het bosbeheersplan, kan binnen deze zone enkel 
een stedenbouwkundige vergunning bekomen worden na integrale 
realisatie van de verschillende geluidsbuffers, alsook de bosbuffer.   
 
Ontbossing is enkel vergunbaar in functie van bovenvermelde 
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boskarakter van de site primordiaal   van ontbossing 
vastleggen 

 

werkzaamheden indien deze binnen de zone zelf of binnen de 
aanliggende verwevingzone, fysiek gecompenseerd  wordt 
 

 
 
 
 
 
 
 
Algemene bepalingen 
In functie van de draagkracht van het terrein in relatie tot specifieke 
eigenschappen van een activiteit wordt de site voor gemotoriseerde 
sporten ingedeeld in verschillende zones.  Zo kan er een gericht 
beleid gevoerd worden voor elke zone en alzo ook de overlast naar 
de omgeving geminimaliseerd worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verwevingzone is bestemd voor  omloop met trainingsfaciliteiten 
voor grondgebonden gemotoriseerde sporten (zie. Het beoefenen van 
deze sporttakken, al dan niet in wedstrijdverband dient  verzoenbaar 
en combineerbaar te zijn met de bestaande natuurlijke waarde van de 
zone zijnde de bos en grasvlakten.  De verzoenbaarheid en/of 
combineerbaarheid van de sporten ten aanzien van de natuurlijke 
waarde kan bestaan uit het beperken van de wedstrijd- en 
trainingsfaciliteiten  in ruimte en/of tijd alsook het afbakenen van 
desbetreffende  faciliteiten. Vanuit de plan- en project-MER worden in 
functie van leefbaarheid trial, enduro en BMX uitgesloten. Vanuit 
natuurwaarde wordt enkel een beperkte zone in het bebost gebied 
toegelaten voor grondgebonden gemotoriseerde sporten  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zone voor wedstrijd met 

trainingsfaciliteiten die 
verzoenbaar en 
combineerbaar zijn met  
natuur- en boswaarden. 

Artikel 6. Verwevingzone voor grondgebonden 
gemotoriseerde sporten 

Deze zone is met uitzondering van enduro, trial en BMX bestemd voor 
grondgebonden gemotoriseerde sporten en dit alles in relatie tot de 
natuurlijke draagkracht van de omgeving en het behoud van de 
natuurlijke structuren.   
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Bepalingen met betrekking tot de bebouwing en de inrichting 
In tegenstelling tot de kernzone zijn hier enkel tijdelijke constructies in 
functie van wedstrijden en bijzondere projecten zoals 
jeugdsportbegeleidingsprojecten en kadervormingsinitiatieven 
toegelaten.  Deze mogen echter geen akoestische reflectie 
veroorzaken alsook wijzigingen teweeg brengen aan het bestaand 
reliëf en de bestaande groenwaarde.  
 
Permanente constructies en bouwvolumes zijn verboden en 
reliëfwijzigingen zijn enkel toegelaten in functie van milderende 
maatregelen betreffende geluidsoverlast.  
 
Het openstellen van de bestaande boszone voor bovenvermelde 
sporttakken mag niet leiden tot enige vermindering van de bestaande 
bosbegroeiing binnen de zone.  
 
 
 
 
Om het bos en desbetreffende boswaarde te vrijwaren dient het 
oefen- en wedstrijdparcours onverhard te zijn alsook afgebakend te 
worden en dient de breedte beperkt te zijn tot het strikt  minimum. 
Bovendien mag in het bosgebied slechts één parcours gerealiseerd 
worden waarvan alle sporttakken kunnen gebruik maken. Het principe 
van het bundelen van lijninfrastructuur wordt hier toegepast. 

 
 
� Enkel tijdelijke 

constructie in functie van 
wedstrijden. 

 
 
 
 
� Vrijwaren bestaand reliëf 
 
 
 
� Behoud en beschermen 

bestaande boszone 
 
 
 
 
 
� Beperken van  parcours 

+ afbakening vastleggen 

 
.   
Permanente constructies en/of gebouwen zijn verboden. Enkel tijdelijke 
gebouwen en/of constructies in functie van wedstrijdfaciliteiten en 
bijzondere projecten zoals jeugdsportbegeleidingsprojecten en 
kadervormingsinitiatieven zijn toegelaten en dit enkel ter hoogte van de 
niet beboste delen.  Hierbij mag er nooit akoestische reflectie ontstaan: 
 
 
Reliëfwijzigingen zijn enkel toegelaten in functie van milderende 
maatregelen betreffende geluidsoverlast alsook in kader van aanleg 
parcours.   
 
Maximaal 10 % van de zone mag worden ingericht als onverhard 
parcours voor  trainingsfaciliteiten en/of wedstrijdomlopen in functie van 
grondgebonden gemotoriseerde sporten (met uitzondering van trial, 
enduro en bmx). De overige 90 % van de oppervlakte dient ingericht te 
worden in functie van behoud en versterken van de bestaande bos- en 
groenwaarden.  
 
Het onverhard parcours dient zodanig vormgegeven te zijn dat alle 
toegelaten sporttakken er optimaal gebruik kunnen van maken en dat 
een optimaal behoud van de bestaande groenstructuur gerealiseerd 
wordt. Ter hoogte van de bebossing wordt een maximale overlapping 
van parcours vooropgesteld.  Desbetreffende parcours dienen formeel 
afgebakend te worden, waardoor het resterend bosgebied afgeschermd 
wordt. 
 

 
Bepalingen met betrekking tot het beheer en de ruimtelijke 
kwaliteit 
Om het bestaand bos te behouden en te versterken is duurzaam 
bosbeheer conform het bosdecreet van toepassing.  Het beheer wordt 
vastgelegd via het bosbeheerplan 
 
In functie van minimalisatie van milieuhinder  ten aanzien van de 
omwonende en om de landschappelijk inpassing af te dwingen wordt 
het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning binnen deze 
zone voor een nieuw gebouw of constructie gekoppeld aan het 
realiseren van de mantelzone en de bosbuffer. 
 

 
 
 
� Inschrijven duurzaam 

bosbeheer 
 
 
� Stedenbouwkundige 

vergunning koppelen 
aan realisatie 
mantelzone en 
bosbuffer. 

 

 
 
 
Buiten de afgebakende omloop voor training- en wedstrijdfaciliteiten 
dient de boszone beheerd  te worden in functie van duurzaam 
bosbeheer. 
 
Met uitzondering van werken, handelingen, voorzieningen en 
inrichtingen in functie van het beperken van negatieve milieueffecten 
alsook in functie van het bosbeheersplan, kan binnen deze zone enkel 
een stedenbouwkundige vergunning bekomen na integrale realisatie 
van de verschillende geluidsbuffers, alsook de bosbuffer.  
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In functie van de natuurlijke waarde is het behoud van het groen 
boskarakter van de site primordiaal   

� Fysieke compensatie 
van ontbossing 
vastleggen 

 

Ontbossing is enkel vergunbaar in functie van bovenvermelde 
werkzaamheden, indien deze binnen de zone zelf fysiek 
gecompenseerd  wordt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In functie van de draagkracht van het terrein,in relatie tot specifieke 
eigenschappen van een activiteit wordt de site voor gemotoriseerde 
sporten ingedeeld in verschillende zones.  Zo kan er een gericht 
beleid gevoerd worden voor elke zone en alzo ook de overlast naar 
de omgeving geminimaliseerd worden. 

 
De Bosbuffer fungeert als een mantelzone die  uitsluitend bestemd is 
voor: 
1. buffering van de recreatieve activiteiten; 
2. de landschappelijke inpassing van het terrein voor 

grondgebonden gemotoriseerde sporten 
3. werken in functie van milderende maatregelen betreffende 

geluidsoverlast. 
4. fysieke afsluiting van het terrein. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zone voor 

landschappelijke 
inpassing en voor 
geluidsschermen. 

Artikel 7. Bosbuffer  

 
De bosbuffer is bestemd voor  bosbehoud en landschapszorg alsook 
aanleg en beheer van een dicht bos ter afbakening en natuurlijke 
landschappelijke inpassing van de kern- en verwevingzone.  
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Bepalingen met betrekking 
tot de bebouwing en de 
inrichting 
 
In kader van de wenselijke 
ontwikkeling van de site wordt 
de ontbrekende schakel van de 
bosgordel hersteld.  Hierdoor 
wordt de site voor 

gemotoriseerde sporten letterlijk ingekapseld in het groen en krijgt 
men vanuit het landschap een optimalisatie van het 
schiereilandeffect.Om de sluiting zo naadloos te verkrijgen dient de 
grondbuffer dan ook te bestaan uit hoofdzakelijk naaldbomen.  
In kader van milderende maatregelen betreffende geluidsoverlast zijn 
binnen de  
mantelzone buiten werken in functie van aanleg, herstel en 

onderhoud van de 
bosgordel, werken in 
functie geluidwerende 
maatregelen vergunbaar.  
Tevens zijn in functie 
van ontsluiting, beperkte 
doorsteken ter ontsluiting 
van nooddiensten en 
voetgangersverbindinge

n toegelaten alsook 
werkzaamheden en 
constructie in functie van 
afsluiting van het terrein.   
 
 

De maatregelen of constructies dienen perfect integreerbaar te zijn in 
de bosgordel.  In kader van geluid dient bijzondere aandacht besteed 
te worden aan de noordoostkant van de site. Alsook dient de 
omheining transparant te zijn. 
 

 
 
� Landschappelijke 

inpassing door 
versterking van 
bosrand 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Enkel werkzaamheden 

in functie optimalisatie 
bosgordel, 
waterbeheersing, 
geluidsschermen, 
beperkte doorsteken  en 
het oprichten van 
omheiningen toelaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Landschappelijke 

inpassing constructies. 
 

 
 
De mantelzone bestaat uitsluitend uit een bosaanplant dat zowel 
biologisch als landschappelijk aansluit aan het aanliggend natuur- en 
bosgebied.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen de bosbuffer zijn enkel volgende werkzaamheden vergunbaar: 

1. werken in functie van aanleg, onderhoud en herstel van de 
bosgordel; 

2. beperkte doorsteken in functie van evacuatie van  
nooddiensten 

3. voetgangerverbindingen; 
4. het oprichten van een transparante omheiningen; 
5.  werken in functie van  waterbeheersing  
6. milderende maatregelen betreffende het beperken van 

negatieve milieueffecten. 
 

Binnen deze zone zijn recreatieve activiteiten verboden.   
 
 
 
 
 
Alle constructies in functie van: 

1. bosbeheer; 
2. toegangverlening; 
3. afbakening terrein;  
4. waterbeheersing; 
5. milderende maatregelen betreffende het beperken van 

negatieve milieueffecten. 
Dienen qua systeem, materiaal perfect landschappelijk integreerbaar te 
zijn in de bosgordel. De bosbuffer en de verschillende constructies 
vormen landschappelijk één homogeen geheel. 
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Algemene bepalingen 
 
In functie van duurzaam beleid en naar analogie van  de doelstelling 

van het Ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen, is 
er geopteerd om alle 
benodigde infrastructuren en 
afgeleide functies in kader 
van multifunctionele  omloop 
voor grondgebonden 
gemotoriseerde sporten zoals 
cafetaria, toiletten,  fitness, 
loges, wasplaats, enz..   te 
bundelen in de directe 
omgeving van de inkom.  
Door deze maatregel wordt 
tevens de bestaande 
natuurlijke omgeving 

maximaal behouden. Al deze functies dienen immers ook ontsloten te 
worden.  
 
Buiten deze zone kunnen enkel al dan niet permanente 
wedstrijdfaciliteiten zoals jurylokaal, perslokaal, EHBO, tribunes en 
tijdelijke constructies voorzien worden ter hoogte van de kernzone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zone bestemmen voor al 

dan niet permanente 
ondersteunende functies 

Artikel 8. Zone voor ondersteunende functies voor 
grondgebonden gemotoriseerde sporten 

Deze zone is hoofdzakelijk bestemd voor ondersteunende functies ten 
aanzien van een multifunctionele  omloop voor grondgebonden 
gemotoriseerde sporten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Bepalingen met betrekking tot de bebouwing en de inrichting 
De zone dient ingericht te worden als een centraal representatief 
inkomplein van waaruit de verschillende bestemmingszones ontsloten 
worden.  In functie van het plein is een beperkte  
bebouwingsoppervlakte wenselijk (± 2.000m²) 
 
 
In functie van landschappelijke inpassing dient de maximale 

 
 
� Pleinfunctie vastleggen 

in relatie tot 
bebouwingsoppervlakte 

 
 
 
� Beperken bouwhoogte 

 
 
De centrale zone aansluitend aan de inkom, dient ingericht te worden 
als een multifunctioneel inkomplein, van waaruit de aanliggend zones 
alsook de ondersteunende functies ontsloten worden. het totale 
bebouwingspercentage binnen de zone wordt beperkt tot maximum 20 
% 
 
De maximale nok- of dakrandhoogte wordt beperkt tot 10 meter.  Met 
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bouwhoogte beperkt te worden. De gebouwen mogen vanaf de 
woonzone ter hoogte van de Ketelstraat  niet zichtbaar te zijn.   
 
 
 
Deze zone richt zich enerzijds naar het inkomplein  en anderzijds naar 
de start- en finishzone (loges). 
Om een flexibel ruimtegebruik toe te laten is het aanleg, herstel en 
onderhoud van parcours voor grondgebonden gemotoriseerde 
sporten in functie van wedstrijd en recreatief gebruik in beperkte mate 
toegelaten alsook werken en constructies in functie van milderende 
maatregelen betreffende geluid. In dit kader is het belangrijk een 
geïntegreerde oplossing te geven.  Zo kan de natuurlijke talud achter 
de inkomzone samen met een commercieel gebouw alsook de 
reclamevoorzieningen een perfecte landschappelijke geïntegreerde 
geluidswal vormen.     
 
In functie van de grondgebonden motorsport is het aangewezen om 
het parcours onverhard uit te voeren en dit in tegenstelling tot het 
centraal plein. In functie van het intensief gebruik van gemotoriseerd 
verkeer, dient het centraal plein uitgevoerd te worden door middel van 
ondoorlatende materialen, of  onder de verharding een ondoorlatend 
opvangsysteem te voorzien.  Het afstromende water kan via een 
slibvang en KWS-filter naar het bufferbekken afgevoerd worden of na 
zuivering lokaal infiltreren.  
 

 
 
 
 
 
� Beperkt toelaten 

aanleg, onderhoud en 
herstel parcours 

 
� Landschappelijke en 

architecturale inpassing 
geluidswal. 

 
 
 
 
 
� Het  beperken van  

verharden van parcours 
vastleggen 

 
� Centraal plein uitvoeren 

in niet waterdoorlatend 
materiaal 

een bijkomende marge van 2 meter mits bijkomende verantwoording in 
de inrichtingsstudie. (zie Artikel 3 Bepalingen voor alle gebouwen in het 
plangebied  
 
 
Werkzaamheden voor aanleg, onderhoud en herstel van parcours zijn 
vergunbaar.  De oppervlakte van het parcours wordt beperkt tot 
maximum 10 % van de totale zone en de geluidswal dient op een 
landschappelijke verantwoorde manier in relatie tot de architecturale 
omgeving, het bestaand reliëf en de  natuurwaarden  aangelegd te 
worden.   
 
 
 
 
 
 
Het parcours dient maximaal  onverhard te zijn, de minimale verharding 
dient verplicht uitgevoerd te worden in een niet waterdoorlatende 
verharding.  
 
Het centraal plein dient verplicht uitgevoerd te worden in een niet 
waterdoorlatende verharding.  
 

 
Bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit 
De architectuur is vrij maar dient representatief van aard te zijn. Ook 
de bepaling zoals beschreven in Artikel 3 Bepalingen voor alle 
gebouwen in het plangebied zijn van toepassing 
 
Het materiaalgebruik voor de permanente constructies en/of 
gebouwen  dienen duurzaam te zijn.  Natuurlijk materiaalgebruik zoals 
hout,  en baksteen die landschappelijk inpasbaar zijn, zijn toegelaten, 
bovendien mogen de materialen qua beeldtaal geen tijdelijk karakter 
hebben. Betonplaten, golfplaten en andere bouwmaterialen met een 
industrieel karakter zijn niet toegelaten. 
 
 
 

 
 
� Representativiteit 

architectuur 
 
 
� Natuurlijk en duurzaam 

materiaalgebruik 
 
 
� Beperken 

reclamevoorzieningen 
 
 
 

 
 
De architectuur is vrij maar dient een representatief karakter te hebben. 
 
 
 
Voor permanente constructies en/of gebouwen zijn enkel natuurlijke en 
duurzame materialen toegelaten die tevens geen industrieel of tijdelijk 
karakter hebben.  
 
Permanente reclame binnen deze zone wordt beperkt tot  gevel van 
permanente gebouwen. De reclame dient altijd ondergeschikt te zijn ten 
aanzien van het gebouw en bedraagt maximaal 20% van de gevel. 
Ten aanzien van tijdelijke reclame tijdens wedstrijden worden geen  
beperkingen opgelegd.     
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In functie van minimalisatie van milieuhinder  ten aanzien van de 
omwonende en om de landschappelijk inpassing af te dwingen wordt 
het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning binnen deze 
zone voor een nieuw gebouw of constructie gekoppeld aan het 
realiseren van de mantelzone en de bosbuffer. 

 
� Stedenbouwkundige 

vergunning koppelen 
aan realisatie 
mantelzone en 
bosbuffer. 

 

   
Met uitzondering van werken, handelingen, voorzieningen en 
inrichtingen in functie van het beperken van negatieve milieueffecten 
alsook in functie van het bosbeheersplan, kan binnen deze zone enkel 
een stedenbouwkundige vergunning bekomen worden na integrale 
realisatie van de verschillende geluidsbuffers, alsook de bosbuffer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In functie van reductie van het geluid worden in het 
milieueffectenrapport de aanleg van geluidsbuffers voorgesteld.  
Deze dienen zo kort mogelijk aan de bron gerealiseerd te worden: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Bestemming ifv 

geluidbuffer flexibel 
vastlegen 

Artikel 9. Geluidsbuffer 

                              Symbolische aanduiding in overdruk  
 
In het gebied aangeduid met deze overdruk is de aanleg van een 
geluidsbuffer verplicht.  
 
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover 
de aanleg, onderhoud en herstellingswerken van de geluidsbuffer niet in 
gedrang komen.  
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Bepalingen met betrekking tot de inrichting  
 
In kader van reductie geluid worden volgende maatregelen getroffen  
 
: 
� Langs de noordzijde, waar reeds een zekere natuurlijke 

schermwerking is door de diepere ligging van het circuit wordt 
een bijkomende gronddam voorzien van 6 m boven maaiveld 
die zich zo dicht als mogelijk bevindt bij de rijpiste en dus in 
feite een doortrekking is in de hoogte van het bestaande talud.  
In deze grondberm kan, bvb via ingewerkte houten zitplanken, 
een toeschouwerstribune worden geïntegreerd.  Deze tribune is 
volledig natuurlijk geïntegreerd en niet akoestisch reflecterend.  
Zij kent dan ook geen verharding, behoudens bvb 
kalkstabilisatie, grondwapening, hout, … 

� Langs de noordoostzijde, i.c. de zijde van de dichtstbij gelegen 
woningen, worden op het bestaande eigendomsgrensvormend 
talud 3 m hoge geluidsschermen voorzien.  Deze vormen met 
de eerder genoemde gronddam als het ware een geluidssas 
waartussen de verplaatsingen van toeschouwers en 
motorrijders mogelijk blijven. 

� Langs de zuidzijde zijn de woningen op ruimere afstand 
gelegen maar om een voldoende inbuffering te krijgen van 
oostelijk gelegen woningen is een volledige inkapseling vereist.  
Op deze locatie stellen we een 4 m hoge berm voor. Deze kan 
onder de vorm van een opstapeling van strobalen of een 
‘klassieke’ gronddam aangelegd worden.  
Voordelen strobalenberm : 
o De berm is relatief “zacht” hetgeen uit 

veiligheidsoverwegingen niet onbelangrijk is aangezien de 
rijpiste hier niet ingegraven ligt 

o Een strobalenberm heeft een uiterst beperkte basis en kan 
geplaatst worden zonder ontbossing. 

o Low cost, verplaatsbaar indien nodig 
Nadelen strobalenberm:  
o vergaanbaar materiaal; dient om 4 à 5 jaar vervangen te 

worden (kan op termijn belangrijke meerkost voor club 
betekenen). Aangezien het stro in balen hard wordt geperst 
en nat blijft, is het aspect van brandgevaar weinig relevant.  

Nadelen gronddam 
o De aanleg van een gronddam impliceert een grotere ruimte-

 
 
� Definiëren van de 

permanente 
verschillende 
geluidsbuffers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor de aanleg, 
onderhoud, herstel en wijzigingswerken van een permanente 
geluidsbuffer, met volgende specificaties: 

� De geluidsbuffer langsheen noordwestelijke zijde van het 
circuit  dient uitgevoerd te worden door middel van een  
grondberm van minimum 6 m en maximum 7 m boven de 
bestaande berm   

 
 
 
 
 
 

� De geluidsbuffer langsheen noordoostelijke zijde van het 
terrein  dient uitgevoerd te worden door middel van een  
grondberm van minimum 3 m en maximum 4 m boven de 
bestaande berm   

 
 

� De geluidsbuffer langsheen zuidoostelijke en zuidwestelijke 
zijde van het parcours  dient uitgevoerd te worden door middel 
van een  grondberm of strobalen van minimum 3 m en 
maximum 4 m boven het bestaand maaiveld; 
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inname (bredere basis), waardoor ontbossing noodzakelijk 
wordt. Deze ontbossing kan echter gecompenseerd worden 
dmv een bebossing van de gronddam.  

� De toegang van het terrein in het oosten is vandaag een 
belangrijke corridor voor geluid die rechtstreeks afstraalt naar 
de woonkern van Waterloos.  Dit kan vrij eenvoudig worden 
gesaneerd door tussen enerzijds de bebouwing (kantine) en het 
aansluitend reliëf en anderzijds het talud met de geplande 
geluidsschermen van 3 m ten noorden een hoge poort te 
bouwen, bvb in hout.  Het is evident dat deze poort tijdens de 
activiteiten gesloten dient te zijn.  Dit vereist wellicht een 
kleinere passage van toeschouwers die evenwel via een 
geluidssas kan verlopen. 

 
Bovendien kunnen nog specifiek voor de oefensessies 
schermmaatregelen worden voorgeschreven.  Tijdens oefensessies 
wordt de meest oostelijke tak van het circuit immers niet gebruikt.  Dit 
is wellicht mede de verklaring voor de lagere immissieniveaus die 
tijdens de oefensessies werden gemeten vergeleken met de 
(internationale) wedstrijden. Tijdens deze oefensessies kan de meest 
oostelijke tak dan ook best van het circuit worden afgesloten door een 
dichte muur van strobalen dewelke dan meteen een bijkomende 
afscherming vormt van het ‘ingeperkte’ circuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Definiëren van de 

periodieke geluidsbuffer 

 
 
 

� De toegang tot het terrein dient verplicht afgesloten te worden 
door middel van een massieve poort met een minimum 
hoogte van 3 meter.  

Bovenvermelde werken, handelingen en wijzigingen zijn enkel 
vergunbaar, mits landschappelijke inpassing.    
 
 
 
 
 
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor de aanleg, 
onderhoud, herstel en wijzigingswerken van een periodieke 
geluidsbuffer ter afsluiting van de oostelijke lus van het parcours tijdens 
oefensessies.  De periodiek geluidswal dient uitgevoerd te worden in 
strobalen.  De hoogte is minimaal 4 meter en maximaal 5.  
.   
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Algemene bepalingen 
Aangezien de bestemde delen reeds heden grotendeels bebost zijn 
en deze gebieden niet gebruikt worden voor recreatieve activiteiten 
alsook ook niet aansluiten aan het aanliggende natuurgebied, worden 
deze gebieden bestemd als bosgebied.  Hierdoor wordt tevens de 
landschappelijke inpassing van de site voor gemotoriseerde sporten 
versterkt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zone bestemmen als 

bosgebied 

Artikel 10. Bosgebied 

 
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de 
ontwikkeling van bos-, natuur- en landschapswaarden.  Het gebied heeft 
als hoofdfunctie bos en natuur. 
 

 
Bepalingen met betrekking tot de bebouwing en de inrichting 
Het bos dient ingericht te worden volgens de principes van duurzaam 
bosbeheer conform het bosdecreet.  In dit kader dient er maximum 15 
% open stukken voorzien te worden  
 
Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied 
als bosgebied Alle werken, handelingen, inrichtingen en 
voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor het instandhouden, het 
beschermen het herstellen en het ontwikkelen van het bos en 
landschapswaarden moet mogelijk zijn. 
Het herstel, de heraanleg of het verplaatsen van bestaande openbare 
wegenis en bestaande leidingen moet mogelijk zijn voor zover de 
ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden 
wordt; 
Kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toega Ankelijk 
maken (toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, 
wegafsluitingen,…) natuureducatie (informatieborden, verrekijkers, 
knuppelpaden, vogelkijkhutten, ….) en recreatief medegebruik 
(zitbanken, picknicktafels, vuilbakken,…) moet mogelijk zijn voor 
zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet 
overschreden wordt. 
 
 
 

 
 
� Bosgebied inrichting in 

functie van duurzaam 
bosbeheer 

 
� Enkel activiteiten voor 

de inrichting en het 
beheer van het bos 
toelaten 

 

 
 
De zone dient ingericht te worden volgens de principes van duurzaam 
bosbeheer . 
 
 
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen  waarvoor 
een stedenbouwkundige vergunning vereist is- zijn vergunbaar : 
 
1. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en die nodig 

of nuttig zijn voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling 
van het bos en het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden; 

2. kleinschalige gebouwen, noodzakelijk voor de exploitatie van en het 
toezicht op het bos, evenals jagershutten, op voorwaarde dat deze 
niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar 
tijdelijk.  

3. Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al 
dan niet toegankelijk maken van het bosgebied voor het publiek; 

4. Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op 
natuureducatie of recreatief medegebruik; 
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Bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit 
een vastgesteld bosbeheersplan zoals bedoeld door het bosdecreet is 
bepalend voor de inrichting en het beheer van het gebied. Een 
goedgekeurd beheersplan in uitvoering van de wetgeving inzake het 
bos beschrijft de uitvoeringsmodaliteiten. Het bosbeheerplan wordt als 
een afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling van de 
vergunningsaanvragen voor bovenvermelde werken, handelingen, 
voorzieningen en wijzigingen. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene bepalingen 
Deze zone is bestemd voor agrarische activiteiten in de ruime zin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zone bestemmen als  

agrarisch gebied  
 

Artikel 11. Agrarisch gebied  

 
Het gebied is bestemd voor de grondgebonden landbouw.  
Natuurbehoud, landschapszorg, waterbeheersing en recreatief 
medegebruik zijn ondergeschikte functies. 

 
Bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit 
Het agrarische gebied dient ingericht te worden volgens de principes 
zoals aangeven in de omzendbrief d.d. 8 juli 1997 (en latere 
wijzigingen) betreffende de inrichting en de toepassing van de 
gewestplannen.  
 
Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied 
als agrarische zone, alsook alle werken (met uitzondering van het 
bouwen van gebouwen en constructies), handelingen, inrichtingen en 
voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor het instandhouden, het 
beschermen, het herstellen of het ontwikkelen van de landbouwzone 
moeten  mogelijk zijn. 
Kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk 
maken (toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, 
wegafsluitingen,…) natuureducatie (informatieborden, verrekijkers, 
knuppelpaden, vogelkijkhutten, ….) en recreatief medegebruik 
(zitbanken, picknicktafels, vuilbakken,…) moet mogelijk zijn voor 
zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het agrarisch gebied 
niet overschreden wordt. 

 
 
� Kleinschalige 

infrastructuren en 
werken in functie van 
agrarische activiteiten, 
beheer, natuurbehoud, 
recreatief medegebruik 
of 
landschapsontwikkeling  
wel toelaten  

 
 
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en 
functiewijzigingen zijn vergunbaar: 
1. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en 

functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het natuurbehoud en 
de landschapszorg, voor zover de landbouwbedrijfsvoering niet in 
het gedrang brengen. 

2. Alle werken, handelingen, die nodig of nuttig zijn voor de 
landbouwbedrijfsvoering in functie van desbetreffende 
bedrijvigheid. 

3. Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht  op het al 
dan niet toegankelijk maken van het gebied voor publiek. 

4. Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op 
natuureducatie of recreatief medegebruik. 

5. Het aanleggen, inrichten of uitrusten van wegen of paden voor 
recreatief verkeer. 

6. Het oprichten van schuilplaatsen voor dieren  
 
 



PRUP Waterloos   stedenbouwkundige voorschriften 

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau afdeling ruimtelijke planning 

NOT01D-04240.12- def vaststelling 2008.doc 19 november 2008 pag. 88/91 

Informatief 

Toelichting bij de gewenste ordening  Essentiële aspecten 

Verordenend 
Stedenbouwkundige voorschriften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene bepalingen 
Naast de agrarische functie is de zone bestemd voor 
landschapsontwikkeling. De zonering heeft als doel het bestaande 
landschapskarakter zoveel mogelijk te bewaren en bijzondere 
aandacht te besteden aan de esthetische en/of landschappelijke  
aspecten ervan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zone bestemmen als  

agrarisch gebied met 
landschappelijk 
waardevol karakter 

 

Artikel 12. Agrarisch gebied  met landschappelijk 
waardevol karakter 

 
Het gebied is bestemd voor de grondgebonden landbouw en dit in 
relatie tot landschapsontwikkeling. In tegen stelling tot natuurbehoud,  
waterbeheersing en recreatief medegebruik, is landschapsontwikkeling 
geen ondergeschikte functie. 

 
Bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit 
Het agrarische gebied met landschappelijk waardevol karakter dient 
ingericht te worden volgens de principes zoals aangeven in de 
omzendbrief d.d. 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de 
inrichting en de toepassing van de gewestplannen. Tevens dienen 
alle aanvragen getoetstst te worden aan hun landschappelijke 
inpasbaarheid binnen het bestaand landschap. 
Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied 
als agrarische zone, alsook alle werken (met uitzondering van het 
bouwen van gebouwen en constructies), handelingen, inrichtingen en 
voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor het instandhouden, het 
beschermen, het herstellen of het ontwikkelen van de landbouwzone 
moeten  mogelijk zijn. 
Kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk 
maken (toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, 
wegafsluitingen,…) natuureducatie (informatieborden, verrekijkers, 
knuppelpaden, vogelkijkhutten, ….) en recreatief medegebruik 
(zitbanken, picknicktafels, vuilbakken,…) moet mogelijk zijn voor 
zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het agrarischgebied 
niet overschreden wordt. 
 
 
 
 

 
 
� Toetsing 

landschappelijke 
inpassing 

 
 
 
 
� Kleinschalige 

infrastructuren en 
werken in functie van 
agrarische activiteiten, 
beheer, natuurbehoud, 
recreatief medegebruik 
of 
landschapsontwikkeling  
wel toelaten 

 
 
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en 
functiewijzigingen zijn enkel vergunbaar indien ze passen binnen het 
bestaand landschappelijk kader.: 
1. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en 

functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het natuurbehoud en 
de landschapszorg, voor zover de landbouwbedrijfsvoering niet in 
het gedrang brengen. 

2. Alle werken, handelingen, die nodig of nuttig zijn voor de 
landbouwbedrijfsvoering in functie van desbetreffende 
bedrijvigheid. 

3. Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht  op het al 
dan niet toegankelijk maken van het gebied voor publiek. 

4. Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op 
natuureducatie of recreatief medegebruik. 

5. Het aanleggen, inrichten of uitrusten van wegen of paden voor 
recreatief verkeer. 

6. Het oprichten van schuilplaatsen voor dieren  
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Algemene bepalingen 
In kader van het onderhoud en de ontsluiting van het bos- en 
natuurgebied en ter ontsluiting van de tijdelijke inrichtingen in functie 
van wedstrijden zoals caming, alsook voor een ondergeschikte 
ontsluiting van het terrein voor nooddiensten wordt de bestaande 
onverharde bosweg juridisch vastgelegd.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Bestemmen als 

bosweg met 
sporadische 
ontsluitingsfunctie ten 
aanzien van de 
aanliggende zones 

 
  

 

Artikel 13. Zone voor Lokale weg 

 
Het gebied is bestemd voor lokale onverharde bosweg in functie van: 
1. Toegankelijkheid bos- en natuurgebied in functie van onderhoud, 

beheer, herstel, of heraanleg van desbetreffende gebieden. 
2. Ontsluiting van nooddiensten 
3. Ontsluiting van tijdelijke inrichtingszones, welke noodzakelijk zijn in 

functie van wedstrijden die plaatsvinden t.h.v. de  recreatiezone 
voor grondgebonden gemotoriseerde sporten.  

 

 
Bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit 
Aangezien deze bosweg ondergeschikt is ten aanzien van de lokale 
wegenstructuur is het verharden van deze bosweg niet aangewezen.  
De onverharde bosweg dient zich immers landschappelijk te 
integreren binnen het landschappelijk kader van een bos. In dit kader 
dient de bosweg tevens een minimaal dwarsprofiel te hebben. 
Onderhoud en herstellingswerken van de bosweg dienen dan ook 
landschappelijk verantwoord te zijn en zijn enkel wenselijk indien de 
beperkte ontsluitingsfunctie van de bosweg, zoals hierboven 
beschreven, in gedrang komt.  
 

 
 
� 0nverharde rijweg 
 
� Landschappelijke 

inpasbaarheid 
 
 
 

 
 
Het verharden van de bosweg is verboden. Heraanleg, herstelling- en 
onderhoudswerken van de bosweg dienen landschappelijk inpasbaar te 
zijn ten aanzien van de aanliggende zones.  
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Algemene bepalingen 
Met de herbestemming van het gebied wordt hier gedeeltelijk 
tegemoet gekomen aan de planologische compensatie natuurgebied 
betreffende het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Waterloos", een 
PRUP voor een  omloop met trainingsfaciliteiten voor gemotoriseerde 
sporten "Waterloos" te Maaseik conform bindende bepaling 42 van 
het RSPL. 
 
In nauw overleg met de Agentschap Natuur en Bos, dient de 
planologische compensatie van het natuurgebied te Waterloos een 
evenwaardige compensatie (zowel kwalitatief als kwantitatief) 
gerealiseerd te worden. 
 
De percelen landbouwgrond te Opoeteren welke stadseigendom zijn, 
met name sectie C nummers 70W/3, 70B/4 en 70D/4, worden gunstig 
geëvalueerd om in te brengen in de compensatie omwille van het feit 
dat hierdoor de naastliggende bos- en natuurgebieden met elkaar 
verbonden en één geheel zullen vormen; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zone bestemmen als 

natuurgebied.  

Artikel 14. Natuurgebied 

 
Het gebied is bestemd voor de ontwikkeling en het herstel van de natuur 
en het natuurlijk milieu van landschapswaarden.  Het gebied heeft als 
hoofdfunctie natuur. 
 

 
Bepalingen met betrekking tot de bebouwing en de inrichting 
In overleg met Agentschap Natuur en Bos dient het 
compensatiegebied ingericht te worden in functie van een halfopen 
landschap. Vanuit het plan-MER wordt met betrekking tot 
compensatie een éénduidig termijn gevraagd.   
 
  In principe kan je stellen dat het momenteel al een halfopen 
landschap is, akkers omsloten door bos of bomenrijen, maar het is 
dan een slecht ontwikkelde vorm.  De overgang van open naar 
gesloten landschap en vice versa zijn in de huidige situatie veel te 
abrupt.  Een meer geleidelijke overgang is realiseerbaar op volgende 

 
 
� Inrichten in functie van 

halfopen landschap 
� Termijn compensatie 

vastleggen 
 
 
 
 
 
 

 
 
De zone dient binnen de twee jaar na goedkeuring van het PRUP 
verplicht ingericht te zijn in functie van een halfopen landschap.  
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wijzen: 
� Ofwel het bos gecontroleerd laten uitbreiden in het akkergebied 

waarbij een bedekking van de boomlaag van 0 – 50 % wordt 
nagestreefd; 

� Ofwel de bosrand ijler maken zodat de open ruimte in het bos 
binnendringt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied 
als natuurgebied (veekerende rasters, het bouwen van schuilplaatsen 
voor dieren die ingezet worden bij het beheer van het gebied,…) moet 
mogelijk zijn. 
Alle werken, handelingen, functiewijzigingen, inrichtingen en 
voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor het instandhouden, het 
beschermen het herstellen en het ontwikkelen van natuur en 
landschapswaarden moet mogelijk zijn. 
Kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk 
maken (toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, 
wegafsluitingen,…) natuureducatie (informatieborden, verrekijkers, 
knuppelpaden, vogelkijkhutten, ….) en recreatief medegebruik 
(zitbanken, picknicktafels, vuilbakken,…) moet mogelijk zijn voor 
zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet 
overschreden wordt; 
 
De aanleg van onverharde of verharde paden voor niet gemotoriseerd 
recreatief verkeer (wandelen, fietsen, paardrijden, …)  moet mogelijk 
zijn, voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied 
niet overschreden wordt; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Enkel activiteiten voor 

de inrichting en het 
beheer van de natuur 
toelaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recreatief medegebruik 

inschrijven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen  waarvoor 
een stedenbouwkundige vergunning vereist is, zijn vergunbaar : 
 
1. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en 

constructies die nodig of nuttig zijn voor de instandhouding, het 
herstel en de ontwikkeling van het natuurlijk milieu en van de 
landschapswaarden; 

2. Kleinschalige gebouwen, noodzakelijk voor de exploitatie van en het 
toezicht op het natuurgebied, evenals jagershutten, op voorwaarde 
dat deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het 
maar tijdelijk.  

3. Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al 
dan niet toegankelijk maken van het natuurgebied voor het publiek; 

4. Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op 
natuureducatie of recreatief medegebruik; 

5. Het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor recreatief 
verkeer. Verharde paden moeten aangelegd worden in een 
waterdoorlatende verharding. 

 
De genoemde werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen en 
wijzigingen  zijn slechts toegelaten voor zover de uitvoering ervan geen 
betekenisvolle aantasting kan veroorzaken van de natuurlijke 
kenmerken van  het gebied of van de als speciale beschermingszone te 
beschouwen gebieden. 

 


