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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding tot de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
 
De deputatie van de provincie Limburg heeft in zitting van 29 maart 2007 de beslissing geno-
men om over te gaan tot de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Neeroeteren, een deelgemeente van de stad Maaseik. Het 
betreft een bestaande installatie die momenteel grotendeels in gebied voor gemeenschapsvoor-
zieningen en openbaar nut en gedeeltelijk in landschappelijk waardevol agrarisch gebied vol-
gens het gewestplan gelegen is. Het opzet is om de installatie volledig de bestemming gemeen-
schapsvoorzieningen en openbaar nut in functie van infrastructuur voor afvalwaterzuivering toe 
te kennen. Op korte termijn zijn geen werken gepland aan de installatie.  
 
De provincie Limburg is in toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de ruimtelijke 
ordening van 18 mei 1999 bevoegd voor het opmaken van eigen provinciale ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen (PRUP), en dit ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie 
Limburg (RSPL). 
 
 
1.2 Situering van het plangebied 
 
De site is gelegen in het noorden van de stad Maaseik, die in het noordoosten van de provincie 
Limburg is gelegen.  
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Het plangebied ligt ten oosten van de kernen Neeroeteren en Voorshoven en ten westen van een 
uitgestrekt bebost gebied, Jagersborg. De RWZI wordt ontsloten via de Kinrooierdijk.  
 

 
. 
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2 RUIMTELIJKE CONTEXT 

Het plangebied bevindt zich in het open landbouwgebied ten oosten van de kernen Neeroeteren 
en Voorshoven. 
Rondom de site treffen we hoofdzakelijk akkers en weilanden aan met verspreid een aantal 
boerderijen. Ten noorden van het plangebied, ter hoogte van ‘De Geisterse Heide’, betreft het 
een grotendeels open vochtig grasland zonder veel landschapselementen; dit ten gevolge van de 
schaalvergroting van de landbouwsector. Ten zuiden van het ‘Hof ter Heide’ daarentegen tref-
fen we een blokpatroon aan van natte graslanden. Dit patroon wordt gevormd door de vele bo-
menrijen en houtkanten. Het plangebied ligt als het ware op de overgang tussen beide land-
schapstypes.  
Ten oosten van de RWZI bevindt zich het bosreservaat Jagersborg met voornamelijk eikenbe-
standen (>50%) aangevuld met naaldhoutaanplanten en alluviale broekbossen vaak ingeplant 
met populieren.  
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Langsheen de Kinrooierdijk, waarlangs ook de toegang tot de RWZI is gelegen, zijn hoogstam-
men aangeplant. Het betreft een sterk noord-zuid georiënteerd lijnvormig element dat hoofdza-
kelijk bestaat uit Zomereiken (Quercus robur) en een aantal begeleidende soorten (onder andere 
Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior). De aanwezige struweelbeplanting bestaat hoofdzakelijk 
uit Meidoorn (Crataegus monogyna) en Gelderse roos (Viburnum opulus). 
 
Op de zuidelijke grens van het plangebied loopt de Tapziep beek, die uiteindelijk uitmondt in de 
Zuid-Willemsvaart nabij het centrum van Neeroeteren. Het perceel ten noorden van de RWZI is 
grotendeels beplant met populieren. Tegen de oostelijke grens van de RWZI loopt een noord-
zuid gerichte dubbele rij knotwilgen. 
 
Onderstaande nummering van foto’s verwijst naar het plan bestaande toestand, waarop eveneens 
de richting van foto-opname is aangeduid. Het plan bestaande toestand is toegevoegd aan de 
bundel met stedenbouwkundige voorschriften. 
 

  
Foto 1 toegang site 
 

Foto 2 Kinrooierdijk richting Neeroeteren 
Laanbeplanting in Zomereik 
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Foto 3 Kinrooierdijk richting Kinrooi 
 

Foto 4 nabijgelegen weilanden 

  
Foto 5 naburig perceel 
Aanplanting met Populieren 
 

Foto 6 dienstgebouw 
Aanplant van jonge zomereiken op voor-
grond 
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Foto 7 influentgemaal Foto 8 anoxisch bekken vooraan 

 

  
Foto 9 nabezinktanks Foto 10 centrale weg 

 
 
 
Het terrein is reeds volledig ingericht als waterzuiveringsinstallatie (zie plan bestaande toe-
stand). De randen van het perceel zijn recentelijk aangeplant met lage struiken, enkele hoog-
stammen en vaste planten. Als hoogstam treffen we er de zomereik aan. Rondom de nabezink-
tanks is voor een wintergroene variant van de Lonicera sp gekozen. 
Het dienstgebouw is vooraan op het perceel gelegen met bijhorend een parking. Doorheen het 
terrein loopt een ontsluitingsweg in asfalt. Het volledige terrein is met draadafsluiting afgespan-
nen. 
 

  
Foto 11 vergezicht: knotwilgenlaan en  
Jagersborg in de verte 

Foto 12 noordelijke grens 
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Foto 13 randbeplantingen Foto 14 oostelijke grens met de Tapziep 

beek 
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3 OVERZICHT ZUIVERINGSGEBIED  - BE-
SCHRIJVING INSTALLATIE 

De RWZI te Neeroeteren staat in voor de waterzuivering van het afvalwater van de gemeenten 
As, Opglabbeek, Opoeteren, Neeroeteren en Maaseik. De RWZI is in 1979 in gebruik genomen. 
De ontwerpcapaciteit bedroeg 36.000 Inwoner Equivalenten. Het type zuiveringsproces betreft 
actief slib – chemische fosforverwijdering – hoog belast – volledig gemengde beluchting. De 
RWZI werd gerenoveerd tussen juli 2002 en februari 2004. Hierbij werden alle onderdelen van 
de biologische zuivering uitgebreid of aangepast omdat de installatie te hoog belast was en de 
zuiveringsinstallatie niet meer kon voldoen aan de vigerende wetgeving inzake normen. De 
RWZI kan vanaf de renovatie 6Q14 verwerken. Het zuiveringsgebied heeft een hoge (gemeng-
de) rioleringsgraad (circa 92%).  
Het gezuiverde water wordt geloosd in de waterloop Tapziep.  
 

 
Gele lijn: gemeentegrens - roze lijn: afbakening zuiveringsgebied - groen lijn: gravitaire leiding 
- lichtblauwe lijn: persleiding 
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De site is volledig in eigendom van de Vlaamse Milieumaatschappij.  
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4 JURIDISCHE CONTEXT 

4.1 Bestemmingsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
 
TYPE PLAN BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  

PLANGEBIED 

Gewestplannen  Gewestplan nr. 20, Limburgs Maasland (KB 01.09.1980): gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en landschappelijk waarde-
vol agrarisch gebied 

Algemene plannen van 
aanleg  

geen geen 

Bijzondere plannen van 
aanleg  

geen geen 

Gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

geen geen 

Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

geen geen 

Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

geen geen 
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4.2 Verkavelingen en ruilverkavelingen  
 
TYPE PLAN BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  

PLANGEBIED 

Goedgekeurde en niet-
vervallen verkavelingen 

geen geen 

Ruilverkavelingen geen geen 

 

4.3 Wegen en water 
 
TYPE BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  

PLANGEBIED 

Gewestwegen geen geen 

Provinciewegen geen geen 

Voet- en buurtwegen 

Rooilijnplannen 

geen 

Bevaarbare waterlopen geen 

Onbevaarbare geklasseerde 
waterlopen 

Tapziep beek, 3de categorie 

Overstromingsgebieden geen 

Waterwingebieden geen 

4.4 Beschermings- en klasseringsbesluiten  
 
TYPE BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  

PLANGEBIED 

Monumenten geen geen 

Landschappen geen geen 

Dorpsgezichten geen geen 

4.5 Natuurbeschermingsgebieden en VEN-gebieden 
 
TYPE BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  

PLANGEBIED 

Habitatrichtlijngebieden geen Itterbeek met Brand, Jagersborg, 
Schootsheide en Bergerven 
(BE2200034) 

Vogelrichtlijngebieden Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Maria-
hof (BE2221314) 

VEN-gebieden geen De Brand-Jagersborg (GEN) 
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Gezien de ligging van het plangebied in en in de onmiddellijke omgeving van natuurbescher-
mingsgebieden is voorafgaand aan dit planproces een passende beoordeling opgemaakt (zie bij-
lage 1). 
 

 
Situering Habitat- en Vogelrichtlijngebied 

 
Situering VEN-gebied 
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4.6 Andere 
 
TYPE BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  

PLANGEBIED 

Gebieden met recht van voor-
koop 

geen  geen 

Relictzone Kern vlakte van Bocholt (zie bijlage 2) 

Ankerplaats Jagersborg (zie bijlage 2) 
 
 

 
Situering Relictzone 

 
Situering Ankerplaats 
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4.7 Vergunningentoestand 
 
4.7.1 Stedenbouwkundige vergunningen 
 
• 19 oktober 1979: vergunning voor de bouw van een zuiveringsstation – afgeleverd door de 

Vlaamse overheid 
• 14 juni 2002: stedenbouwkundige vergunning voor het renoveren van de bestaande RWZI – 

afgeleverd door de Vlaamse overheid 
 
4.7.2 Milieuvergunningen 
 
• 14 mei 1981: vergunning voor de exploitatie van een waterzuiveringsinstallatie – afgeleverd 

door de bestendige deputatie van de provincieraad in Limburg 
• 14 december 1992: milieuvergunning voor het veranderen van de vergunde rioolwaterzuive-

ringsinstallatie – afgeleverd door de Vlaamse overheid 
• 16 december 1997: wijziging van de milieuvoorwaarden – afgeleverd door de Vlaamse 

overheid 
• 28 juni 1999: toelating tot wijziging van een bijzondere milieuvoorwaarde – afgeleverd door 

de Vlaamse overheid 
• 16 januari 2002: milieuvergunning voor het veranderen van de RWZI Neeroeteren door uit-

breiding en wijziging - afgeleverd door de bestendige deputatie van de provincieraad in 
Limburg 

• 22 mei 2006: wijziging van sectorale vergunningsvoorwaarden van het VLAREM die zijn 
opgelegd voor het exploiteren van een RWZI – afgeleverd door de Vlaamse overheid 

 
 
4.8 Landinrichtingsproject ‘Noordoost Limburg’ 
 
Maaseik is gelegen in het Landinrichtingsproject ‘Noordoost Limburg’. Dit strekt zich uit over 
de gemeenten Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik. Dit komt geografisch neer op de ‘Vlakte van 
Bocholt en Maaseik’. De RWZI en haar omgeving behoren tot de centrale groene as: een gebied 
met hoge landschappelijke en ecologische waarde.  
Landinrichting Noordoost-Limburg werd in 1991 als eerste landinrichtingsproject opgestart 
door de Vlaamse Regering. De doelstelling van landinrichting is de inrichting van landelijke 
gebieden te realiseren overeenkomstig de bestemmingen toegekend door de ruimtelijke orde-
ning.  
Het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg vertrekt vanuit zeven doelstellingen:  
• initiatieven rond het ‘grensoverschrijdend landschap’ ondersteunen 
• concrete inrichtingsinitiatieven uitwerken om het vogelrichtlijngebied te beschermen en te 

ontwikkelen 
• milieuhygiënische en duurzame landbouw ontwikkelen, waaronder het beregeningsproject 

Ophoven 
• de beekstructuren en de relatie met de vallei behouden en ontwikkelen 
• kwetsbare valleien bufferen 
• waterwingebieden ondersteunen en concrete maatregelen nemen om ze te beschermen  
• aangepaste recreatievormen gericht stimuleren 
 
Landinrichting Noordoost-Limburg wil dus via een waaier aan maatregelen de inrichting van de 
open ruimte in het projectgebied verbeteren. Die maatregelen hebben betrekking op integraal 
waterbeheer, infrastructuur, verkeersveiligheid, natuurontwikkeling, landschapszorg, milieu-
zorg, recreatie en recreatief medegebruik. 
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Alle voorgestelde maatregelen zijn geïntegreerd in één globaal plan: het richtplan. Dit richtplan 
biedt aan elke activiteit (landbouw, recreatie, wonen, natuur, …) de basis om te evolueren, re-
kening houdend met het ‘karakter’ van de zone waarin de activiteit plaatsvindt. 
Noordoost-Limburg werd opgesplitst in vijf deelgebieden die met mekaar in relatie staan, maar 
toch elk eigen specifieke ecologische, landschappelijke en economische kenmerken hebben: 
• de verstedelijkte westrand langs de Zuid-Willemsvaart (doorheen de kernen van Bocholt, 

Bree, Opitter, Lozen, Veldhoven, Neerkreiel, Tongerlo en Neeroeteren) 
• het oude heidegebied (Sint-Maartensheide en Veldhoven-Kreiel) 
• de centrale groene as (de voormalige moerasgebieden centraal gelegen in het projectgebied 

van Stamprooierbroek) 
• Molenbeersel 
• Oostelijk landbouwgebied (open ruimte tussen Kinrooi, Ophoven en Maaseik) 
 
Het richtplan Noordoost-Limburg werd ‘vertaald’ in vijftien inrichtingsplannen. Deze inrich-
tingsplannen werken de verdere details uit van het richtplan en vormen hierdoor de basis voor 
de concrete uitvoering van de maatregelen op het terrein.  
 
• Elf inrichtingsplannen zijn al volledig uitgevoerd. Vier inrichtingsplannen zijn op dit mo-

ment nog in uitvoering: 
• inrichtingsplan Abeekloop: vak p160 tot Zuid-Willemsvaart 
• inrichtingsplan Langeren-Tösch 
• inrichtingsplan Opitter 
• inrichtingsplan groenstructuurplan Bocholt 
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5 PLANNINGSCONTEXT 

5.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) – 1997 
 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Maaseik geselecteerd als kleinstedelijk gebied op 
provinciaal niveau.  
 
Inzake de ontwikkeling en uitbreiding van afvalwaterzuiveringinfrastructuur zijn strikte voor-
waarden opgenomen. De zuivering van huishoudelijk afvalwater is ruimtelijk gebonden aan de 
kernen. De overheidssector maakt een ruimtelijk afgewogen gebiedsgerichte visie op per hydro-
grafisch bekken waarin de reële behoefte aan bijkomende rioolwaterzuiveringsinstallaties    
(RWZI’s) wordt aangetoond en waarin de locaties in overleg met alle betrokken overheidssecto-
ren worden gekaderd in het ruimtelijk beleid voor het gebied. 
Vanuit technisch oogpunt is de locatiekeuze voor een RWZI afhankelijk van gravitatieprincipes 
en van de nabijheid van een waterloop voor de lozing van het effluent. Daarnaast kunnen een 
aantal ruimtelijke voorwaarden worden gesteld aan de locatiekeuze van nieuwe en de uitbrei-
ding van bestaande RWZI’s: 
• de locatie van een RWZI gaat uit van het principe van de gedeconcentreerde bundeling 

waarbij de verenigbaarheid qua reuk-, lawaai- en visuele hinder met de woonfunctie maxi-
maal is; 

• de schaal van het RWZI sluit aan bij de schaal van het landschap; 
• de omvang van het RWZI tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies 

van het buitengebied niet aan. 
Voor de aanleg van nieuwe rioleringen en collectoren geldt zoveel mogelijk het principe van 
bundeling met lijninfrastructuren.  
 
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt de Vlaamse overheid een 
ruimtelijke visie op voor landbouw, natuur en bos voor de regio Limburgse Kempen en Maas-
land. Deze visie zal de basis vormen voor het opmaken van concrete afbakeningsplannen voor 
landbouw-, natuur- en bosgebieden. 
Binnen deze regio behoort het plangebied tot de deelruimte Maasland en meer specifiek het 
Noordelijk Maasland.  
De visie voor de eigenlijke Maasvallei is erop gericht de verdere versnippering en dichtslibbing 
van de open ruimte tegen te gaan door het behoud en versterking van de agrarische gebieden en 
de ingebedde natuur- en landschapswaarden. In de uiterwaarden dient specifieke aandacht te 
gaan naar de afstemming van het ruimtegebruik met de randvoorwaarden inzake veiligheid (wa-
terbeheer), landschappelijke identiteit en ecologische kwaliteit en dit grensoverschrijdend per-
spectief. Behoud en versterking van (landschappelijke en/of ecologische) open ruimte corridors 
tussen de Maas en de Hoge Kempen zijn eveneens belangrijke uitgangspunten. 
Het bos Jagersborg, dat ten oosten van het plangebied gelegen is, wordt aangeduid als onderdeel 
van het samenhangende natuur- en boscomplex waarvoor het behouden en versterken als struc-
tuurbepalende natuur en/of landschapselementen wordt vooropgesteld.  
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Gewenste Ruimtelijke Structuur deelruimte Maasland – Noordelijk Maasland  
 
Het plangebied van voorliggend PRUP grenst aan een ecologisch zeer waardevol boscomplex 
‘Jagersborg’ (4.2). Volgend concept wordt hiervoor vooropgesteld: ‘samenhangende natuur-en 
boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of landschapselemen-
ten’. 
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Zowel de grote boscomplexen als de vele verspreide kleine bosjes moeten in samenhang met 
hun cultuurhistorische en landschappelijke context behouden blijven. Waardevolle alluviale 
loofbossen en bosbiotopen met moerasbiotopen en open water vormen hierbij een specifieke te 
behouden en te versterken waarde, naast meer open structuren (b.v. graslanden, … langsheen 
Hamonterbeek) (Lozerheide). 
De voor de natuurlijke structuur ecologisch meest waardevolle bossen maken deel uit van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk. Voor deze complexen wordt gestreefd naar het herstel van de na-
tuurlijke hydrologie, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten en een meer natuurlijke bos-
structuur met graduele overgangen tussen verschillende typen vegetatie (bos, open vegetaties, 
mantel-zoomvegetaties,…). Ook bosuitbreiding (enclaves, …) behoort tot de mogelijkheden 
(Jagersborg,…). Deze waardevolle complexen worden ruimtelijk gebufferd binnen samenhan-
gende complexen. 
Het verbeteren van de onderlinge verbindingen tussen bossen gericht op het realiseren van eco-
logisch samenhangende eenheden is een belangrijk aandachtspunt. Voor grotere en structuurbe-
palende boscomplexen wordt gestreefd naar bosuitbreiding en –inbreiding (o.a. opheffen van 
enclaves met intensief landbouwgebruik en realisatie van aaneengesloten bos- en natuurcom-
plexen). 
Bosverbindingen worden gerealiseerd door de bestaande of historische complexen en patronen 
te versterken of te herstellen zonder de samenhang van aaneengesloten en structuurbepalende 
landbouwgebieden in het gedrang te brengen en rekening houdend met de landschapsecologi-
sche en cultuurhistorische context (stapsteen concept). 
De wateringen worden behouden als een specifiek ecologisch, landschappelijk en cultuurhisto-
risch gegeven. De unieke landschappelijke en hydrologische kwaliteiten en potenties worden 
behouden en waar mogelijk hersteld (bevloeiingssysteem met mineralenrijk water, soortenrijke 
hooilanden,…) (Lozerheide, Neeroeteren en Dilsen). 
Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd, gericht op het 
vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor zacht recreatief medegebruik (wandelen, fiet-
sen) ontsluiten van deze gebieden. 
 
 
5.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) – 2003 
 

 

Het plangebied behoort tot de hoofdruimte ‘Maas-
land en meer specifiek tot de deelruimte ‘open 
maasland’.  
De hoofdruimte Maasland verenigt een belangrijke 
stedelijke rol met een belangrijke open ruimte rol. 
De Maas en haar vallei zijn er beeldbepalend en 
bieden grote kansen enerzijds voor natuur, land-
bouw en toerisme en recreatie en anderzijds voor 
stedelijke ontwikkelingen.  
In de deelruimte Open Maasland primeert het bui-
tengebiedbeleid. De Maas en aanliggende plassen 
worden als drager vooropgesteld van waterbeheer-
sing, natuurontwikkeling en watertoerisme en –
recreatie. Het geheel van natuurverbindingen en 
open ruimte verbindingen doorheen het gebied 
ondersteunt de open ruimte en de herkenbaarheid 
van het landschap. 

 
De kern Voorshoven is geselecteerd als woonkern en Neeroeteren als hoofddorp.  
 
Binnen de gewenste natuurlijke structuur behoort het plangebied tot het Kempisch Maasbekken. 
De omgeving van onder meer Jagersborg is een bijzonder gebied waar de verweving van na-
tuurontwikkeling, landbouw en bosbouw moet worden geoptimaliseerd. 
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Economisch gezien wordt de omgeving rond het plangebied aangeduid als een gebied voor 
grondgebonden en beheerslandbouw in open vallei.  
 
De vlakte van Bocholt (met Brand en Jagersborg), bos- en heidegordel (Bosbeekvallei) en 
Maasvallei worden geselecteerd als complex gaaf landschap. De open ruimte dient er maximaal 
behouden te worden. Landschappelijke relicten en ankerplaatsen dienen er behouden en ver-
sterkt te worden. 
 
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) heeft de provincie 
Limburg een voorstudie opgemaakt voor het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied 
Maaseik. De finaliteit van de voorstudie bestaat enerzijds uit het trekken van een grens rond het 
gebied waar een stedelijk-gebiedbeleid gevoerd zal worden. Anderzijds wordt een actiepro-
gramma voor het te voeren stedelijk-gebiedbeleid uitgewerkt. 
Maaseik is als kleinstedelijk gebied een belangrijke drager van het voorzieningenaanbod en een 
belangrijke recreatieve aantrekkingspool in de regio Maasland. 
Het plangebied van onderhavig PRUP is niet gelegen binnen het voorstel van afbakeningslijn 
van het kleinstedelijk gebied Maaseik.  
 
 
5.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Maaseik (GRS) 
 
Het plangebied behoort tot de deelruimte ‘centrale groene as’. Deze deelruimte bestaat uit 
grootschalige natuurlijke complexen in vallei van Itterbeek, Witbeek en Zanderbeek en op inter-
fluvia die om aangepast beheer vragen. De scheidende werking tussen Neeroeteren en Maaseik 
dient versterkt te worden. 
Het gebied dient ecologisch versterkt te worden en ruimtelijk te groeien. Het moet een rustge-
bied blijven met een beperkt recreatief medegebruik. De dwarsende infrastructuren (Kinrooier-
steenweg en Diestersteenweg) dienen geïntegreerd te worden in het landschap. 
De noodzakelijke potenties zijn aanwezig om deze centrale groene as te laten uitgroeien tot een 
belangrijke ruimtelijke structuur. Naar de omliggende hoogdynamische functies dienen bij 
voorkeur bufferzones voorzien te worden.  
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Globale gewenste ruimtelijke structuur 
 
Voorshoven wordt binnen de gewenste nederzettingsstructuur aangeduid als contrastkern. In 
contrastkernen zijn de ontwikkelingsperspectieven van toepassing van een woonkern. Bijko-
mend echter dient de uitwaaiering van centrumfuncties naar deze gebieden voorkomen te wor-
den.  
De bebouwing langs de Tienderstraat-Veestraat is aangeduid als uitloper van Neeroeteren. Ver-
dere verlinting dient maximaal vermeden te worden, evenals een toename van het aantal woon-
eenheden door splitsingen. Bestaande bouwrijpe percelen binnen de bestaande juridische voor-
raad woongebieden kunnen steeds bebouwd worden met één woning. Binnen een lint zijn enkel 
met wonen verweefbare economische activiteiten toegelaten. Voorzieningen worden niet getole-
reerd. 
 
Het plangebied is gelegen in het raster-landbouwgebied; landbouw is hier in principe evenwaar-
dig aan natuur. Grote delen van deze gebieden behoren immers tot het Vlaams Ecologisch Net-
werk. Landbouw is er de grootste ruimtegebruiker in oppervlakte onder de vorm van weides, 
maar dient maximaal rekening te houden met natuur. Aan de Vlaamse overheid wordt gevraagd 
om de huidige landbouw bij het opmaken van de richtplannen of ruimtelijke uitvoeringsplannen 
voor de VEN-gebieden niet te hypothekeren. Het landschap kan zich uiten in boccage of in 
blokkenlandschap. Dit wordt gebiedsgericht uitgewerkt. Laagdynamische recreatief medege-
bruik is mogelijk in deze gebieden. 
 
De as Kinrooiersteenweg-Ophovenstraat-Rotemerlaan (N757) is aangeduid als lokale weg type 
I, een lokale ontsluitingsweg.  
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6 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

Het opzet van voorliggend plan is het bestendigen van de bestaande infrastructuur voor afwater-
zuivering. Het betreft een bestaande, vergunde installatie die instaat voor de zuivering van het 
(huishoudelijk en industrieel) afvalwater van een uitgestrekte regio die de gemeenten As, Op-
glabbeek, Opoeteren, Neeroeteren en Maaseik omvat.  
 

 
 
 
Landschappelijk situeert het plangebied zich binnen de overgang van de bebouwde naar de niet-
bebouwde ruimte. Aan westelijke zijde grenst het plangebied aan een ‘uitloper’ van de kern van 
Voorshoven. De niet-bebouwde ruimte bestaat uit open landbouwgebied dat vooral in het zui-
den een sterk rastervormig patroon vertoont (ter hoogte van Hof ter Heide). Het betreft hier een 
waar coulisselandschap bestaande uit natte graslanden omgeven met houtkanten en bomenrijen. 
In het noorden is de rastervorming verdwenen (ter hoogte van Geisterse Heide). De ‘ruggen-
graat’ van dit oorspronkelijke coulisselandschap wordt gevormd door de laanbeplanting langs 
de Kinrooierdijk. Verder in het oosten is het uitgestrekt beboste gebied, zijnde Jagersborg gele-
gen. 
Aangezien vanuit de diverse beleidsplannen (Landinrichtingsproject Noordoost Limburg, Ruim-
telijke visie voor landbouw, natuur en bos voor de regio Limburgse Kempen en Maasland, 
RSPL en GRS) voor dit gebied het behoud en het versterken van de open ruimte kenmerken 
voorop staat is een gebiedsgerichte inpassing van de plansite noodzakelijk.  
 
Voor deze gebiedsgerichte inpassing vertrekken we hier vanuit de bovenstaande visie uit het 
GRS waarbij het behoud van het rastervormig landbouwgebied met een kenmerkend blokken-
landschap wordt vooropgesteld. Om dit ook ter hoogte van de plansite te versterken wordt 
rondom de RWZI een groenbuffer voorzien bestaande uit inheemse en standplaatsgebonden 
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groenvoorzieningen. Binnen deze groenbuffer wordt een interne differentiatie aangebracht op 
basis van specifieke ruimtelijke kenmerken.  
 
 

 
 
Langs de beekzijde wordt geopteerd voor beekbegeleidende beplantingen die aansluit op de ach-
terliggende bomenrijen. Deze visie strookt met het opzet vanuit het landinrichtingsproject waar-
bij het behoud en de ontwikkeling van een relatie met de aanwezige beekvalleien wordt voorop-
gesteld.  
 
Aan de kant van de Kinrooierdijk wordt met en dichte struweelbeplanting voorzien. Op die ma-
nier kan de open ruimte functie versterkt worden. Belangrijk hierbij is dat de buffer voldoende 
dens is. Ook wordt er op die manier een overgang gecreëerd tussen de RWZI en de lineaire 
groenstructuur langsheen Kinrooierdijk, die conform het GRS als dwarsende infrastructuur ver-
sterkt dient te worden in het landschap.  
 
In het noorden is recent een perceel met hoogstammen aangeplant. Het is niet wenselijk dit type 
hoogstammen ook in de naastgelegen bufferstrook aan te planten maar wel om gebruik te maken 
van beplanting die refereert naar het in de omgeving gelegen bos Jagersborg. Dit kadert in de 
visie voor landbouw, natuur en bos voor de regio Limburgse Kempen en Maasland waarbij ge-
streefd wordt naar het versterken en uitbreiden van het boscomplex evenals naar het bewerkstel-
lingen van relaties met de omgeving.  
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Voor nieuwe constructies en gebouwen wordt ervoor geopteerd zo veel mogelijk te bundelen 
om de ruimte-inname tot een minimum te beperken.  
 
De ontsluiting van de site wordt voorzien, rechtstreeks aansluitend op de Kinrooierdijk.  
 

 
 
In bijlage 3 wordt een overzicht toegevoegd van de inheemse en standplaatsgebonden groen-
voorzieningen.  
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7 WATERTOETS 

7.1 Algemeen kader 
 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 no-
vember 2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets 
worden genoemd.  
 
Artikel 8 van dat decreet luidt: 
"Art. 8. § 1. De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, 
draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan 
het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen 
aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt 
en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de 
vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het water-
systeem, gecompenseerd. 
 
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat 
voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die 
wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de 
gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en be-
drijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water 
door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en 
het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen". 
 
In artikel 8§5 van het decreet integraal waterbeleid werden specifiek de ruimtelijke uitvoerings-
plannen onderworpen aan de watertoets bij wijziging van het decreet van 25 mei 2007. 
 
 
7.1.1 Vergunningen 
 
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit over de water-
toets definitief goed. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een 
vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Het besluit, ge-
publiceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2006 (Nr. 350 - pag 58326), trad in wer-
king op 1 november 2006. 
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7.2 Toepassing op het PRUP 
 

 
 
Conform bovenstaande figuur is het plangebied van voorliggend PRUP noch in een effectief 
noch in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied gelegen. Bovendien betreft het een installa-
tie die als sinds 1979 in gebruik is genomen. Ook zijn er momenteel geen verdere uitbreidingen 
of werken gepland en zal er dus geen wijziging van komberging ontstaan door voorliggende 
planoptie.  
 
Om ook naar de toekomst toe voldoende zekerheid in te bouwen is inzake waterhuishouding in 
de verordenende bepalingen verwezen naar de vigerende wetgeving terzake en worden in hoofd-
zaak waterdoorlatende verhardingen gebruikt. Ook is rondom de installatie een groenbuffer 
voorzien die gevrijwaard dient te blijven van bebouwing en verharding (met uitzondering van 
de toegangsweg).  
 
Om bovenstaande redenen kan geconcludeerd worden dat voorliggende planoptie nauwelijks 
een gewijzigde invloed heeft op de waterhuishouding van het gebied en de omgeving.  
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8 RUIMTEBALANS 

Onderstaande tabel geeft de ruimtebalans weer. 
 

Bestemming gewestplan (m²) 

Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut 

12.605

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 3.912

 

Bestemming PRUP (m²) 

Gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor 
afvalwater 

16.517

      Groenbuffer (in overdruk) 3.859

      Bouwvrije zone (in overdruk) 1.266

 
 
Bepalingen in verband met de bestemmingen 
 
Aard van de zones 
Volgende bestemmingszones zijn opgenomen in het plangebied: gebied voor zuiveringsinfra-
structuur voor afvalwater en groenbuffer. 
 
Lijst met op te heffen voorschriften binnen de grenzen van het PRUP 
KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting van de ontwerp-gewestplannen en gewest-
plannen Gewestplan Limburgs Maasland (KB 01.09.1980): gebieden voor gemeenschapsvoor-
zieningen en openbaar nut en landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
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9 BIJLAGE 1: PASSENDE BEOORDELING 
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10 BIJLAGE 2: BESCHRIJVINGEN RELICT-
ZONE EN ANKERPLAATS 

Relictzone Kern vlakte van Bocholt 

 

Historische waarde 

Bron: http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen 

Concentratie archeologische vondsten uit Steen- en Metaaltijden. Daar het gebied vroeger een 
uitgestrekt moerasgebied is, betreft het een relatief jong cultuurlandschap met uitzondering van 
De Brand. De Brand : uniek zeer kleinschalig weidelandschap met kleine bosjes, meest intacte 
voorbeeld van oude bocage in Vlaanderen, structuur goed herkenbaar op de Ferrariskaart, Van-
dermaelenkaart en Kadastrale reductie, dit ondanks kavelvergroting tijdens de jaren '70. Jagers-
borg en Harenne : bosgebied en natuurreservaat met rechtlijnig afwateringspatroon, deels histo-
risch stabiel bos, archeologisch steentijd-metaaltijdsite. Geisterseheide : 19de eeuwse heideont-
ginning met regelmatig ontsluitings- en ontwateringspatroon. Zeer fraai voorbeeld van een neo-
bocage. Tösh : kleinschalig valleilandschap van de Bosbeek en haar zijloop, de Kleine beek, 
met mozaïek van natuur en extensieve landbouw. Beschermd als landschap. Voorshoven : res-
tant van communautaire akker op plaggen langsheen straatdorp. De Basdonk : Zandige hoogte 
in een moerassig terrein. De Simpel - Dijken : gebied met restantjes historisch stabiel bos. 
 
 
 
Ankerplaats Jagersborg 
 

Bron: http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen 

Het domein Jagersborg is gelegen op de grens tussen Maaseik en Neeroeteren. Noordelijk en 
oostelijk sluit het omgevende landschap aan tegen de dorpskern van Kinrooi en het gehucht 
Gremelslo. In zuidelijke en westelijke richting wordt het begrensd door de Diestersteenweg 
(N773) en de Kinrooiersteenweg (N757). Recente woningbouw is er haast onbestaande. Het 
landschap behoort geomorfologisch tot het dekzandgebied ten noorden van Maaseik. Het zwak 
tot zeer zwak golvend microreliëf is gevormd in de gemiddeld 8 meter dikke laag dekzand, die 
door de wind tijdens het laatste deel van de Würmijstijd (zo'n 70 000 tot 10 000 jaar geleden) 
vanuit het noorden werd aangevoerd. Omwille van het zwak reliëf en de daarmee gepaard gaan-
de gebrekkige ontwatering is het gebied van nature drassig. . Bovendien komen er diverse voch-
tige depressies en kommen voor. Ten oosten bevindt zich een brede ondiepe depressie, op hoog-
ten van 31-33 m, de laagste waarden in het dekzandlandschap, die verder noordelijk te volgen is 
en fluvio-eolische afzettingen bevat. Het is in deze depressie dat zowel de Itterbeek als het 
Zwartwater (of de Witbeek) afbuigen en kortstondig een zuid-noord oriëntatie aannemen. Ten 
westen liggen deflatiekommen, omkranst door de armen van paraboolduinen van verschillende 
oriëntatie. De duinen vormen de enige, van nature drogere plaatsen. Wellicht in verband daar-
mee is het gebied rijk aan archeologica. Tot midden 19de eeuw nog maakte het gebied deel uit 
van een uitgestrekte heide- en moerasvlakte tussen de Itterbeek en de Bosbeek. Het gevarieerde 
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landschap werd in de toenmalige landbouweconomie geëxploiteerd door begrazing met vee, het 
winnen van plaggen, strooisel en turf en het kappen van hout. Ten noorden tegen de Itterbeek 
kwamen wellicht reeds vroeger beemden voor, in gebruik als vochtig hooi- en weiland. Na de 
ontginningswet van 1847 werden ook de andere gronden in cultuur gebracht. In 1849 werd de 
hoeve Jagersborg gebouwd, die haar naam zou geven aan het bijhorende domein. Het is een ge-
sloten hoeve van 1849, met boerenburgerhuis, schuur, stal en recente aanbouwsels tegen de ach-
tergevel, die tijdelijk ook als herberg fungeerde. Zij ligt thans ingesloten tegen het gelijknamige 
industrieterrein van Maaseik. Vlakbij staat een kleine, langgestrekte hoeve, wat afgelegen van 
de weg. Om het gebied te ontwateren werd een veelheid van grachten en meestal kunstmatige 
zijbeken aangelegd. Het regelmatig en blokvormig wegenpatroon wijst trouwens op een jonge 
ontginning. Tegen het einde van de 19de eeuw was Jagersborg grotendeels bebost. Die bebos-
sing werd vermoedelijk gekapt, gezien meer dan de helft van de huidige eikenbestanden dateren 
van 1911. Later werden vooral in het westelijke gedeelte van het gebied wisselend bossen om-
gezet tot weiden of herbebossingen met naaldhout uitgevoerd. Op vochtige plaatsen werd popu-
lier aangeplant. Sinds de jaren 1970 bleef het bodemgebruik nagenoeg ongewijzigd en werd het 
200 ha grote boscomplex door de overheid aangekocht. Thans bestaat het voornamelijk uit ou-
dere gemengde eikenbestanden met een variatie van elzenbroeken, moerasbossen, naaldhout en 
populierenaanplanten. Heiderelicten, plassen, rietmoerassen en veengronden verhogen de eco-
logische waarde van het gebied. De sociaal-culturele functie van het domein is beperkt, maar 
niettemin is het voor wandelrecreanten toegankelijk op de aangeduide wegen. Daarbuiten kun-
nen voor groepen op aanvraag begeleide wandelingen plaats vinden. Het landschap ten zuiden 
van de hoeve Hof ter Heide, richting Jagersborg, wordt nog steeds gekenmerkt door een blok-
vormig patroon van natte graslanden. In dit coulissenlandschap laten bomenrijen en ijle hout-
kanten doorkijk toe. Wellicht komt het overeen met het uitzicht van de oorspronkelijke ontgin-
ningen. Noordelijker primeert het open vochtig grasland van de Geisterse Heide, waar waarde-
volle landschapselementen grotendeels verdwenen zijn. Dat zou in grote mate het gevolg zijn 
van de ruilverkaveling die in 1985-86 stroomafwaarts langs de Itter heeft plaatsgevonden. De 
vochtige hooibeemden aan de Itter, ten noorden van de Schaachterzijp noemde men De Raam. 
Kort na de tweede wereldoorlog nog werden er in het najaar na het oogsten van de toemaat 
koeien gehoed. Ook aan de oostelijke begrenzing met Gremelslo liggen vochtige graslanden. 
Verspreid over het gebied komen nog wat bomenrijen, houtkanten, -wallen en struwelen voor. 
Dreven verbinden verschillende gebiedsdelen. 
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11 BIJLAGE 3: LIJST VAN INHEEMSE EN 
STANDPLAATSGEBONDEN GROENVOOR-
ZIENINGEN 

HOOGSTAMMEN 
• Quercus robur (zomereik) 
• Tilia cordata (winterlinde) 
• Betula spec. (berkensoorten) 
• Alnus glutinosa (zwarte els) 
• Salix cinerea (grauwe wilg) 
• Fraxinus excelsior (gewone es) niet op stagnerend water 
• Appelboom ‘James Grieve’ 
• Appelboom ‘Rode boskoop’ 
• Appelboom ‘Jonagold’ 
De appelbomen worden bij voorkeur niet aangeplant in de groenbuffer rondom de RWZI.  
 
STRUWEEL 
• Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn) 
• Prunus spinosa (sleedoorn) 
• Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes) 
• Ilex aquifolium (gewone hulst) 
• Corylus avellana (gewone hazelaar) 
• Rahmnus frangula (sporkehout) 
• Taxus baccata (gewone Taxus) 
• Prunus spinosa (sleedoorn) 
• Cornus sanguinea (kornoeltje) 
• Viburnum opulus (gelderse roos) 
• Acer campestre (veldesdoorn) 
• Prunus padus (gewone vogelkers) 
• Ligustrum vulgare (gewone liguster) 
• Buddleja davidii (vlinderstruik) 
• Lonicera pileata ‘maigruen’ 
• Fraxinus excelsior (gewone es) 
• Salix cinerea (grauwe wilg) 
 
 
BEEKBEGELEIDENDE BEPLANTING 
• Alnus glutinosa (zwarte els) 
• Salix cinerea (grauwe wilg) 
• knotwilg 
 


