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1. INLEIDING  

In het kader van het plan “voltooiing transformatie” van het kernkabinet van de federale regering, worden ter hoogte van Leopoldsburg de domeinen 
Moorslede, Ijzer, Reigersvliet en 4RCI gedesaffecteerd. Moorslede werd gedefinieerd als een terrein waarover een beleidsbeslissing moet genomen worden 
over de ontwikkelingsmogelijkheden en de toekomstige bestemming. De afweging van de gebruiksmogelijkheden en de herbestemming werden toegewezen 
aan het provinciaal niveau.  

 
De provincie wenst om dit gebied een bestemming te geven op basis van een concreet actieprogramma. Studiebureau NERO maakte  in samenspraak met de 
gemeente en de provincie een masterplan op waarin het actieprogramma, op basis van een concrete marktvragen, en de kwaliteitseisen voor een goede 
ruimtelijke ordening werden onderzocht en vastgelegd.  
 
De doelstelling voor het PRUP bestaat er vooral in een toekomstvisie uit te werken voor de site “Moorslede”. Hierbij wordt enerzijds de nadruk gelegd op 

functievermenging en anderzijds op het behoud en het versterken van het bestaande bos en de natuurlijke aspecten. De functievermenging heeft betrekking 
op activiteiten die aansluiten bij het kleinstedelijk gebied zoals zorg en jeugdwerking.  
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2. HET PLANGEBIED  

2.1.   RUIMTELIJKE SITUERING  

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, hetgeen bepalend is 
geweest voor het ontstaan en de groei van de gemeente.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 1: geografische situering Leopoldsburg, macroschaal   
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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-Lommel-Turnhout en N746 Leopoldsburg-
Lommel) als in de oost-west richting (N73 Maaseik-Bree-Leopoldsburg). Deze laatste weg verbindt, ofwel via Heppen ofwel via Beringen, Leopoldsburg met 
de A13/E313. De N73 geeft 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. 
 
De afbakening van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg is momenteel lopende. De plan-MER werd goedgekeurd in juli 2014. Het ontwerp PRUP werd 
voorlopig vastgesteld door de provincieraad op 21 januari 2015 en werd ter inzage gelegd van 9 maart 2015 t/m 9 mei 2015. De afbakeningslijn omvat de 
kern van Leopoldsburg, delen van Strooiendorp, Geleeg en 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.  
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2.2.   BESCHRIJVING VAN DE RUIMERE OMGEVING VAN HET PLANGEBIED  

Het plangebied Moorslede (±20ha) 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 ter hoogte van 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 reeds enkele publieke functies 
zoals de technische dienst van de gemeente, de politie en het gemeentelijk 
museum “Kamp van Beverlo”. In de toekomst zal de brandweer zich 

vestigen ter hoogte van kwartier Wouters. Kwartier “Ijzer” wordt eveneens 
gedesaffecteerd door de militaire overheid, maar tot op heden is dit gebied 
nog niet herbestemd. 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 ter 
hoogte van militair domein.  
 

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

delen: lot 1 (ten zuiden van de Moorsledelaan) en lot 2 (ten noorden van de 
Moorsledelaan).  

  

Figuur 2: geografische situering plangebied mesoschaal 

Lot 2 

Lot 1 
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3. RELEVANTE JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE ELEMENTEN 

3.1.   RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN (RSV)  

Het RSV geeft de gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen aan als een kader waarin de ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden.  
 
Leopoldsburg is in het RSV geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau.  
 
Het voorgenomen plan, waar deze screeningsnota betrekking op heeft, 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 kleinere 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.   RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE LIMBURG (RSPL)  

Volgens het RSPL behoort Leopoldsburg 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.  
 
 

Leopoldsburg ligt op de rand van het Kempens Plateau en fungeert als 
beperkt knooppunt waarin bovengemeentelijke voorzieningen voor het 

gebied worden geconcentreerd.  
 
Leopoldsburg is geselecteerd als autonoom kleinstedelijk gebied en heeft 
een taakstelling die zich beperkt 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 ENA. Bijkomend is Leopoldsburg een 
stedelijk gebied aan de rand van het ENA. 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. (RSPL, RD p.193-194)  
 
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 de open 
ruimte gebieden, etc.) kunnen onderzocht worden ter versterking van het 
economisch knooppunt en het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg. (RSPL, 
RD p.164)  

  Figuur 3: gewenste ruimtelijke structuur Limburg; RSPL  
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3.3.   GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN LEOPOLDSBURG (GRS LEOPOLDSBURG) 

Het plangebied bevindt 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)  
 
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 4: situering deelgebieden; GRS Leopoldsburg  
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Figuur 5: gewenste ruimtelijke structuur; GRS Leopoldsburg   



15 
Screening PRUP “Moorslede” te Leopoldsburg   november  2015 

 

3.4.   MOBILITEITSPLAN  

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. 

3.4.1 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 6: selectie van secundaire wegen; RSPL    
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     3.4.2 Gewenste verkeersstructuur 

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 7: wegencategorisering; mobiliteitsplan Leopoldsburg    
Figuur 8: verkeersstructuurschets; mobiliteitsplan Leopoldsburg    
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3.5.   RELEVANTE PLANNEN  

3.5.1 Gewestplan Hasselt-Genk  

Kaart 1: Gewestplan Hasselt-Genk 
 
Gewestplan Hasselt Genk: goedgekeurd KB 03-04-1979. 
 
Het Kwartier Moorslede is gesitueerd binnen de zone van het 

(onbestemde) “militair domein”. 

3.5.2 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk 

gebied Leopoldsburg  

In het afbakeningsdossier wordt de grens van het kleinstedelijk gebied in 

functie van de verschillende grensstellende elementen vastgelegd.  
 
Binnen deze afbakening is het nooit de intentie geweest om Kwartier 
Moorslede op te nemen binnen het stedelijk gebied. Dit zou in 
tegenspraak zijn met het RSPL. 

3.5.3 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  

n.v.t. 

3.5.4 Bijzonder plan van aanleg   

n.v.t. 

3.5.5 Planologisch of stedenbouwkundig attest    

n.v.t. 

 

Figuur 9: afbakening kleinstedelijk gebied Leopoldsburg 
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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  

 
 

Lot 1 van Moorslede bevindt zich ter hoogte van “te vervreemden – 
uitgesloten protocolgebied”.  
Lot 2 van Moorslede bevindt zich ter hoogte van “te vervreemden – 
protocolgebied”.  
 

 

 

3.5.7 Biologische waarderingskaart   

Kaart 2: Gewestplan 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”. 

  

Figuur 10: protocolgebied defensie  
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3.5.8 Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten  

Kaart 3: Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten 
 
Het plangebied situeert 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”. 

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.13. Deze komt vandaag overeen met de Keizerin Louisa-Marialaan. 

3.5.13 Inbreuken tegen de  stedenbouwwetgeving  

n.v.t. 

3.5.14 Voorkooprecht  

n.v.t. 

3.5.15 Milieuvergunning  

n.v.t. 

3.5.16 Verkavelingsvergunningen 

n.v.t. 

3.5.17 Waterwingebieden  

n.v.t. 
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4. BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED  

4.1.   BESTAANDE STRUCTUUR EN INRICHTING  

Het kwartier Moorslede is 19,2 ha groot en wordt door de Moorsledelaan opgedeeld in Lot 1 en Lot 2.  
 

 
 
 

 

Figuur 11: situering plangebied microschaal  
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De aanwezige bebouwing en bijhorende nummering zijn weergegeven op 
voorgaande figuur.  
De meerderheid van de gebouwen bevinden zich in goede staat (weergegeven in 
het groen in figuur 5) en zouden in principe geschikt kunnen zijn voor hergebruik.  
 

 

 

 

 

 

Gebouw 1  

 
Gebouw 1 is het gewezen hoofdgebouw van het kwartier en heeft een zekere architecturale 
waarde.  

Momenteel wordt het gelijkvloers tijdens de zomervakanties gebruikt voor de 
speelpleinwerking.  
Het gebouw heeft een architecturale waarde.  

 
 
 
 

 

 

 

 

Gebouw 2 en 3 

Gebouw 2 is beperkt in oppervlakte en betreft garageboxen. Momenteel stockeert de gemeentelijke jeugddienst zijn uitleenmateriaal in deze gebouwen.  
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Gebouw 4 

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 

 
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 (160m²).  

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 zijn niet geschikt voor 
hergebruik. Het is wenselijk deze af te breken.  

 
 
 
 
Lot 2 

Lot 2 is voor het overgrote deel bebost. Ter hoogte van Lot 2 
bevinden zich een paradeplein en een voetbalplein met rondom 
looppiste.  
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4.2.   FOTOREPORTAGE 

 

Hoofdgebouw vanaf Koningin Louisa-Marialaan 
Koningin Louisa-Marialaan 

Paradeplein  Hoofdgebouw  Oud station  Oud station 

YAP Guillaumelaan Technische dienst gemeente Michellaan 

Hoofdgebouw  
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4.3.   ANALYSE BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND  

4.3.1  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 men 
route netwerk 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.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De omvang en geslotenheid van het militair domein wordt als een obstakel ervaren. Nieuwe verbindingen moeten langsheen de grenzen van het militair 

domein gelegd worden om aansluiting te kunnen vinden met de omringende netwerken.  
 
 
 

Aansluiting met het provinciaal mountainbike 

netwerk 
Aansluiting met het recreatief 

fietsroutenetwerk Limburg 
Aansluiting met het ruiter- en men 

routenetwerk Limburgse Kempen 

Figuur 12: netwerkstructuren  
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4.3.2 Morfologische structuur  

Eén van de belangrijke kenmerken van het militair domein en het centrum van Leopoldsburg is het 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.   

4.3.3 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 13: groenstructuur  

 



27 
Screening PRUP “Moorslede” te Leopoldsburg   november  2015 

4.3.4 Bebouwingsstructuur   

Moorslede ligt aan de grens van het militair domein met 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.  
 
Ter hoogte van het kwartier Reigersvliet bevinden zich nog enkele leegstaande militaire 
gebouwen waarvoor een mogelijke herbestemming nog onderzocht wordt.  

 
 
 

  

Figuur 14: bebouwingsstructuur  

 

Guillaumelaan; militaire woonwijk 
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4.4.   KNELPUNTEN EN POTENTIES  

4.4.1  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 
menroute netwerk 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 en aan het centrum. 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.  

4.4.2  Knelpunten  

• Het plangebied is onafhankelijk van het centrum, als onderdeel van het militair domein gegroeid. Momenteel is er geen 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 reeds een aantal functies. De samenhang tussen de bestaande bebouwing, de inrichting en de reeds 

aanwezige functies ontbreekt echter.  
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5. GEWENSTE RUIMTEIJKE STRUCTUUR  

5.1.   VISIE  

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

5.2.   DOELSTELLINGEN EN CONCEPTEN 

Om deze visie ruimtelijk te vertalen en effectief een ontwikkelingsscenario uit te werken, werd een masterplan opgemaakt. Op basis van een aantal concepten 
werden de krachtlijnen en randvoorwaarden bepaald voor de ontwikkelingsmogelijkheden. 
 

 

 

5.2.1 Natuurontwikkeling in het plangebied  

Lot 2 wordt volledig in functie van natuurontwikkeling voorzien, waarbij de nog niet 

beboste delen voor boscompensatie bestemd worden.  
Lot 1 wordt deels voor natuurontwikkeling behouden; de reeds verharde zone wordt 
aangewend als een zone voor gemeenschapsvoorzieningen.  
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5.2.2 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.  
 

 

 

 

 

 

5.2.3 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.  
 
 
 
 

 

 

5.2.4 Open leggen Asbeek 

De Asbeek is momenteel rechtgetrokken zodat deze evenwijdig loopt met 
de Moorsledelaan.  
Deze dient opengelegd te worden. Indien mogelijk is het aangewezen dat 
zij terug volgens haar oorspronkelijke bedding hersteld wordt.  
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5.2.5 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. De ontwikkeling die plaatsvindt op lot 1 
kan hierbij aansluiten op / gebruik maken van het recreatieve natuurgebied.  
 
 

 
 
 
5.2.6 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 is wenselijk.  
Het hoofdgebouw van Moorslede vervult een hoofdrol in het bewaren van de 

bouwkundige en historische waarde van kwartier Moorslede.  
  
 
 

 

 

5.2.7 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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5.3.   BEOOGD PROGRAMMA 

Specifiek voor de ontwikkelingen ter hoogte van lot 1 worden verschillende bijkomende kwaliteitseisen en randvoorwaarden vastgelegd. In het totaal zal de 
zone voorbehouden voor gemeenschapsvoorzieningen +/- 3 ha bedragen.  
 
De bestaande functies van de gemeentelijke jeugdwerking en het YAP worden behouden. Beperkte uitbreiding is mogelijk onder voorwaarden.  
 
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.  
Daarnaast wordt gemikt op een beperkte huisvesting voor jongeren en jonge gezinnen die belang hechten aan de omgevingskwaliteit en zich (vrijwillig) 
kunnen inzetten voor het geheel.  
In het totaal worden een 149-tal wooneenheden voor anderen voorzien, te ontwikkelen in twee fasen.  
 
Het bouwprogramma ziet er als volgt uit:  
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5.4.   GEWENSTE RUIMTELIJKE INVULLING 

Voor de gewenste ruimtelijke inrichting van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen worden volgende uitgangspunten aangenomen:  
 
5.4.1 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.  
 
 
 

 
5.4.2 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.  

 
 
 

 
5.4.3 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.  
 

 

 

5.4.4 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.  
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5.5.   MOGELIJKE INRICHTINGSSCENARIO’S  

 
5.5.1 Doorvertaling naar het RUP  

 
Rekening houdend met de ruimtelijke uitgangspunten, zijn 
verschillende inrichtingsscenario’s mogelijk.  

Er wordt gestreefd naar de opmaak van een flexibel 
bestemmingsplan waarbij de vooropgestelde randvoorwaarden 
het casco vormen voor de mogelijke ontwikkelingen. Vanuit de 
bestaande ruimtelijke context worden de randvoorwaarden 
gedefinieerd waarbinnen gebouwd kan worden.  
In het hele plangebied Moorslede komt slechts één bebouwbare 

zone voor, aansluitend op de Koningin Louisa-Marialaan en de 
Guillaumelaan. De overige delen worden ontwikkeld in functie 
van natuur.  
 

 

 

 

 

  

Figuur 15: mogelijke inrichting Moorslede 
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5.5.2 Inrichtingsvoorstellen:   

De nieuwe bebouwing ter hoogte van de bebouwbare zone is geclusterd of aaneengesloten met de beeldbepalende waardevolle gebouwen, met name: het 
hoofdgebouw en het stationsgebouw. De bouwzone moet steeds ontworpen worden als een samenhangend en harmonisch geheel met aandacht voor 
zorgvuldig ruimtegebruik en een kwaliteitsvolle aanleg van de site.  
 
De beoogde functies kunnen als het ware te onderscheiden zijn als een zone voor ouderenhuisvesting en deze voor socio-culturele inrichtingen. Toch vormt 

synergie tussen beide functies steeds het uitgangspunt voor de inrichting van de zone, ongeacht welke invulling de voorkeur geniet.  
 
 
Noord-zuidelijke opsplitsing van de functies:  

Hierbij wordt uitgegaan van het behoud van de bestaande 

vestiging voor het YAP en de gemeentelijke jeugdwerking. Het 
gebied ten noorden van deze bebouwing wordt voorbehouden 
voor de ouderenhuisvesting. De socio-culturele functies sluiten 
aan op de Guillaumelaan terwijl de ouderenhuisvesting zich richt 
op de Koningin Louisa-Marialaan.  

 

 
 
 
 
 
 

Oost-westelijke opsplitsing van de functies:  

De socio-culturele functies kunnen zich verder ontwikkelen in het 
oostelijk deel. Jeugd verhuist naar het oostelijk deel.  Jeugd en 
YAP kunnen indien wenselijk aansluiten met de zorginstelling. De 
socio-culturele functies sluiten aan op de Guillaumelaan en de 
ouderenhuisvesting zich richt op de Koningin Louisa-Marialaan.  

  

Figuur 16: inrichtingsvoorstel noord-zuidelijke opsplitsing  

 

Figuur 17: inrichtingsvoorstel oost-westelijke opsplitsing 
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5.6.   MOGELIJKE ALTERNATIEVEN 

Voorliggend RUP heeft betrekking op de ontwikkeling van kwartier Moorslede. Indien het RUP niet gerealiseerd zou worden, zou het gebied militair domein 
blijven en zou het gebied zonder bestemming blijven zoals nu op het gewestplan. Het RUP bepaalt het juridische kader voor de mogelijke ontwikkelingen; 
rekening houdend met de ruimtelijke context en de draagkracht van de omgeving.   
 
De opmaak van het PRUP “Moorslede” kadert binnen het federaal plan “voltooiing transformatie” waarin beslist werd tot het uit gebruik nemen van een 70-tal 
militaire domeinen in België. Naar aanleiding hiervan werd op 30-03-2012 door de Vlaamse regering een beslissing genomen aangaande het ruimtelijk 

beleidskader voor militaire domeinen en de noodzakelijke vervolgstappen voor ruimtelijke ordening, met het oog op de gewenste bestemmingswijzigingen 
en vastgoedbeleid.  
Ter hoogte van Leopoldsburg worden de kwartieren Moorslede, Ijzer, Reigersvliet en 4RCI gedesaffecteerd. Voor de kwartieren Moorslede en Ijzer nam de 
Vlaamse regering de beslissing dat het terreinen betreft waarvoor een beleidsbeslissing genomen moet worden zowel over de ontwikkelingsmogelijkheden 
en de toekomstige bestemming als over het beleidsniveau dat het best geplaatst is om de bestemmingswijziging door te voeren.  
In kader hiervan stelde de Vlaamse overheid dat Moorslede een deels bebouwd terrein betreft, gelegen in het stedelijk gebied. Een ontwikkeling in functie 

van stedelijke functies kan verder onderzocht worden. Omwille van de ligging in een bebouwde omgeving (stedelijk gebied) komt het terrein niet in 
aanmerking voor een gereglementeerd terrein voor lawaaisport. De verdere afweging van de gebruiksmogelijkheden en de herbestemming gebeuren op 
provinciaal niveau.  
 
In het kader van deze opdracht van de Vlaamse overheid, en om een duurzame en toekomstgerichte ontwikkeling van Moorslede te garanderen, heeft de 
provincie eerst een masterplan laten opmaken voor de gebieden Moorslede en Ijzer en dit in onderlinge samenhang en in samenhang met hun ruimere 
context (overgang stedelijk gebied – open ruimte, situering ter hoogte van militair domein dat reeds voor verschillende doeleinden gebruikt wordt en 

toekomstvisie militair domein).  
 
Het masterplan werd als volgt opgemaakt:  
 
De visie werd opgebouwd op basis van verschillende randvoorwaarden op macro-, meso- en microniveau, volgend uit de analyse van het gebied en de 
ruimere context.  

 
Op basis van een voorafgaande ruimtelijke analyse, werd beslist om de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden, omwille van de specifieke kenmerken voor 
militaire gebieden en het groene karakter van de plangebieden Moorslede en Ijzer en omliggende gronden, te benaderen op basis van volgende sporen: 
- bos en natuurontwikkeling 
- economische ontwikkeling  
- toerisme en recreatie 

- Socio-culturele ontwikkeling  
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Er werd een uitvoerig programmaonderzoek uitgevoerd. Dit programmaonderzoek gebeurde op basis van een bevraging van de gemeente en een screening 
van mogelijke functies op basis van een uitgebreide functiekaart, zoals wonen, werken, sport, toerisme, onderwijs, cultuur, gemeenschapsvoorzieningen, 
landschap, enz. Deze werden verder onderzocht en besproken met de verschillende diensten van de provincie, Vlaanderen en de gemeente. Resultaat was 
een gedestilleerd programma dat binnen de gebieden Moorslede en Ijzer verder onderzocht kon worden.  

 
Op basis van de visie en het programma  werd een ontwerpend onderzoek uitgevoerd voor Moorslede en Ijzer. In eerste instantie werden de algemene 
uitgangspunten geformuleerd waarbij vanuit de ruimtelijke context besloten werd dat Moorslede eerder plaats kan bieden voor meer extensieve 
ontwikkelingen (brandweer, jeugdwerking, zorg en natuurontwikkeling) en Ijzer voor meer intensieve ontwikkelingen (KMO, kantoren, etc.).  
 
Na een locatieonderzoek, specifiek voor de herlocalisatie van de brandweer, werd op basis van de specifieke locatievereisten en techniciteit besloten dat het 

kwartier Wouters meest geschikt is voor de huisvesting van een nieuwe brandweerkazerne.  
Het masterplan Moorslede werd dan ook verder uitgewerkt in functie van jeugdwerking, zorg en natuurontwikkeling. 
 
 
Zoals uit bovenstaande situering blijkt, werden de ontwikkelingsmogelijkheden voor Moorslede onderzocht vanuit een specifieke vraag voor de site van de 
Vlaamse overheid. Alternatievenonderzoek werd uitgevoerd op basis van een programma-onderzoek en omgevingsanalyse. Het studiegebied, onderzocht 

binnen het masterplan, is ruimer dan het kwartier Moorslede waarvoor het RUP opgemaakt wordt. Op basis hiervan konden verschillende functies en locaties 
tegenover elkaar afgewogen worden. De voorgestelde ontwikkelingen ter hoogte van het kwartier Moorslede vormt een uitwerking van dit masterplan.   
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6. AFTOETSING PLAN-MER PLICHT 

6.1.   DEFINITIE VAN PLAN OF PROGRAMMA 

De definitie van plan of programma bevat drie voorwaarden die tegelijkertijd moeten vervuld worden. Het betreft volgende drie voorwaarden: 
- decretale of bestuursrechtelijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of programma wordt opgesteld en/of vastgesteld 
- het moet gaan om een plan of programma dat door een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal niveau is opgesteld 
- het plan of programma moet via een wetgevingsprocedure door het parlement of de regering worden vastgesteld of door een instantie (regionaal, 

provinciaal of lokaal niveau) worden vastgesteld. Het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening schrijft de opmaak en de vaststelling 

van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor in uitvoering van de respectievelijke ruimtelijke structuurplannen. Voorliggend RUP wordt opgemaakt op initiatief 
van het provinciebestuur Limburg. 

 
Conclusie: Het provinciaal RUP “Moorslede” valt onder de definitie van plan of programma dat door een instantie op provinciaal niveau is opgesteld.  

6.2.   TOEPASSINGSGEBIED 

Het betrokken plan of programma valt onder het toepassingsgebied van het DABM 
 
Het toepassingsgebied wordt in twee categorieën van plannen en programma’s opgesplitst: 
− plannen of programma’s, of de wijziging ervan, die het kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor een project; 

− plannen of programma’s, of de wijziging ervan, waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende 
beoordeling is vereist uit hoofde van artikel 36ter, §3, eerste lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 
 
Conclusie: Het provinciaal RUP “Moorslede” vormt het kader op basis waarvan stedenbouwkundig vergunningen toegekend zullen worden, zodoende is aan 
deze voorwaarde voldaan.  
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6.3.   BEPALING VAN DE PLICHT TOT OPMAAK VAN EEN PLAN-MER 

Bij plannen en programma’s die van rechtswege onderworpen zijn aan de plan-MER plicht is er geen voorafgaande toetsing vereist daar er op onweerlegbare 
wijze wordt vermoed dat deze plannen en programma’s aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. 
 
Men onderscheidt twee groepen van plannen en programma’s: 
1. plannen en programma’s, of de wijziging ervan, die tegelijkertijd: 
- een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlagen I,  II  en III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 

opgesomde projecten 
- niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging inhouden 
- betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en 

ruimtelijke ordening of grondgebruik (artikel 4.2.3, §2, 1° DABM); 
2. plannen en programma’s of de wijziging ervan waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende 
beoordeling vereist is (artikel 4.2.1, tweede lid DABM). 

 
Het provinciaal RUP vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I of II van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 december 2004.  
Het provinciaal RUP  vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in volgende rubrieken in bijlage III:  
- 1d “eerste bebossing en ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen)”;   
- 10b “stadsontwikkelingsprojecten  met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen (projecten die niet onder bijlage II vallen)” en  
- 10j “werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, die niet zijn opgenomen in bijlage I of II.  

Het PRUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau. Een herbestemming van het gebruik van het gebied gebeurt slechts deels, ter 
hoogte van een deel (+/- 3,5ha ) van lot 1. Ter hoogte van het gebied dat bestemd zal worden als zone voor openbaar nut, wordt slechts een beperkte 
bijkomende ontwikkeling toegelaten ten opzichte de reeds aanwezige functies. Het PRUP is bijgevolg screeningsgerechtigd.  
 
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. Omdat het plangebied deels gelegen is binnen een Speciale Beschermingszone, dient de toets 
uitgevoerd te worden op basis van vijf hoofdvragen:  
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1. Heeft het plan een potentiële impact op de habitats (natuurlijke habitats en habitats van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en 
kwaliteit? 

 
Het projectgebied overlapt niet met een actuele en/of mogelijke toekomstige habitat (voorlopige zoekzone) binnen de speciale 
beschermingszone (SBZ). Dit betekent dat er geen direct ruimtebeslag optreedt.  

 
Door de realisatie van het RUP wordt planologisch een beperkte oppervlakte vogelrichtlijngebied ingenomen. De ingenomen oppervlakte 
vogelrichtlijngebied heeft enkel betrekking op de zone voor gemeenschapsvoorzieningen van het RUP, waar vandaag reeds bebouwing voorkomt 
en functies als kinderopvang en YAP gevestigd zijn.  De nieuwe ontwikkelingen zijn gericht op een optimaler gebruik van deze zone in functie van 
een zorginstelling. Hierdoor zal er geen verlies aan leefgebied door een soort optreden.   
Voor het overige deel van het plangebied voorziet het RUP in een omzetting van militair domein naar de bestemming natuurgebied. 

 
De realisatie van het plan veroorzaakt geen fysische processen met een significant effect op de kwaliteit van habitats in de omgeving van het 
plangebied.  
Enkel ter hoogte van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen  zijn werkzaamheden (vergraven, bemaling, etc.) tijdens de aanlegfase van de 
nieuwe bestemming mogelijk. 

 

2. Heeft het plan een potentiële impact op het evenwicht tussen de verspreiding en densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel? 
 

Het RUP heeft geen negatieve impact op de verspreiding en densiteit van soorten in zijn geheel. Het plan biedt de mogelijkheid aan de soorten 
en populaties om hun ruimtelijke relaties, netwerken en processen uit te breiden of te verbinden. 
 
De meest ecologisch waardevolle percelen bevinden zich in het noorden van het plangebied en worden bestendigd als zone voor intensieve 
natuurontwikkeling. Deze zone zal niet openstaan voor recreatief medegebruik, enkel sporadisch, onder goedkeuring van ANB.  

Ten zuiden van deze zone zullen niet beboste stukken bebost worden (paradeplein en looppiste). Dit deel zal wel toegankelijk zijn.  
 
Door deze maatregelen zal er geen potentiële impact zijn op het evenwicht tussen de verspreiding en densiteit van de soorten en de populaties. 
De realisatie van het RUP zal geen negatieve impact hebben op het evenwicht tussen, de verspreiding en densiteit van soorten en de populaties 
in zijn geheel en binnen de SBZ.  

 

3. Heeft het plan een potentiële impact op de vitale factoren hoe de SBZ functioneert als ecosysteem? 
 

Er is geen sprake van verstoring van soorten door geluid, licht, trillingen of geuren. Er treed geen kwaliteitsverlies van de vitale factoren, op het 
functioneren van een SBZ als ecosysteem op.  
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Eveneens treedt er bij de realisatie van het RUP geen verstoring van soorten door beweging (machines, mensen,…) op. De enige activiteiten die 
op dat vlak plaatsvinden, zijn:  
• de realisatie van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen op minimaal 100m van de meest waardevolle percelen binnen het plangebied en 

op minimaal 200m van habitatrichtlijngebied;   

• het herbebossen van het paradeplein dat momenteel nog geasfalteerd is en eveneens op minimaal 200m van habitatrichtlijngebied gelegen 
is.   

De impact op de vitale factoren hoe het SBZ functioneert als ecosysteem zal hierdoor te verwaarlozen zijn.  
 

4. Heeft het plan een potentiële impact op de abiotische relaties die de structuur en functie van de SBZ bepalen?  
 

Door de realisatie van het RUP zal er geen verandering in bodem, licht of temperatuur plaatsvinden die een impact kunnen uitoefenen op de 
structuur en functie van de speciale beschermingszone. De Asbeek kan terug in zijn oorspronkelijke toestand hersteld worden door de beek te 
verleggen doorheen het bos, hetgeen de natuurwaarde van het gebied versterkt.   

 
5. Heeft het plan een potentiële impact op het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor de betreffende SBZ? 
 

Het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen dat gebied blijven stabiel bij de inwerkingtreding van 
het RUP.  

 
Agentschap Natuur en Bos (ANB) werd betrokken bij de opmaak van het masterplan en werd ook de vraag tot de noodzaak tot opmaak van een passende 
beoordeling  gesteld.  
ANB liet bij brief van 28 april 2015 weten dat zij voorstelt om in plaats van een voortoets, een passende beoordeling op te stellen.  
Naar aanleiding van dit advies, heeft de provincie ANB verschillende bijkomende stukken toegestuurd ter vervollediging van de aangereikte informatie.  

ANB heeft hierop bij brief van 3 juni een nieuw advies uitgebracht. De conclusie luidt als volgt: “De aangeleverde documenten bevatten voldoende informatie 
om te besluiten dat het plan en/of project geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieueffecten. Het Agentschap kan zich akkoord verklaren met de inhoud, 
en de besluitvorming in de “voortoets” als onderdeel van de plan-MER-screening.   
 
Conclusie: Het PRUP bepaalt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau. Uit de voortoets blijkt dat het plan geen betekenisvol effect heeft op de 
natuurlijke kenmerken van de beschermingszone. Het PRUP valt niet van rechtswege onder de plicht tot opmaak van een plan-MER en is dus 

screeningsgerechtigd.  
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6.4. BEOORDELING OF HET PLAN GRENSOVERSCHRIJDENDE OF GEWESTGRENSOVERSCHRIJDENDE AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN KAN HEBBEN 

Er worden geen effecten die de gewestgrens of de landsgrens zullen overschrijden verwacht, gelet op de geringe wijzigingen binnen het RUP Moorslede ten 
opzichte van de nu geldende bestemmingen.  
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7. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN 

Dit hoofdstuk beschrijft, analyseert en beoordeelt, waar nodig op basis van de beschikbare informatie en studies, de mogelijke effecten van de ontwikkelingen 
die het provinciaal RUP “Moorslede” zal toelaten/verplichten ten opzichte het gewestplan (militair domein) en de huidige situatie: een uit dienst gesteld 
militair domein. 
 

Volgende (MER)disciplines komen hierbij aan de orde:  
- Mens: gezondheid en veiligheid   
- ruimtelijke ordening 
- mobiliteit 
- bodem 
- water 

- atmosfeer 
- licht  
- geluid 
- fauna, flora en biodiversiteit 
- stoffelijke goederen 

- cultureel erfgoed 
- landschap 
- samenhang tussen de genoemde 

factoren 

7.1.   BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE  

Voor de beoordeling van de milieueffecten wordt (wanneer relevant) één enkele referentiesituatie (een uit dienst 

gesteld militair domein) gehanteerd. Dit is te verantwoorden rekening houdend met de specifieke planologische 
situatie voor het plangebied, militair domein, maar actueel deze invulling niet meer heeft.  
Militair domein behoort tot de gebieden bestemd voor ander grondgebruik. In deze gebieden is woongelegenheid 
toegestaan voor zover die noodzakelijk is voor de goede werking van de inrichtingen. Koninklijk Besluit betreffende de 
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen (28/12/1972), art. 17. 
 
Planonderdelen:  

- Zone voor natuurontwikkeling:  
Lot 1 wordt deels herstemd tot natuurontwikkeling, Lot 2 volledig tot natuurontwikkeling. 
Gezien de feitelijke toestand (bos en natuur), gaat het gebruik van deze terreinen niet veranderen. Deze gebieden 
worden in functie van natuur herbestemd.  
Er wordt dan ook niet verwacht dat er de genoemde disciplines een potentieel effect zich zou voordoen, zeker geen 
negatief effect. 

- Zone voor openbaar nut:  
Lot 2 betreft het militair domein dat bestemd wordt voor openbaar nut. 
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7.2.   GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE MENS 

7.2.1 Beschrijving  

In het plangebied of in de ruime omgeving ervan (straal van 2 km) zijn geen SEVESO-inrichtingen of aandachtsgebieden aanwezig.  
In het plangebied zijn deze niet gepland, noch toegelaten.  

7.2.2 Conclusie: 

Het PRUP Moorslede garandeert dat er geen SEVESO-inrichting in het plangebied van het PRUP kan ingeplant worden en veroorzaakt zeker geen 
betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline gezondheid en veiligheid van de mens. 

7.3.   RUIMTELIJKE ORDENING 

Kaart 1: gewestplan Hasselt-Genk  

7.3.1. Beschrijving  

Een beperkt deel van het gebied, rechtstreeks aansluitend bij het stedelijk gebied, krijgt een openbaar nutskarakter. De herbestemming van de bestaande 
bebouwing vormt de drager voor de ontwikkelingen. Het hoofdgebouw van Moorslede vervult een hoofdrol in het bewaren van de bouwkundige en 
historische waarde van kwartier Moorslede. 
 

Het overige deel wordt bestemd in functie van natuur, bos en/of overig groen. Hierbij wordt, op basis van het reeds aanwezige groen, een onderscheid 
gemaakt tussen een toegankelijk deel met recreatief medegebruik en een niet-toegankelijk deel in functie van intensieve natuurontwikkeling. De aanwezige 
Asbeek wordt opengelegd en krijgt weer ruimte om te meanderen.  

7.3.2. Effectenbeoordeling 

Het PRUP draagt bij tot de inrichting van het plangebied Moorslede. Het militaire domein, wit op het gewestplan, krijgt een bestemming en een juridisch 
kader. Het PRUP versterkt het centrum en bestendigt de open ruimte.  

7.3.2. Conclusie 

Het PRUP veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline ruimtelijke ordening. 
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7.4.   DISCIPLINE MOBILITEIT 

7.4.1. Beschrijving  

Het plangebied sluit in het westen rechtstreeks aan op de Koningin Louisa-Marialaan (lokale weg type II), welke in het zuiden aansluit op de N73 
(Hechtelsesteenweg – lokale weg type I).  

 
De Koningin Louisa Marialaan ligt op de scheiding van het militaire domein en het bebouwde gebied van de stad. Tussen de N73 en de Priester Poppelaan is 
de weg enkelrichting (overgedimensioneerd) met haaks parkeren aan één zijde van de weg. Ten noorden van de N73 is de weg tweerichting en beklinkerd. 
De Koningin Louisa-Marialaan kent hier een variërend wegprofiel. Tussen de N73 en de Guillaumelaan is haaks parkeren aan beide zijden van de weg. Tussen 
de Guillaumelaan en Moorsledelaan is enkel haaks parkeren aan de zijde van Moorslede. Ten noorden van de Moorsledelaan verandert het wegprofiel van 
beklinkerd naar geasfalteerd en zonder parkeren langs de weg.  
 

Het fietspad langsheen de Koningin Louisa-Marialaan maakt deel uit van het functionele en recreatieve fietsroutenetwerk. Momenteel wordt de infrastructuur 
verbeterd. In een eerste fase zal werk worden gemaakt van conforme fietsvoorzieningen in de Corspelsestraat – De Lannoylaan – Vlaanderenlaan – 
Antwerpenlaan – Merkemlaan – Koningin Louisa-Marialaan tot aan de aansluiting met de N73-Hechtelsesteenweg. In een tweede fase wordt de doortrekking 
van de as voorzien in noordelijke richting: Koningin Louisa-Marialaan – Kerkhovenweg tot aan de aansluiting met de N746-Lommelsesteenweg. 

 

 
   
 

Koningin Louisa-Marialaan tussen N73 - Guillaumelaan Koningin Louisa-Marialaan tussen Guillaumelaan - Moorsledelaan Koningin Louisa-Marialaan ten noorden van de Moorsledelaan 
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Het huidige gebruik ter hoogte van het plangebied (YAP en jeugdwerking) genereert vandaag een zeer beperkt aantal bewegingen (zie inschatting 

hieronder). Beide functies worden vandaag ontsloten via de Guillaumelaan.  
Ter hoogte van de Koningin Louisa-Marialaan bevindt zich een ontsluiting naar het hoofdgebouw. Enkel het gelijkvloers van dit gebouw wordt sporadisch 
gebruikt door de jeugdwerking waardoor deze ontsluiting nauwelijks gebruikt wordt.  
 
In het verkeersveiligheidsplan van de gemeente is er sprake van volgende elementen:  
• het weren van doorgaand autoverkeer ter hoogte van de Koningin Louisa-Marialaan;  

• het weren van doorgaand vrachtverkeer (noordzuid- en oostweststromen) in de kern door invoering tonnagebeperking; 
• het optimaliseren van de huidige infrastructuur, onder andere door de overdracht van de Merkemlaan en een deel van de Koningin Louisa-Marialaan van 

defensie naar de gemeente. 
 
Daarom worden voor het plangebied volgende uitgangsprincipes gehandhaafd:  
• de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gebeurt bij voorkeur via de Keizerin Charlottelaan 
• de Koningin Louisa-Marialaan wordt zoveel mogelijk ontlast; rekening houdend met de zaterdagmarkt en het toekomstig fietspad langsheen de Koningin 

Louisa-Marialaan.  
 
 
Parkeerbehoefte   
Volgende inschatting voor het aantal parkeerplaatsen voor de zorginstelling wordt gemaakt op basis van de ervaringen van een zorgverstrekker:  
• bewoners: 1/3 van aantal entiteiten; ca. 50 parkeerplaatsen  

• medewerkers en bezoekers: overlappend (vm en nm) ca. 25 parkeerplaatsen  
• leveringen: 3 à 4 leveringen/dag (kortstondige aanwezigheid)  

 
Het aantal parkeerplaatsen voor bewoners komt overeen met de richtcijfers die CROW hanteert; minimaal 0,25 parkeerplaatsen per seniorenkamer en 0,7 
parkeerplaatsen per seniorenflat. Voor de zorginstelling komt dit neer op 47 parkeerplaatsen.  
De vervoersbewegingen van medewerkers en bezoekers zijn complementair aan elkaar. De zorg is geconcentreerd in de voormiddag en de avond, bezoekers 

in de namiddag. Toch zullen er kortstondig piekmomenten ontstaan. Hiervoor wordt een marge van 20% of 3 parkeerplaatsen in rekening gebracht.  
 

Het YAP en de gemeentelijke jeugdwerking zijn reeds aanwezig en worden behouden. De gemeente geeft volgende inschatting mee:  
• Het YAP organiseert momenteel 1 keer/maand een optreden – dit genereert naar schatting een 10-tal auto’s.  

Wanneer het YAP als repetitieruimte fungeert, zijn er maximaal 4 auto’s aanwezig.  
 

 
• De parkeerbehoefte voor de jeugdwerking wordt als volgt ingeschat:  
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 Jeugdwerking: woensdagnamiddag om de twee weken: +/- 10 auto’s en fietsen.  

 Jeugdraad: 1 keer per maand: +/- 10 auto’s en fietsen  
  Jaarlijkse activiteiten: 5 à 6 activiteiten / jaar: +/- 20 auto’s en fietsen.   

 
Uit bovenstaande berekening blijkt volgende behoefteraming:  

Zorgstrategisch project:  78  
YAP:     4 

Jeugdwerking:    10  
Overflow:    16 

 Totaal:     92 + 16 overflow  
 
Alle parkeerplaatsen moeten gerealiseerd worden binnen de zone voor openbaar nut. Ze kunnen zowel bovengronds als ondergronds, onder de nieuwe 
bebouwing, uitgevoerd worden. Het voorzien van de benodigde parkeerplaatsen wordt mee opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften.  
De extra auto’s die de maandelijkse activiteiten (YAP en jeugdwerking) met zich meebrengen, kunnen opgevangen worden via een overflow-parking, waarbij 

de nadruk ligt op een groene inrichting.  
 

 
Verkeersgeneratie  
Het uitbouwen van een zorgstrategisch project gaat gepaard met het genereren van een bijkomende hoeveelheid verkeer. De impact van het verkeer moet 
echter genuanceerd worden; gezien het hier voornamelijk de huisvesting van ouderen met een zorgbehoefte betreft. Het gegenereerde verkeer betreft 

voornamelijk bestemmingsverkeer; met name: bewoners, bezoekers, dienstverleners.  
Gezien de doelgroep wordt ook ingezet op traag verkeer. De site sluit rechtstreeks aan op het centrum van Leopoldsburg. Het station van Leopoldsburg 
bevindt zich op minder dan 1 km wandelafstand. De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich op +/- 250m ter hoogte van de Romain Defeuterstraat.  
 
Bewoners  
Het programma wordt voorzien op 130 flats en 20 studio’s. Er wordt van uitgegaan, zoals hierboven aangegeven, dat ongeveer 1 op 3 bewoners over een 

auto beschikt (50 wagens).  
Rekening houdend met het gemiddeld verplaatsingsgedrag binnen Vlaanderen 2,76 verplaatsingen per persoon per dag waarvan 2/3 van de verplaatsingen 
met de auto gebeurt (OVG Vlaanderen 4.5) komt dit neer op 92 vervoersbewegingen per dag.  
Ten opzicht van de actieve bevolking heeft de 65-plusser echter een minder breed gamma aan diverse activiteiten dat zij dagelijks uitvoeren. Daarbij kan er 
eveneens van uitgegaan worden dat de bewoners slechts in beperktere mate mobiel zijn. In praktijk zal het aantal autoverplaatsingen door bewoners dan ook 
lager liggen dan hierboven aangenomen. Rekenend dat een zorgbehoevende senior gemiddeld 2/3 van de autoverplaatsingen maakt van een gemiddelde 

65-plusser, komt dit neer op 61 vervoersbewegingen per dag.  
Bezoekers en personeel  
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Het aantal bezoekers varieert doorheen de dag en de week, met een concentratie in de namiddag en in het weekend. Deze piekmomenten vallen niet samen 

met de piekuren van het autoverkeer. Ook het aantal medewerkers varieert doorheen de dag. De grootste concentraties zijn tijdens de voormiddag en de 
avond. Gerekend aan een gemiddeld aantal van een 20-tal bezoekers per dag komt men aan een 40-tal bijkomende vervoersbewegingen per dag. Er rekening 
mee houdend dat er gemiddeld 25 personeelsleden aanwezig zullen zijn, en dat er twee piekmomenten zijn en/of dat er een personeelsshift is, komt dit neer 
op een 100-tal bewegingen per dag.  
 
Gemeentelijke jeugdwerking en YAP   

De gemeentelijke jeugdwerking wordt tweewekelijk georganiseerd (buiten piekmomenten). Op basis van de ervaringen van de gemeente, moet men hier 
tellen op een ca. 10 auto’s en dus 20 vervoersbewegingen. Eén keer per jaar wordt een jaarlijkse activiteit georganiseerd welke een verkeersgeneratie van 
ca.20 auto’s of 40 vervoersbewegingen met zich meebrengt.  
Het YAP  organiseert ongeveer één keer per maand een optreden hetgeen tijdelijk ca. 10 auto’s, of 20 vervoersbewegingen genereert. Deze 
vervoersbewegingen vinden ’s avonds plaats.  
 
Totaal  

Globaal brengt de ontwikkeling van het woonzorgproject 201 bijkomende 
vervoersbewegingen per dag met zich mee. In rekening nemend dat 10% hiervan zal 
plaatsvinden tijdens de spitsuren, komt dit neer op 20 vervoersbewegingen per uur.  
Dagelijks worden er 3 à 4 leveringen voorzien.  
Het aantal bewegingen dat het YAP en de jeugdwerking met zich meebrengen is gelinkt aan 
de activiteiten. Deze zijn beperkt en buiten de spitsuren.  

 
 
Ontsluiting  
Het masterplan stelt voor dat de toegang tot het kwartier via de Koningin Louisa-Marialaan 
behouden wordt en dat de circulatie voor bezoekers en bewoners van de zorginstelling 
gescheiden wordt.  

Parkeren wordt evenwel gescheiden bezoekers (geel) / bewoners (blauw). 
Bezoekersauto’s worden beperkt tot de rand van de site terwijl er een interne verbinding 
wordt gelegd voor de bewoners (rood). De interne verbinding voor bewoners mondt uit in 
de Guillaumelaan en zo via de Keizerin Charlottelaan richting de N73. Zowel bovengrondse 
als ondergrondse parkeerplaatsen zijn een optie.  
 

 

Figuur 18: ontsluiting en parkeervoorzieningen gemotoriseerd verkeer; meso 
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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 de Moorsledelaan.  
Het voorzien van een pad langsheen de opengelegde Asbeek vormt ook een mogelijke 
optie.  

 

 
 

 

 

 

 

 

7.4.2. Effectenbeoordeling 

Het uitbouwen van een zorgstrategisch project gaat gepaard met het genereren van een bijkomend verkeer. De impact van het verkeer moet echter 
genuanceerd worden aangezien het hier voornamelijk om bestemmingsverkeer gaat en een groot deel van het verkeer buiten de spitsuren plaatsvindt. De 

impact wordt verder beperkt doordat het autoverkeer in het plangebied beperkt wordt tot de zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Parkeervoorzieningen 
kunnen niet afgewimpeld worden op het openbaar domein. Er wordt aandacht besteed aan het voorzien van voldoende alternatieven voor het autoverkeer en 
het langzaam verkeer.  
Het langzaam verkeer wordt ook geweerd uit de kwetsbare delen van het plangebied.  

6.3.2. Conclusie 

Het PRUP veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline mobiliteit.  
 

Figuur 19: aansluiting Moorslede op omliggende langzame netwerken 
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7.5.   DISCIPLINE BODEM 

Kaart 8: bodemkaart  
Kaart 9: erosiegevoeligheid  
Kaart 10: landbouwtyperingskaart  

1. Beschrijving  

Bodemtypologie:  
De gronden binnen het plangebied en de omliggende gronden zijn gekarteerd als antropogeen.  
 
Bodemkwaliteit:  
OVAM heeft op basis van het oriënterend bodemonderzoek (OBO) (dossier nr. 29998) geoordeeld dat een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) diende 
uitgevoerd te worden. Dit is nog niet afgerond.  
 

             
 
Naar aanleiding van het OBO werden enerzijds verhoogde concentraties aan arseen, cadmium en zink in het grondwater vastgesteld. Anderzijds werden in de 
bodem ook normoverschrijdende concentraties aan arseen, cadmium, koper, lood, kwik en zink waargenomen. 

Oorzaak van deze verontreiniging zou een historische verontreiniging zijn op basis van gestort restmateriaal van de zinkfabrieken in Balen – Lommel. 
 
Erosiegevoeligheid en landbouwtypering:  
Met betrekking tot erosiegevoeligheid en landbouwtypering zijn er ter hoogte van het gebied geen gegevens gekend.  

Bron: ovam.be  
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6.3.2. Effectenbeoordeling 

De historische bodemverontreiniging bevindt zich ter hoogte van de zone voor natuurontwikkeling lot 1. Aan de grond zal niet geroerd worden. Maatregelen 

i.v.m. een aanwezige bodemverontreiniging vallen onder de milieuwetgeving. 
 
De activiteiten van de zorginstelling en de jeugdvoorzieningen houden geen risico op grondverontreiniging in.  
Het RUP laat een beperkte toename van de bebouwde en verharde oppervlakte toe. Het bodemdecreet voorziet in het gebruik van normen voor de 
beoordeling van bodemverontreiniging (zowel bodem als grondwater). Dit decreet biedt voldoende bescherming voor het vermijden van 
bodemverontreiniging.  

6.3.2. Conclusie  

Het RUP heeft geen betekenisvolle negatieve effecten voor de bodem.  
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7.6.   DISCIPLINE WATER 

7.6.1. Beschrijving  

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.   
 

 
 
 
 
   
 

 
  
 
   
 
 

 
   
 
 
 

 
 
 
 

Bron: AGIV geopunt.be  
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Infiltratiegevoeligheid:  
Het plangebied is infiltratiegevoelig.  
 
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.  
 

 
   
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

7.6.2. Effectenbeoordeling  

Alle gebieden worden zo ingericht dat de principes van rationeel watergebruik worden toegepast. Bij alle vergunningsaanvragen wordt nagegaan of de 

aanvraag voldoet aan de principes van het integraal waterbeheer.  
 
Zone voor openbaar nut:  
Het PRUP maakt een beperkte uitbreiding van de bebouwde en verharde oppervlakte mogelijk hetgeen zijn effect heeft op de afstroomhoeveelheid. Daarom 
worden volgende milderende maatregelen in acht genomen:  

Bron: AGIV geopunt.be  
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• 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).  

 
• De invulling van het gebied zal gepaard gaan met de productie van afvalwater. Bij realisatie, moet de afvoer ervan verzekerd zijn.  

 

Zone voor natuurontwikkeling:  
Deze zone staat in functie van natuurontwikkeling. Hier wordt geen bijkomende bebouwing of verharding voorzien.  
 
De Asbeek wordt terug verlegd volgens zijn natuurlijk verloop.  

7.6.3. Conclusie  

Voor de discipline water zijn er geen betekenisvolle negatieve effecten te verwachten door het PRUP, gezien bovenstaande maatregelen opgenomen worden 
in de stedenbouwkundige voorschriften.   
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7.7.   DISCIPLINE ATMOSFEER (LUCHT) 

7.7.1. Beschrijving  

O3  (Ozon):  
Volgens EU richtlijn 2008/50/EG mag voor de bescherming van de gezondheid 

van de mens de hoogste 8-uurgemiddelde ozonconcentratie van een dag, de 
streefwaarde van 120 µg/m3 niet meer dan 25 maal per kalenderjaar 
(gemiddelde over 3 jaar) overschrijden. 
Het gebied heeft een jaargemiddelde van 46-50 µg/m³ (jaargemiddelde 2013).   
  
 
 

 
 
 
 
 
NO2 (Stikstofdioxide)  
De gemiddelde concentratie per jaar mag niet hoger liggen dan 40µg/m³. 
Het plangebied bevindt zich op de grens van vier verschillende meetgebieden. 
De waarden gaan van een gemiddelde van 15 µg/m³ tot 24µg/m³.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O3  (Ozon) 

Bron: geoloket VMM.be   

Bron: VMM.be   
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PM10 (fijn stof)  
Het daggemiddelde mag niet meer dan 35 dagen per jaar de Europese norm van 50  µg/m³ niet overschrijden. Het jaargemiddelde mag de grens van 40 
µg/m³ niet overschrijden.  
Ter hoogte van het plangebied wordt een gemiddeld aantal overschrijdingen van 19 keer/jaar vastgesteld (2010-2012). Er wordt een jaargemiddelde van 23 
µg/m³ vastgesteld (2010-2012).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale index  
De totale index wordt bepaald op basis van de factoren voor O3, NO2, SO2 en PM10.  

De luchtkwaliteitsindex (gemiddelde 2010-2012) ter hoogte van het gebied is vrij goed (categorie 4).      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bron: geoloket VMM.be   

Bron: geoloket VMM.be   

Bron: geoloket VMM.be   
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7.7.1. Effectenbeoordeling  

Zone voor openbaar nut:  
De ontwikkeling betreft een functie die aansluit bij de stedelijke functies, namelijk ouderenhuisvesting en jeugdwerking. Door dit plan zal er bijkomend 
verkeer gegenereerd worden. Dit verkeer wordt beperkt tot de zone het meest aansluitend bij het stedelijk gebied. De luchtvervuiling zal niet drastisch 
beïnvloed worden.  
 
Zone voor natuurontwikkeling:  
In deze zone wordt de natuur bestendigd en versterkt; hetgeen de luchtkwaliteit ten goede komt.  

7.7.2. Conclusie 

Voor de discipline atmosfeer (lucht) zijn er geen betekenisvolle negatieve effecten te verwachten door het PRUP. 

7.8.   DISCIPLINE LICHT 

7.8.1. Beschrijving 

Het terrein is momenteel niet verlicht. 

7.8.2. Effectenbeoordeling 

Zone voor openbaar nut:  
Het RUP vormt niet het kader voor projecten die veel verlichting met zich meebrengen. De realisatie van het RUP houdt dan ook geen aanzienlijk effect in wat 
licht betreft.  
 
Zone voor natuurontwikkeling:  
Binnen deze zone zal geen verlichting voorkomen.  

7.8.3. Conclusie 

Het PRUP veroorzaakt geen negatieve effecten wat discipline licht betreft.  
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7.9.   DISCIPLINE GELUID 

7.9.1. Beschrijving  

Een deel van de bestemmingen bevinden zich nu reeds ter hoogte van het plangebied; met name de jeugdwerking en het YAP. Het RUP bestendigt deze 
bestemmingen.  

Voornamelijk het YAP is, gezien zijn muziekactiviteit, momenteel de belangrijkste geluidsbron binnen het gebied.  
 
De belangrijkste geluidsbron van het verkeer bevindt zich ter hoogte van de N73 op circa 400 m ten zuiden van het plangebied.  
 

   
 

7.9.2. Effectenbeoordeling  

De bijkomende geluidsbelasting beperkt zich tot de zone voor openbaar nut.  

De bestaande functies van de jeugdwerking en het YAP worden behouden. De geluidsbelasting die deze functies veroorzaken, zijn vandaag reeds aanwezig.  
De zorginstelling veroorzaakt mogelijk bijkomende geluidshinder door het bijkomend verkeer dat gegenereerd wordt. Dit is eerder beperkt, gezien de 
nabijheid van het centrum.  

7.9.3. Conclusie  

Het RUP veroorzaakt het bijgevolg geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline geluid. 

Geluidsbelasting wegverkeer Lden 2011  

Bron: AGIV geopunt.be  
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7.10. FAUNA, FLORA EN BIODIVERSITEIT 

Kaart 2: Biologische waarderingskaart (versie 2)  

7.10.1. Beschrijving  

De Biologische Waarderingskaart (BWK) versie 1, geeft te noorden en ten oosten van Moorslede een “biologisch zeer waardevol gebied” aan.  

Volgens de 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”.  
 
Het plangebied is gelegen in het vogelrichtlijngebied BE 2218311 “militair domein en vallei van de Zwarte Beek”.  
 
Het plangebied grenst in het oosten aan het habitatgebied BE 2200029 “vallei en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide- en 

vengebieden”. 
 
Het plangebied bevindt zich ter hoogte van een protocolgebied van defensie.  
Lot 1 van Moorslede bevindt zich ter hoogte van “te vervreemden – protocolgebied”.  
Lot 2 van Moorslede bevindt zich ter hoogte van “te vervreemden – uitgesloten protocolgebied”.  
 

Elk van de twaalf militaire DANAH-domeinen beschikt over een eigen commissie voor natuur-en bosbeheer. Daarin maakt 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’.  
Kwartier Moorslede lot 2 is opgenomen in een beheersplan waarin bepaalde doelen voor natuurbehoud worden voorgesteld. 

7.10.2. Effectenbeoordeling  

Zone voor natuurontwikkeling:  
De waardevolle delen van Moorslede worden herbestemd in functie van natuurontwikkeling. Bijkomend worden de looppiste en het paradeplein bebost, dit 

in functie van boscompensatie voor initiatieven elders in de gemeente.  
ANB heeft schriftelijk te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in de aankoop van de niet-bebouwde delen van kwartier Moorslede.  
 
In het RUP wordt een onderscheid gemaakt tussen de zone ten noorden van het paradeplein en de piste en aansluitend de zuidelijke zone.  
De noordelijke zone wordt herbestemd in functie van intensieve natuurontwikkeling. Toegang tot dit gebied wordt binnen de perken gehouden.   



60 
Screening PRUP “Moorslede” te Leopoldsburg   november  2015 

Ter hoogte van de zone ten zuiden ervan worden natuurontwikkeling en recreatie f medegebruik (met name niet hinderlijke sport- en spelactiviteiten) 

beoogd.  
 
 De Asbeek zal terug open gelegd worden om zijn natuurlijke loop te herstellen.  
 
Zone voor openbaar nut:  
Het RUP gaat uit van zorgvuldig ruimtegebruik. Deze zone voor openbaar nut is beperkt tot het reeds bebouwde deel van de site en bevindt zich buiten de 

waardevolle gebieden.  
Eveneens zal het RUP bijkomende voorwaarden opleggen voor de niet-bebouwde gedeeltes.  

7.10.3. Conclusie  

Het doel van het plan is de bestaande biologisch waardevolle delen te beschermen en te versterken. Het RUP voorziet namelijk in een omzetting van deze 
waardevolle gebieden naar zone voor natuurontwikkeling.   
Globaal genomen zorgt het RUP hoofdzakelijk voor neutraal-compenserende maatregelen voor de aanwezige fauna en flora en veroorzaakt bijgevolg geen 
betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline fauna, flora en biodiversiteit. 

7.11. DISCIPLINE STOFFELIJKE GOEDEREN 

7.11.1. Beschrijving  

Het plangebied is niet gelegen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht. Ter hoogte van het gebied bevindt zich geen beschermd monument.  
Momenteel zijn de gronden in eigendom van de militaire overheid, welke de gronden wilt vervreemden. Om over te kunnen gaan tot overdracht van deze 

gronden, zal een onteigeningsplan opgemaakt worden. 

7.11.2. Conclusie  

Voor het RUP wordt een onteigeningsplan opgemaakt om over te kunnen gaan tot overdracht van gronden. Het RUP veroorzaakt geen betekenisvolle 
negatieve effecten voor de discipline stoffelijke goederen. 
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7.12. DISCIPLINE CULTUREEL ERFGOED, MET INBEGRIP VAN HET ARCHITECTONISCH EN ARCHEOLOGISCH ERFGOED 

Kaart 3: beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten   

7.12.1. Beschrijving  

Het plangebied omvat geen beschermde monumenten of bouwkundig erfgoed. Het plangebied maakt eveneens geen deel uit van een beschermd dorps- of 

stadsgezicht of ankerplaats.   

7.12.2. Effectenbeoordeling  

Zone voor natuurontwikkeling  
Binnen deze zone komt geen bebouwing voor en wordt geen bebouwing voorzien. De inrichting van deze zone is gericht op het behoud en de versterking 
van de natuurlijke waarden.  
 
Zone voor openbaar nut   
Binnen deze zone wordt uitgegaan van het behoud en de integratie van de waardevolle gebouwen; met name het hoofdgebouw en het station voor het 
voormalig tramspoornet.  
De panden zijn niet opgenomen als beschermd monument, maar krijgen binnen het RUP een bescherming. De herbestemming van deze gebouwen zorgt 
ervoor dat gebouwen terug een nieuw leven krijgen.  

7.12.3. Conclusie  

Het RUP zorgt voor geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline cultureel erfgoed, inclusief het architectonisch en archeologisch erfgoed.  
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7.13. DISCIPLINE LANDSCHAP 

7.13.1. Beschrijving  

Het plangebied situeert zich ter hoogte van het traditioneel landschap “Limburgse Heide en bosgebieden” en ligt binnen de relictzone “Kamp van Beverlo”.  

7.13.2. Effectenbeoordeling  

De relictzone “Kamp van Beverlo” kent een sterke morfologische structuur; met name een orthogonale structuur. Deze wordt versterkt door de reeds 

bestaande dreefstructuren, welke behouden worden.  
 
Zone voor natuurontwikkeling  
Binnen deze zone komt geen bebouwing voor en wordt geen bebouwing voorzien. De inrichting van deze zone is gericht op het behoud en de versterking 
van de natuurlijke waarden.  
 

Zone voor openbaar nut  
De zone voor openbaar nut wordt beperkt tot het reeds bebouwde deel van het plangebied en sluit rechtstreeks aan op de stedelijke structuur van 
Leopoldsburg. Dit gebied vormt de overgang van het centrum naar het achterliggend bosgebied. De nieuwe bebouwing moet hier rekening mee houden. De 
drevenstructuur langsheen de Koningin Louisa-Marialaan blijft als duidelijke scheiding tussen stedelijk gebied en buitengebied behouden.  

7.13.3. Conclusie  

Het RUP zorgt voor geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline landschap.  

7.14. DE SAMENHANG TUSSEN DE GENOEMDE FACTOREN 

De samenhang tussen de genoemde disciplines is niet in die mate relevant dat ze een aparte beschrijving en beoordeling behoeft ten opzichte van de hoger 
genoemde effecten. De cumulatieve effecten van de genoemde disciplines zijn immers klein tot onbestaande.  
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8. CONCLUSIE 

Uit bovenstaande screening blijkt dat de activiteiten die binnen het planologisch kader van het RUP “Moorslede” gerealiseerd kunnen worden,  geen 
aanzienlijke milieu-effecten zullen genereren. Een verdere disciplinegewijze uitwerking heeft bijgevolg geen toegevoegde waarde. 
 
Wel komen uit deze scoping een volgende aandachtspunten naar voor om mee te nemen bij de verdere uitwerking van het RUP:   
 
• Mobiliteit:   

o Het langzaam verkeer wordt geweerd uit de kwetsbare delen van het plangebied.  
o Het autoverkeer wordt beperkt tot de zone voor gemeenschapsvoorzieningen.  
o De toegang tot het kwartier wordt behouden  via de Koningin Louisa-Marialaan. 
o De circulatie en parkeren voor bezoekers en bewoners van de zorginstelling wordt gescheiden.  
o Bezoekersauto’s worden beperkt tot de rand van de site terwijl er een interne verbinding wordt gelegd voor de bewoners (rood). 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 hetgeen zijn effect heeft op de afstroomhoeveelheid. Daarom 
worden volgende milderende maatregelen in acht genomen:  

o 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.  

o 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.  

o Bij het uitvoeren van infiltratiemaatregelen moet voor nieuwe structuren steeds gekozen worden voor open waterstructuren zoals grachten of 
vijvers (wadi’s).  

o De invulling van het gebied zal gepaard gaan met de productie van afvalwater. Bij realisatie, moet de afvoer ervan verzekerd zijn.  
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9. VERZOEK TOT RAADPLEGING VAN ADVIESINSTANTIES  

Volgende instanties werden verzocht tot advies. Indien na 30 dagen geen advies werd ontvangen, werd een rappel verstuurd en werd de betreffende 
instanties nogmaals tot advies verzocht.  

 

ADVIESINSTANTIE  ADVIES   ADVIESINSTANTIE ADVIES  

 
BLOSO  
Afdeling infrastructuur en logistiek  
De heer Francis Pepermans  
Arenbergstraat 5  
1000 BRUSSEL  

 
04-09-2015 
Gunstig  

  
Agentschap Wonen – Vlaanderen  
Afdeling Wonen  
Mevrouw Hilde van den Bosch  
Koning Albert II-Laan 20 bus 2 
1000 BRUSSEL  

 
25-08-2015 
Ongunstig  

 
Agentschap voor Natuur en Bos  
VAC  
Koningin Astridlaan 50 bus 5 
3500 HASSELT  

 
04-09-2015 
Voorwaardelijk 
gunstig 

  
Departement Mobiliteit en Openbare Werken  
De heer Filip Boelaert  
Graaf de Ferrarisgebouw  
Koning Albert II-Laan 20 bus 2  

1000 BRUSSEL  

 
16-09-2015 
Gunstig  

 
Ruimte Vlaanderen Limburg   
VAC 

Koningin Astridlaan 50 bus 1 
3500 HASSELT 

 
18-08-2015 
Gunstig  

  
OVAM  
Afdeling Bodembeheer  

Dienst Databeheer  
Mevrouw Natalie Hoffman  
Stationsstraat 110  
2800 MECHELEN  

 
07-09-2015  
Gunstig  

 

Onroerend Erfgoed Limburg  
VAC  
Koningin Astridlaan 50 bus 1 
3500 HASSELT 

 

11-09-2015 
Gunstig  

  

Het college van Burgemeester en Schepenen  
Koningin Astridplein 37  
3970 LEOPOLDSBURG 

 

10-09-2015  
Voorwaardelijk 
gunstig  
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Hieronder vindt u een weergave en bespreking van de adviezen. Aanvullingen en wijzigingen in de screening tot planMER-plicht zijn in het blauw 

doorgevoerd.  

9.1. RUIMTE VLAANDEREN LIMBURG  

De screeningsnota maakt een voldoende inschatting van de milieueffecten voor de ruimtelijke ordening.  
 
Dit advies vervangt geenszins het advies van het departement Ruimte Vlaanderen in toepassing van artikel 2.2.13 van de VCRO.  
 
� Gunstig advies 

 
� Verdere verwerking in MER-screening / PRUP:  

Geen aanvullingen  

9.2. AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN 

Het Agentschap kan zich niet vinden in de conclusie dat het plan in zijn huidige vorm geen aanzienlijke milieueffecten kan genereren. Het ontbreken van 
zowel een inhoudelijke afstemming (cumulatieve effecten) met het planproces van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg als een ernstig 
alternatievenonderzoek liggen hieraan ten grondslag. 
 
De provinciale plannen met betrekking tot “Moorslede” waren al bekend voorafgaand aan de plenaire vergadering  van het PRUP “afbakening kleinstedelijk 
gebied Leopoldsburg” van 13 oktober 2014. Tijdens die plenaire heeft het Agentschap erop aangedrongen om het planproces voor het te desaffecteren 

militaire kwartier “Moorslede” te integreren binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied. Zowel qua ligging (onmiddellijk aansluitend op de kern van 
Leopoldsburg) als qua programma (ca.150 bijkomende wooneenheden, al dan niet binnen zorgcontext) situeert deze deelzone zich op het niveau van de 
militaire zones “Reigersvliet” en “4RCI”, die als deelplannen 6a en 6b zijn opgenomen in het voorontwerp van het provinciaal afbakeningsRUP. Ook de 
visievorming over de invulling van de zone “Moorslede” diende bijgevolg geïntegreerd te worden binnen het planproces voor de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied Leopoldsburg.  
Dit standpunt is niet bijgetreden door de provincie op procedurele gronden. De voorliggende adviesvraag (verzoek tot raadpleging adviesinstanties) volgt 
verder deze lijn dat beide provinciale planprocessen autonoom en procedureel volledig gescheiden zijn.  

 
De paragraaf tot alternatievenonderzoek beperkt zich tot de feitelijke vaststelling dat het plangebied zonder PRUP militair domein zal blijven, en gebied 
zonder bestemming zal blijven op het gewestplan. De voorgestelde invulling van het plangebied “Moorslede” is terug te voeren op een ruimtelijk ontwerpend 
onderzoek, en in dit kader bleek een alternatievenonderzoek niet aan de orde.  
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� Ongunstig advies 
 
• Inhoudelijke afstemming (cumulatieve effecten) met het planproces van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg:  

In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg werd een milieueffectenrapport opgemaakt waarbij de afbakening in zijn 
globaliteit en de mogelijke cumulatieve en grensoverschrijdende effecten van de ontwikkelingen werden onderzocht.  

Om de impact van de ontwikkeling van de verschillende plangebieden te kunnen inschatten, werden de verschillende milieueffecten onderzocht op basis van 
studiegebieden. Deze studiegebieden zijn ruimer dan de betreffende plangebieden en omvatten het volledige gebied tot waar de milieueffecten van de 
vooropgestelde ingrepen zich (kunnen) voordoen. Zo werd voor de disciplines mobiliteit, geluid, lucht en mens de gemeentegrens van Leopoldsburg als 
studiegebied genomen. Voorliggend plangebied “Moorslede” maakt dan ook impliciet deel uit van het studiegebied onderzocht binnen de afbakening. 
Tevens werd uit de plan-MER besloten dat wat de globaliteit van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg betreft, gesteld kan worden dat 
de diverse deelgebieden leiden tot een versterking van Leopoldsburg als kleinstedelijk gebied.  
De ontwikkeling van de site Moorslede 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 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.  
 
• Alternatievenonderzoek:  

De opmaak van het PRUP “Moorslede” kadert binnen het federaal plan “voltooiing transformatie” waarin beslist werd tot het uit gebruik nemen van een 70-tal 

militaire domeinen in België. Naar aanleiding hiervan werd op 30-03-2012 door de Vlaamse regering een beslissing genomen aangaande het ruimtelijk 
beleidskader voor militaire domeinen en de noodzakelijke vervolgstappen voor ruimtelijke ordening, met het oog op de gewenste bestemmingswijzigingen 
en vastgoedbeleid.  
Ter hoogte van Leopoldsburg worden de kwartieren Moorslede, Ijzer, Reigersvliet en 4RCI gedesaffecteerd. Voor de kwartieren Moorslede en Ijzer nam de 
Vlaamse regering de beslissing dat het terreinen betreft waarvoor een beleidsbeslissing genomen moet worden zowel over de ontwikkelingsmogelijkheden 
en de toekomstige bestemming als over het beleidsniveau dat het best geplaatst is om de bestemmingswijziging door te voeren.  

In kader hiervan stelde de Vlaamse overheid dat Moorslede een deels bebouwd terrein betreft, gelegen in het stedelijk gebied. Een ontwikkeling in functie 
van stedelijke functies kan verder onderzocht worden. Omwille van de ligging in een bebouwde omgeving (stedelijk gebied) komt het terrein niet in 
aanmerking voor een gereglementeerd terrein voor lawaaisport. De verdere afweging van de gebruiksmogelijkheden en de herbestemming gebeuren op 
provinciaal niveau.  
 
In het kader van deze opdracht van de Vlaamse overheid, en om een duurzame en toekomstgerichte ontwikkeling van Moorslede te garanderen, heeft de 

provincie eerst een masterplan laten opmaken voor de gebieden Moorslede en Ijzer en dit in onderlinge samenhang en in samenhang met hun ruimere 
context (overgang stedelijk gebied – open ruimte, situering ter hoogte van militair domein dat reeds voor verschillende doeleinden gebruikt wordt en 
toekomstvisie militair domein).  
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De opmaak van het masterplan werd als volgt aangepakt:  

- De visie werd opgebouwd op basis van verschillende randvoorwaarden op macro-, meso- en microniveau, volgend uit de analyse van het gebied en de 
ruimere context.  

- Er werd een uitvoerig programmaonderzoek uitgevoerd. Dit programmaonderzoek gebeurde op basis van een bevraging van de gemeente en een screening 
van mogelijke functies op basis van een uitgebreide functiekaart, zoals wonen, werken, sport, toerisme, onderwijs, cultuur, gemeenschapsvoorzieningen, 
landschap, enz. Deze werden verder onderzocht en besproken met de verschillende diensten van de provincie, Vlaanderen en de gemeente. Resultaat was een 
gedestilleerd programma dat binnen de gebieden Moorslede en Ijzer verder onderzocht kon worden.  

- Op basis van de visie en het programma  werd een ontwerpend onderzoek uitgevoerd voor Moorslede en Ijzer. In eerste instantie werden de algemene 
uitgangspunten geformuleerd waarbij vanuit de ruimtelijke context besloten werd dat Moorslede eerder plaats kan bieden voor meer extensieve 
ontwikkelingen (brandweer, jeugdwerking, zorg en natuurontwikkeling) en Ijzer voor meer intensieve ontwikkelingen (KMO, kantoren, etc.).  

-  Na een locatieonderzoek, specifiek voor de herlocalisatie van de brandweer, werd op basis van de specifieke locatievereisten en techniciteit besloten dat het 
kwartier Wouters meest geschikt is voor de huisvesting van een nieuwe brandweerkazerne.  

- Het masterplan Moorslede werd dan ook verder uitgewerkt in functie van jeugdwerking, zorg en natuurontwikkeling.  
 

Zoals uit bovenstaande situering blijkt, werden de ontwikkelingsmogelijkheden voor Moorslede onderzocht vanuit een specifieke vraag voor de site van de 
Vlaamse overheid. Alternatievenonderzoek werd uitgevoerd op basis van een programma-onderzoek en omgevingsanalyse. Het studiegebied, onderzocht 
binnen het masterplan, is ruimer dan het kwartier Moorslede waarvoor het RUP opgemaakt wordt. Op basis hiervan konden verschillende functies en locaties 
tegenover elkaar afgewogen worden. De voorgestelde ontwikkelingen ter hoogte van het kwartier Moorslede vormt een uitwerking van dit masterplan.   
 
� Verdere verwerking in MER-screening / PRUP:  

 
• Inhoudelijke afstemming (cumulatieve effecten) met het planproces van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg: De 

ontwikkeling van de site Moorslede zorgt voor een verdere versterking van het kleinstedelijk gebied en het buitengebied. geen aanvullingen 
 
• Alternatievenonderzoek: Bovenstaande betreft eerder een verduidelijking van de situering en wordt toegevoegd onder 5.6 “alternatievenonderzoek” 

van de MER-screening.   

9.3.  AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS  

Het Agentschap Natuur en Bos stelt vast dat er voldoende werd aangetoond dat er geen aanzienlijke milieueffecten op aanwezige natuurwaarden zullen 
veroorzaakt worden en gaat akkoord met de inhoud van de screeningsnota indien de aandachtspunten in de conclusie op p.61 van de screeningsnota 

worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het PRUP.  
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Op basis van de gegevens in het dossier heeft het Agentschap voor Natuur en bos op 3 juni 2015 geconcludeerd dat het plan en/of project geen 

betekenisvolle aantasting veroorzaakt aan de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone. Er dient dus geen passende beoordeling te worden 
opgemaakt. Het Agentschap heeft zich akkoord verklaard met de inhoud en de besluitvorming in de ‘voortoets’ als onderdeel van de planMER-screening.  
 
� Gunstig advies  

 
� Verdere verwerking in MER-screening / PRUP:  

De geformuleerde aandachtspunten in de screeningsnota worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het PRUP.  

9.4. BLOSO  

BLOSO heeft geen opmerkingen bij de inschatting van de mogelijke milieueffecten.  

 
� Gunstig advies 

 
� Verdere verwerking in MER-screening / PRUP:  

Geen aanvullingen  

9.5. OVAM  

OVAM verwijst naar de bodemattesten die afgeleverd werden in het gebied.  
 

Verder verwijzen zij dat er rekening gehouden moet worden met volgende standaardopmerkingen:  
- Indien er calamiteiten optreden die impact kunnen hebben op de bodem, dienen zo snel mogelijk de nodige acties ondernomen te worden om de 

verontreiniging weg te nemen. De nodige controlestralen dienen genomen te worden. Indien de calamiteit valt onder het toepassingsgebied van een 
schadegeval, dienen deze specifieke bepalingen nageleefd te worden.  

- Indien gronden worden overgedragen, dienen de bepalingen van het Bodemdecreet te worden gevolgd.  
- Indien gronden dienen onteigend te worden, dienen bepalingen van het Bodemdecreet te worden gevolgd.  
- De nodige aandacht dient te worden geschonken aan de regels  van het grondverzet.  

- De nodige aandacht dient te worden geschonken aan de voorgenomen bestemming op reeds vastgestelde bodemverontreiniging:  
o Artikel 38 van het Bodemdecreet: indien een beschrijvend bodemonderzoek werd uitgevoerd op deze grond kan een mogelijk andere 

bestemming impact hebben op de ernst van de bodemverontreiniging /saneringsnoodzaak en urgentie.  



69 
Screening PRUP “Moorslede” te Leopoldsburg   november  2015 

o Artikel 64 van het Vlarebo: indien het bestemmingstype van de grond in die zin wijzigt dat een lagere bodemsaneringsnorm van toepassing 

wordt, dient een nieuw oriënterend bodemonderzoek te worden uitgevoerd van de risicogrond.  
 
OVAM adviseert ook om het beschrijvend bodemonderzoek af te ronden vooraleer te starten met de inrichting van het terrein.  
 
Tevens geven ze ook nog mee dat het voorstel tot opmaak van een plan van aanleg of MER geen onderzoeksverplichting meebrengt in kader van het 
Bodemdecreet.  

 
� Gunstig advies.  

Aandachtspunten worden meegegeven die voornamelijk betrekking hebben op de uitvoeringsfase.   
 

� Verdere verwerking in MER-screening / PRUP:  
Onder 7.4 “discipline bodem” zijn de zones aangegeven waarvoor bodemonderzoeken lopende zijn. geen aanvullingen 

9.6. COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LEOPOLDSBURG  

Het College Burgemeester en Schepenen adviseert de MER-screening gunstig mits volgende opmerkingen:  
- 7.4 “discipline mobiliteit”: er wordt een tweede recreatieve fietsverbinding voorzien enerzijds in het kader van het toeristisch project gekoppeld aan 

kwartier Ijzer en anderzijds passend binnen het projectgebied Bosland.  
- 7.5 “discipline bodem”: er zijn nog bodemonderzoeken bezig om de perimeter van de vervuiling vast te stellen en af te bakenen vooraleer de beslissing 

valt over al dan niet saneren.  
 
� Voorwaardelijk gunstig advies.  

 
• Recreatieve fietsverbinding:  

De mogelijkheid tot recreatieve fietsverbinding is reeds aangegeven onder de discipline mobiliteit van deze screening en zal opgenomen worden in het RUP.  
 

• Bodemonderzoek:  

Deze opmerking heeft betrekking op de uitvoeringsfase.  
 

� Verdere verwerking in MER-screening / PRUP:  
Geen aanvullingen 
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9.7. ONROEREND ERFGOED LIMBURG  

Het agentschap Onroerend Erfgoed vindt dat de MER-screening voldoende aantoont dat het RUP in zijn huidige vorm geen aanzienlijke milieueffecten zal 
genereren voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.  

 
� Gunstig advies 

 
� Verdere verwerking in MER-screening / PRUP:  

Geen aanvullingen  

9.8. DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN  

Departement Mobiliteit en Openbare Werken gaat akkoord met het besluit dat het plan in zijn huidige vorm geen aanzienlijke milieueffecten zal 
teweegbrengen, voor wat het aspect ‘mobiliteit’ betreft.  
Rekening houdend met de beperkte mobiliteit van de doelgroep, het beperkte aantal personeelsleden en het feit dat bezoekers vooral tijdens niet-

piekmomenten aanwezig zijn, volgt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de conclusie dat het aantal bijkomende verplaatsingen tijdens de spits 
beperkt is.  
Het aantal bewegingen van de jeugdwerking is ook beperkt en steeds buiten de spitsuren.  
 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken stelt volgende opmerking:  

- Autoverkeer wordt beperkt tot de rand van de site. Enkel bewoners mogen gebruik maken van interne circulatie. Hoe zal men ervoor zorgen dat 

bezoekers hier geen gebruik van maken?  
 

� Gunstig advies.  
 

� Verdere verwerking in MER-screening / PRUP:  
De opmerking met betrekking tot het autoverkeer ter hoogte van het gebied heeft betrekking op de concrete inrichting van het gebied en kan op 
verschillende manieren gerealiseerd worden, bijvoorbeeld door het scheiden van het verkeer voor bewoners en bezoekers. Het bewonersparkeren kan 
eveneens ondergronds voorzien worden. Dit wordt meegenomen in het RUP. 
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10. BIJLAGEN   
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11. KAARTEN 
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Kaart 1 
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Kaart 2 
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Kaart 3 
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Kaart 4 
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Kaart 5 
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Kaart 6 
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Kaart 7 
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Kaart 8 
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Kaart 9 

 



84 
Screening PRUP “Moorslede” te Leopoldsburg   november  2015 

 

Kaart 10 

 


