
 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Bosparking Horensbergdam”       
  

 
Toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften 

Opdrachtgever: 
 

Stad Genk 
 

Stadsplein 1 
3600   Genk 

 afdeling ruimtelijke planning 
Vestiging Hasselt     
Herckenrodesingel   101    3500  Hasselt    
tel: 011/26.08.70            fax: 011/26.08.80    
email:                  infra@libost-groep.com                  
       

april 2012 

Provincie         Limburg 
Arrondissement        Hasselt 
Stad          Genk 
Dossiernr.        09297.12A 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Bosparking Horensbergdam”   toelichtingsnota / stedenbouwkundige voorschriften 

  
NOT01H-09297.12A dv horensberg april 2012 pag. 3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Revisie Opmerking 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

Aanzet toelichtingsnota  

Aanpassingen n.a.v. werkvergadering dd. 13 oktober 2009 

Aanpassingen n.a.v. werkvergadering dd. 7 december 2009 

Aanzet stedenbouwkundige voorschriften 

voorontwerp plenaire vergadering: eerste indiening d.d. december 2010 

Voorontwerp plenaire vergadering: bijsturingen n.a.v. interne adviezen  

Voorlopige vaststelling: Aanpassing n.a.v. plenaire vergadering d.d. 22 juli 2011 

Definitieve vaststelling 16/05/2012 

  Naam Handtekening datum 

Opgemaakt 

Ruimtelijke planner 

l.ar./stbk. Lotte Poncelet 

l.ar. /stbk. Peter Govaerts 

  
  April 2012 

Geverifieerd 

 projectleider 

l.ar. /stbk. Peter Govaerts   April 2012 

 Vrijgegeven 

afdelingshoofd  

l.ar. /stbk. Peter Govaerts   April 2012 



Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Bosparking Horensbergdam”   toelichtingsnota / stedenbouwkundige voorschriften 

  
NOT01H-09297.12A dv horensberg april 2012 pag. 4/4 

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Bosparking 
Horensbergdam” 

 
 

Opgemaakt door erkend ruimtelijk planner:  
 
 
 
 
 
 
l.ar./stbk. Peter Govaerts 
 
 
 
 
 
Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad in zitting van 16 mei 2012 
 
 
De Provinciegriffier De Voorzitter 
 
 
 
 
 
Renata Camps Jos Claessens 
 
 



Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Bosparking Horensbergdam”   toelichtingsnota / stedenbouwkundige voorschriften 

  
NOT01H-09297.12A dv horensberg april 2012 pag. 5/5 

Inhoudsopgave 
 
I TOELICHTINGSNOTA............................................................................................................................................................................................................................................. 8 
1 Inleiding.............................................................................................................................................................................................................................................................. 8 

1.1 Aanleiding tot de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) .............................................................................................................................................. 8 
1.2 Situering en afbakening ................................................................................................................................................................................................................................. 8 

2 Ter uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg (B.S. 12 februari 2003) .................................................................................................................................. 9 
2.1 Richtinggevende bepalingen ......................................................................................................................................................................................................................... 9 
2.2 Bindende bepalingen .................................................................................................................................................................................................................................... 9 

3 Ter uitvoering van de actualisatie van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg ...................................................................................................................................... 10 
4 Bestaande juridische toestand ........................................................................................................................................................................................................................... 11 
5 Bestaande feitelijke structuur............................................................................................................................................................................................................................. 15 

5.1 Bestaande ruimtelijke structuur van het plangebied en zijn omgeving ........................................................................................................................................................... 15 
5.2 Knelpunten en bedreigingen ........................................................................................................................................................................................................................ 19 
5.3 Kwaliteiten en potenties .............................................................................................................................................................................................................................. 19 
5.4 Onderzoek naar de parkeerbehoefte............................................................................................................................................................................................................ 20 

6 Fotoreportage ................................................................................................................................................................................................................................................... 26 
7 Gewenste Ruimtelijke Structuur......................................................................................................................................................................................................................... 27 

7.1 Visie ........................................................................................................................................................................................................................................................... 27 
7.2 Doelstellingen ............................................................................................................................................................................................................................................. 27 
7.3 Ontwerpmatig onderzoek: intensief ruimtegebruik in relatie tot maximaal behoud bestaande natuurwaarde ................................................................................................... 28 
Impressie scenario B en A ..................................................................................................................................................................................................................................... 30 
7.4 Ruimtelijke inrichting ................................................................................................................................................................................................................................... 31 
7.5 Schetsontwerp ............................................................................................................................................................................................................................................ 33 
7.6 Sfeerbeelden .............................................................................................................................................................................................................................................. 34 

8 Ontbossing ....................................................................................................................................................................................................................................................... 35 
8.1 Bosdecreet ................................................................................................................................................................................................................................................. 35 
8.2 Boscompensatie – planologische compensatie ............................................................................................................................................................................................ 36 

9 Watertoets ........................................................................................................................................................................................................................................................ 37 
9.1 Decreet IWB ............................................................................................................................................................................................................................................... 37 
9.2 Waterparagraaf ........................................................................................................................................................................................................................................... 38 
9.3 Watertoetskaarten ....................................................................................................................................................................................................................................... 39 

9.3.1 Risicozones voor overstromingen ........................................................................................................................................................................................................ 39 
9.3.2 Erosiegevoelige gebieden ................................................................................................................................................................................................................... 39 
9.3.3 Winterbedkaart ................................................................................................................................................................................................................................... 39 
9.3.4 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden ............................................................................................................................................................................................ 40 
9.3.5 Hellingenkaart .................................................................................................................................................................................................................................... 40 
9.3.6 Infiltratiegevoelige bodems .................................................................................................................................................................................................................. 40 
9.3.7 Overstromingsgevoelige gebieden....................................................................................................................................................................................................... 41 

10 Ruimtelijke veiligheidsrapportage................................................................................................................................................................................................................. 42 
11 Vertaling naar het PRUP ............................................................................................................................................................................................................................. 44 
12 Ruimtebalans .............................................................................................................................................................................................................................................. 45 
13 Planschade / planbaten ............................................................................................................................................................................................................................... 45 



Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Bosparking Horensbergdam”   toelichtingsnota / stedenbouwkundige voorschriften 

  
NOT01H-09297.12A dv horensberg april 2012 pag. 6/6 

14 Gebruikerscompensatie door bestemmingswijziging ..................................................................................................................................................................................... 45 
15 Lijst met op te heffen voorschriften binnen de grenzen van het PRUP ........................................................................................................................................................... 47 
 
 
II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ...................................................................................................................................................................................................... 49 
1 Algemene bepalingen ....................................................................................................................................................................................................................................... 49 
Artikel 1. Wijze van meten ................................................................................................................................................................................................................................. 49 
Artikel 2. Gehanteerde begrippen ...................................................................................................................................................................................................................... 49 
Artikel 3. Bepalingen in verband met de bestemmingen ...................................................................................................................................................................................... 49 
Artikel 4. Bepalingen in verband met beplanting ................................................................................................................................................................................................. 49 
2 Specifieke bepalingen voor de verschillende bestemmingszones ....................................................................................................................................................................... 50 
Artikel 5. Zone voor dagrecreatie ....................................................................................................................................................................................................................... 51 
 
 
III BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTINGSNOTA ............................................................................................................................................................................................................ 55 
16 Bijlage 1: Advisering screeningsnota ............................................................................................................................................................................................................ 55 

16.1 Geraadpleegde adviesinstanties .................................................................................................................................................................................................................. 55 
16.2 Ontvangen adviezen ................................................................................................................................................................................................................................... 55 
16.3 Ontbrekende adviezen ................................................................................................................................................................................................................................ 57 
16.4 Bijkomend opgevraagde adviezen ............................................................................................................................................................................................................... 58 
16.5 Ontheffingsbesluit planMER ........................................................................................................................................................................................................................ 59 

 
Figuur 1: Situering en afbakening plangebied (Bron: www.bing.com/maps) ................................................................................................................................................................. 8 
Figuur 2: Bestaande structuur van het plangebied en zijn omgeving .......................................................................................................................................................................... 15 
Figuur 3: Vergund plan (dossier 08/345) Horensbergdam dd. 16/07/2008 .................................................................................................................................................................. 22 
Figuur 4: Beslissingsschema ruimtelijke veiligheidsrapportage .................................................................................................................................................................................. 43 
 
Kaart 1: Bestaande juridische toestand: Gewestplan Hasselt-Genk, K.B. 03-04-1979 ................................................................................................................................................ 12 
Kaart 2: Bestaande juridische toestand: Kadastrale percelen .................................................................................................................................................................................... 13 
Kaart 3: Bestaande juridische toestand: Overige bepalingen ..................................................................................................................................................................................... 14 
Kaart 4: Bestaande feitelijke toestand: Topografische kaart ....................................................................................................................................................................................... 16 
Kaart 5: Bestaande feitelijke toestand: Orthofoto....................................................................................................................................................................................................... 17 
Kaart 5: Bestaande feitelijke toestand: opmetingsplan............................................................................................................................................................................................... 18 
Kaart 6: Planschade / planbaten / Gebruikerscompensatie door bestemmingswijziging .............................................................................................................................................. 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Bosparking Horensbergdam”   toelichtingsnota / stedenbouwkundige voorschriften 

  
NOT01H-09297.12A dv horensberg april 2012 pag. 7/7 

 
 
 
 



Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Bosparking Horensbergdam”   toelichtingsnota 

  
NOT01H-09297.12A dv horensberg april 2012 pag. 8/8 

I TOELICHTINGSNOTA 

1  INLEIDING 

1.1 AANLEIDING TOT DE OPMAAK VAN HET PROVINCIAAL RUIMTELIJK 
UITVOERINGSPLAN (PRUP) 

 
Sinds de regularisatie van het kartcircuit en de motorcrossomloop, en het afleveren 
van de noodzakelijke vergunningen hiervoor, hebben de beide erfpachters, KARTING 
GENK en AMC GENK de nodige infrastructurele aanpassingen en investeringen 
gedaan om het gehele terrein op te waarderen.  
Logischerwijze resulteerde dit in een gestage toename van het aantal activiteiten op 
de Horensbergdamsite. 
De beide erfpachters kampen evenwel met een nijpend gebrek aan parkeerfaciliteiten, 
vooral bij de organisatie van grotere wedstrijden en evenementen. 
 
De volgende redenen kunnen hiervoor aangehaald worden: 

 De huidige inkleuring van de recreatiezone op het gewestplan laat niet toe dat 
het gehele parkeergebeuren kan georganiseerd worden binnen de contouren 
van de gewestplanafbakening. 

 Het bijkomend parkeren langs de Europalaan kan aanvullend een oplossing 
bieden voor de bezoekers, doch is vanuit verkeerstechnische en 
veiligheidsoverwegingen zeker niet de meest aangewezen oplossing.  

 De bufferzone langs de karting tegen de grens met de gemeente As kan niet 
als parking ingericht worden.  Deze bufferzone moet een buffer blijven. 

 Door de uitbreiding van activiteiten en de recente inplanting van nieuwe en 
grotere gebouwen wordt de ruimte binnen de recreatiezone ingeperkt.  Zo 
werd er een nieuw en  langer kartcircuit aangelegd, is er een trial- en 
jeugdparcours bij aangelegd, en wordt er een ruimte voorzien voor de 
MODEL RACE CLUB GENK.  Recent werd nog een nieuwe overdekte hal 
aangelegd. Daarbij hoort ook nog een nieuw vergund gebouw dat zo snel 
mogelijk gerealiseerd zal worden maar dat als gevolg heeft dat er nog minder 
ruimte voor parkeren over blijft. 

 
 
Er wordt geopteerd om bijkomende parkeerruimte (ongeveer 750 parkeerplaatsen) te 
creëren parallel aan de toegangsweg naar het motorcrossterrein.  De nieuwe 
bosparking zou voor deze voertuigen een oplossing kunnen bieden en zou moeten 
functioneren als ‘overflowparking’ die niet permanent gebruikt zal worden maar wel bij 
de grotere evenementen op Horensbergdam. 

Het is hierbij niet de bedoeling van het stadsbestuur om tegemoet te komen aan de 
parkeerbehoefte bij nationale evenementen (hier blijft men gebruik maken van het 
principe van de carpoolparkings, waaronder de parking van KRC Genk) maar wel aan 
deze van de regionale evenementen. 
 

1.2 SITUERING EN AFBAKENING 
 
Horensberdam is gelegen in het noordoosten van de stad Genk, op de grens met de 
gemeente As.  Horensbergdam wordt afgebakend door de bestaande infrastructuur 
van het circuit aan de oostzijde en het bestaande bos aan de westzijde.   
 
Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ongeveer 2ha17a27ca, volledig 
gelegen in bosgebied volgens het gewestplan. 
 

Figuur 1: Situering en afbakening plangebied (Bron: www.bing.com/maps) 
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2  TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL RUIMTELIJK 
STRUCTUURPLAN LIMBURG (B.S. 12 FEBRUARI 2003) 

2.1 RICHTINGGEVENDE BEPALINGEN 
 
VISIE 
 
In het PRSL is Genk gelegen in de deelruimte “Netwerk Midden-Limburg”.  Deze 
hoofdruimte is de motor van de verstedelijking van de provincie.  Voor de meest 
hoogwaardige functies moet hierin een plaats worden gecreëerd.  Dat geldt onder 
andere voor het wonen, bedrijvigheid (gespecialiseerde arbeid), dienstverlening, 
grootschalige voorzieningen (bijvoorbeeld onderwijs, cultuur, evenementen, 
gezondheidszorg, recreatie) distributie, verkeer, …. De hoofdruimte positioneert zich 
op Vlaams niveau.1 
 
 
TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR 
 
Horensbergdam is in het PRSL geselecteerd als toeristisch-recreatief knooppunt type 
IIB.2 
 
Horensbergdam is omwille van twee redenen geselecteerd als toeristisch-recreatief 
knooppunt van provinciaal niveau: 
 Het gaat om een hoogdynamische infrastructuur en activiteit die wegens zijn 

intrinsieke aard in de directe omgeving sterke veranderingen en dynamiek teweeg 
brengt in de wijze van functioneren van de bestaande ruimtelijke en sociaal-
economische structuur.  Daardoor wijzigt ze in belangrijke mate het bestaand 
ruimtegebruik.  Ze zorgt ook voor grote verkeersstromen. 

 Omwille van de schaal van de infrastructuren en de activiteiten is Horensbergdam 
van provinciaal belang.  Het voorzieningenpakket is sterk geconcentreerd op deze 
locatie en ze trekt een belangrijk aantal mensen per oppervlakte-eenheid aan.3 

 
Rekening houdend met de beslissing van de Vlaamse overheid duidt de provincie vier 
permanente terreinen aan voor gemotoriseerde sporten waaronder Horensbergdam.4 
 

                                                        
1 PRSL, richtinggevend deel, p. 154 
2 PRSL, richtinggevend deel, p. 230 
3 PRSL, richtinggevend deel, p. 227-228 
4 PRSL, richtinggevend deel, p. 229 

Wegens de reële behoeften moeten lawaaisporten, zoals motorcross, karting, 
autosport, … de nodige ruimtelijke kansen krijgen binnen een duidelijk ruimtelijk kader.  
Om de verstoring tot een minimum te beperken, wordt gekozen voor een clustering 
van de terreinen voor lawaaisporten.  Daarbij is het belangrijk dat niet enkel 
professionelen, maar ook liefhebbers terecht kunnen op die terreinen.  5 
 

2.2 BINDENDE BEPALINGEN 
 
BEPALING 6 
 
De provincie selecteert volgende (droge) natuurverbindingen die relevant zijn voor het 
projectgebied:6 
13: As, Genk, tussen Klaverberg en Horensbergdam. 
24: Genk, As, tussen Maten via Zonhoverheide en bossen ten noorden van 
Horensberg. 
 
BEPALING 20 
 
De provincie selecteert volgende toeristisch-recreatieve knooppunten type IIB: 
Horensbergdam.7 
 
BEPALING 42 
 
De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor de toeristisch-recreatieve 
knooppunten type IIB.  Zij doet dat in overleg met de betrokken gemeenten en 
belanghebbende partijen.8 
 

                                                        
5 PRSL, bindend deel, p. 232 
6 PRSL, bindend deel, p. 264-265 
7 PRSL, bindend deel, p. 268 
8 PRSL, bindend deel, p. 270 
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3  TER UITVOERING VAN DE ACTUALISATIE VAN HET PROVINCIAAL 
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN LIMBURG  

 
Vandaag is de actualisatie van het RSPL in uitvoering. De actualisatie is door de 
provincieraad voorlopig vastgesteld d.d. 15 juni 2011.  Het openbaar onderzoek is 
momenteel lopende van 25 augustus 2011 tot en met 23 november 2011 
 
Betreffende Horensbergdam is volgende wijziging voorzien: 
 

4 
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BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND 
 
In dit hoofdstuk worden de planningscontext betreffende de relevante juridische 
documenten en de ruimtelijke en sectorale beleidsdocumenten voor het plangebied 
beschreven.  Deze vormen de (al dan niet juridische) randvoorwaarden voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied.  
 
 
Type In of grenzend aan het projectgebied 
Gewestplan Volgens het gewestplan Hasselt-Genk, K.B. 03-04-1979 is 

het projectgebied volledig gelegen in bosgebied.  Het 
grenst in het oosten aan het gebied voor dagrecreatie. 

RUP/BPA n.v.t. 
Atlas van de 
woonuitbreidingsgebieden 

n.v.t. 

Beschermd monumenten, 
landschappen, dorps- of 
stadsgezichten 

n.v.t. 

Vogelrichtlijngebied n.v.t. 
Habitatrichtlijngebied n.v.t. 
Gebieden van het VEN/IVON n.v.t. 
Natuurreservaten n.v.t. 
Herbevestigd agrarisch gebied n.v.t. 
Beschermingszone 
waterwingebied 

n.v.t. 

Atlas der waterlopen n.v.t. 
Voorkooprecht n.v.t. 
Verkavelingsvergunningen n.v.t. 
Inbreuken tegen de 
stedenbouwwetgeving 

Geen PV’s binnen het projectgebied, wel in het 
aangrenzende gebied voor dagrecreatie. 

Planologisch attest n.v.t. 
Atlas der buurtwegen In het verleden waren hier twee buurtwegen aanwezig 

maar deze zijn door de B.D. afgeschaft.  Het gaat hier om 
chemin 6, afgeschaft op 11/03/1965 (7106/1665) en 
chemin 13, afgeschaft op 21/11/1963 (7106/8318). 
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Kaart 1: Bestaande juridische toestand: Gewestplan Hasselt-Genk, K.B. 03-04-
1979 
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Kaart 2: Bestaande juridische toestand: Kadastrale percelen  
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Kaart 3: Bestaande juridische toestand: Overige bepalingen  
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5  BESTAANDE FEITELIJKE STRUCTUUR 

5.1 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN HET PLANGEBIED EN ZIJN 
OMGEVING 

 
BEBOUWINGSSTRUCTUUR 
 
In het plangebied zelf komt totaal geen bebouwing voor.  Het gebied is volledig bebost. 
 
In het aanliggende gebied voor dagrecreatie komen enkele grotere gebouwen voor 
maar het recreatiegebied is beperkt bebouwd.  Het gaat hier om gebouwen die 
industrieel vormgegeven zijn. 
 
 
ONTSLUITING 
 
De ontsluiting van het recreatiegebied Horensbergdam gebeurt via de Europalaan.  
Deze grootschalige wegeninfrastructuur is zeker voldoende om het verkeer (ook bij 
grotere evenementen) af te wikkelen.  Ter hoogte van Horensbergdam werd een 
parallelweg aangelegd met deze Europalaan zodat het op- en afrijden van het 
recreatiegebied van of naar de Europalaan op een veilige manier kan gebeuren. 
 
 
GROEN-BLAUWE STRUCTUUR 
 
Genk beschikt over verschillende boscomplexen en heidegebieden die onderdeel 
uitmaken van grensoverschrijdende natuurcomplexen. 
Het boscomplex Horensberg is een multifunctioneel bos met Horensbergdam als 
recreatief gebied voor motorsport.  Het recreatiegebied is met uitzondering van de 
reliëfheuvel (dam) nagenoeg volledig ontbost. Deze Heuvel werkt structurerend voor 
het recreatiegebied.  Het deelt het terrein in functionele zones, alsook wordt de schaal 
van de open ruimte in het bos hierdoor gecompartimaneteerd in twee zones in plaats 
van één grote kaalvlakte..   
 
Het omliggende bos is biologisch waardevol volgens de biologische waarderingskaart 
en bestaat uit een oudere naaldhoutaanplant met een ondergroei van hoge struiken. 
Onder de naburige hoogspanningsleidingen zijn open ruimtecorridors voorzien. 
 

 

Figuur 2: Bestaande structuur van het plangebied en zijn omgeving 
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Kaart 4: Bestaande feitelijke toestand: Topografische kaart  
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Kaart 5: Bestaande feitelijke toestand: Orthofoto 
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Kaart 6: Bestaande feitelijke toestand: opmetingsplan 
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5.2 KNELPUNTEN EN BEDREIGINGEN  
 
 Bij grote evenementen wordt altijd geparkeerd onder 45° op de rijstroken en de 

pechstrook van de Europalaan met een groot risico op ongevallen tot gevolg. 
 
 Het bosgebied Horensberg heeft - door de ligging van het geluidssportcentrum 

Horensbergdam daar - te kampen met lawaai en andere vormen van milieuhinder.  
Op basis van het uitgevoerde MER (conform verklaard dd. 17/12/2003 onder nr. 
CAH/03/567) worden echter geluidswerende maatregelen aan de bron van het 
recreatiegebied genomen voor het maximaal verminderen van milieuhinder in dit 
gebied.  De MER doet enkel uitspraken over het bestaande motorcross- en 
kartingcircuit en dus niet over de toekomstige parking die in dit PRUP voorgesteld 
wordt.  Een aantal milderende maatregelen die in het MER worden voorgesteld, 
kunnen echter ook toegepast worden in het PRUP voor de nieuwe bosparking. 

 
 Volgens de Karting Genk is de druk op beide terreinen toegenomen door het 

stijgend succes van de beide exploitaties9 (zowel Karting Genk als AMC Genk).  
Deze druk zal nog toenemen door de komst van de MODEL RACE CLUB GENK.  
De club vraagt om de bijkomende parking flexibel te kunnen inzetten als 
kampeerfaciliteit10 of de mogelijkheid te laten onderzoeken om (enkel bij grote 
wedstrijden) een kampeerterrein in te richten onder de hoogspanning. 
Een goede verbinding tussen de nieuw aan te leggen parking en het kartterrein is 
noodzakelijk. 

 
 AMC GENK stelt dat het aangeleverde cijfermateriaal aantoont dat er zich bij 

haast alle wedstrijden een parkeerprobleem voordoet.  Parkeren op de 
Europalaan, zoals tot nu toe georganiseerd, is een gevaarlijke situatie.  Interne 
mobiliteit op beide terreinen moet mee bekeken worden, onder andere in functie 
van de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. 
Een aantal problemen blijven: het inrichten van een tijdelijke camping, VIP parking 
bij grote activiteiten en de aansluiting op de Europalaan bij het in- en uitrijden. 
De club suggereert om een toegangsweg (een eigenlijke ventweg) te creëren 
parallel met de Europalaan vanaf de Wiemesmeerstraat tot aan het circuit. 

 
 Een (gedeeltelijke) ontbossing zal moeten plaatsvinden voor de aanleg (en het 

gebruik) van de nieuwe parking met een verlies aan flora en een verstoring van de 

                                                        
9 In Nederland zijn recent twee kartingcircuits gesloten en ook hierdoor neemt de exploitatiedruk 
op Horensbergdam toe. 
10 Het stadsbestuur wil tegemoet komen aan het realiseren van bijkomende parking, maar wil niet 
dat deze parking gebruikt wordt als kampeerplaats.   

fauna als gevolg.  Het bosdecreet is van toepassing: er geldt een verbod op 
ontbossing en boscompensatieplicht. 

 
 Het Vlaams Gewest moet telkens een vergunning afleveren om het parkeren op 

de N75 toe te laten. 
 

5.3 KWALITEITEN EN POTENTIES 
 
 Deze nieuwe bosparking zou een veilige en comfortabele oplossing zijn voor de 

deelnemers en bezoekers.  Er dient de nodige aandacht besteed aan de 
ontsluiting en verkeersdoorstroming van deze parking. Voor mega-evenementen 
blijft een aanvullend systeem van pendeldiensten aangewezen voor de 
bezoekers. 

 
 De clubs hebben onderling een overeenkomst afgesloten waarbij grote 

wedstrijden niet door beide clubs op hetzelfde moment georganiseerd worden; de 
agenda’s zijn op elkaar afgestemd. 

 
 De MER die indertijd werd opgesteld voor het motorcross- en kartingcircuit schuift 

een aantal milderende maatregelen naar voren voor het recreatiegebied.  Een 
aantal van deze milderende maatregelen kunnen ook gebruikt worden voor de 
bosparking (aanleg en exploitatie); bijvoorbeeld een boscompensatie, de aanleg 
van een ijle bosrand in een bufferzone, de natuurtechnische inrichting van een 
strook langs de N75, de landschappelijke inkleding van het terrein, een 
vegetatieverdichting in de bufferstrook. 
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5.4 ONDERZOEK NAAR DE PARKEERBEHOEFTE 
 
Het bijkomend onderbrengen van andere geluidssporten (trial, modelrace,…) op de 
Horensberg is vanuit milieutechnische overwegingen zowel door de stad als door het 
Provinciebestuur gestimuleerd.  Dit impliceert wel dat de netto oppervlakte aan zone 
voor dagrecreatie (effectieve ruimte voor activiteiten) ingekrompen wordt en er een 
gebrek is aan parkeerfaciliteiten op het terrein zelf. 
Deze bijkomende parkingcapaciteit is noodzakelijk om grote evenementen op een 
ordelijke en veilige manier te laten plaatsvinden.  Zelfs  bij  middelgrote activiteiten en 
op gewone drukke exploitatiedagen kan deze parking een vlot verloop van de 
activiteiten garanderen. 
 
 
GEGEVENS A.M.C. GENK VZW 
 
 Bij amateurscrossen zijn er een 1300 personen aanwezig, exclusief de renners 

zelf.  Indien er een 300-tal renners meerijden op zaterdag en zondag, blijft er nog 
plaats over voor een 100-tal wagens.  Daarbij wordt een groot gedeelte van de 
karting ook reeds ingenomen. 
Bij dit soort van crossen is er nood aan 400 plaatsen op het rennerspark en een 
parking van 450 wagens voor bezoekers. 

 
 Bij grotere organisaties (WK: 6500 personen, Fam: 3000 personen) is er nood aan 

2000 wagens.  Er wordt momenteel gebruik gemaakt van de camping en een 
gedeelte van het rennerspark op de karting.  Daarnaast zou er ook nog ruimte 
moeten voorzien worden voor VIP-parking. 

 

 
GEGEVENS KARTINGCLUB GENK 
 
 Situatie 1: dagelijkse exploitatie.  Frequentie: altijd, behalve op wedstrijddagen. 

Totaal aantal parkeerplaatsen: 360. 
 

 
 

Weekends 

100 à 150 
 
100 à 150 
 

± 200 

Weekdagen 

100 à 150 
 
± 60 
 

± 150 



Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Bosparking Horensbergdam”   toelichtingsnota 

  
NOT01H-09297.12A dv horensberg april 2012 pag. 21/21 

 
 Situatie 2: Kleine wedstrijden.  Frequentie: 8 weekends per jaar. 

Totaal aantal parkeerplaatsen: 390. 
 

 

 
 Situatie 3: Grote wedstrijden.  Frequentie: 5 weekends/5 weken per jaar.  

Totaal aantal parkeerplaatsen: 640. 
EK – WSK – EUROMAX – STARS  
 

 
 

100 à 120 
 
± 80 
 

± 150 
 

0 
 

40 

Weekdagen 

100 à 120 
 
100 à 150 
 

200 
 

25 
 

40 

Weekends 

Weekdagen 

180 à 200 
 

± 120 
 

± 150 
 

100 
 

70 

Weekends 

180 à 200 
 

± 120 
 

300 à 400 
 

100 
 

70 



Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Bosparking Horensbergdam”   toelichtingsnota 

  
NOT01H-09297.12A dv horensberg april 2012 pag. 22/22 

 Situatie 4: Grote wedstrijden – voorstel tot verbeterde situatie door de kartingclub 
geformuleerd.  Frequentie: 5 weekends/5 weken per jaar. 
Totaal aantal parkeerplaatsen: 640. 
Deze zogenaamde verbeterde situatie is een voorstel van de kartingclub maar het 
stadsbestuur van Genk is niet akkoord met de visie van de club om deze 
bijkomende parking te realiseren in de bufferzone rond het circuit.   

 

 
 
In situatie 2 en 3 worden al parkeerwachters ingezet om het parkeren in goede banen 
te leiden.  De extra parking die zal worden voorzien door het PRUP, zou flexibel 
gebruikt moeten kunnen worden.  De kartingclub is vragende partij om hier ook de 
mogelijkheid te voorzien om ook kampeerwagens te kunnen stationeren.  Het 
stadsbestuur wil tegemoet komen aan het realiseren van bijkomende parking, maar wil 
niet dat deze parking gebruikt wordt als kampeerplaats.   
 
INVENTARIS HUIDIG AANTAL PARKEERPLAATSEN OP HET BESTAANDE TERREIN 
“HORENSBERGDAM” 
 
 Voor de motorcross werden er in dossier 08/345 (CBS dd. 16/07/2008) 45 

parkeerplaatsen vergund. 
 Voor de modelracing werden er 40 parkeerplaatsen geweigerd. 
 Voor de karting werden er nooit parkeerplaatsen ingetekend op de plannen die 

vergund werden; bijgevolg zijn er voor de karting dus geen vergunde 
parkeerplaatsen op het terrein. 

Op onderstaande figuur is het grondplan van het circuit weergegeven met de 
aanduiding van de (vergunde) parkeerplaatsen.  Op dit plan tellen we 40 
parkeerplaatsen vlak bij de toegangspoort en 20 centraal in het terrein.  De 20 
parkeerplaatsen centraal in het terrein zijn in de praktijk niet aangelegd omwille van de 
aanleg van het  terrein van de MODEL RACE CLUB.  De 40 plaatsen aan de 
toegangsweg zijn geweigerd bij de vergunningsaanvraag.  

Figuur 3: Vergund plan (dossier 08/345) Horensbergdam dd. 16/07/2008 
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Op basis van bovenstaande figuur en na terreinonderzoek en gesprek met de 
gebruikers van Horensberg, komen we tot de conclusie dat er eigenlijk geen 
parkeermogelijkheden zijn: 
 
 Het kartingcircuit van Horensbergdam is een gehomologeerd circuit.  Dat wil 

zeggen dat het voldoet aan alle normen om internationale wedstrijden te 
organiseren en heeft dan ook een grote aantrekkingskracht voor de sport.  Het 
gevolg van deze homologatie is dat er een bepaald aantal plaatsen voor piloten in 
een afzonderlijke paddock gerealiseerd moeten zijn en dat deze ook volgens 
specifieke afmetingen per piloot moet ingericht zijn.  In principe kan de paddock 
voor de piloten dus niet gebruikt worden als parking voor bezoekers of gewone 
gebruikers van het circuit. 

 Vóór de aanleg van het MODEL RACE CIRCUIT was hier parkeergelegenheid 
voor een 60 à 70 wagens.  Door de aanleg van dit circuit zijn deze 
parkeerplaatsen verdwenen en heeft de club naar een oplossing gezocht.  De 
paddock voor de piloten van de karting omvat 120 plaatsen.  Omwille van het 
chronisch parkeerprobleem (door de aanleg van het MODEL RACE CIRCUIT), 
wordt een gedeelte van de paddock in gebruik genomen voor bezoekersparkeren 
voor de huurkarts.  Het gaat daarbij om 70 à 80 parkeerplaatsen.  Bij grote 
wedstrijden moet echter de volledige paddock vrijgehouden worden voor de 
piloten; het gaat hier dus om een tijdelijke oplossing.  Belangrijk om hierbij te 
vermelden is dat de parking volzet is op een gewone zondag zonder bijzondere 
activiteiten. 

 Rond het gebouw van de karting kan geen parkeren georganiseerd worden omdat 
hier de ruimte vrij moet blijven om veiligheidsredenen; de ziekenwagen, 
brandweer, … moet hier voldoende ruimte hebben. 

 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het terrein dat in eigendom is van de kartingclub 
volledig ingenomen wordt door de effectief noodzakelijke sportinfrastructuur en dat er 
geen ruimte meer is voor parking. 
Tussen de twee clubs onderling is overeengekomen dat de kartingclub gebruik mag 
maken van het terrein van AMC om de bezoekers te laten parkeren.  Dit kan uiteraard 
enkel indien de beide clubs hun activeitenkalender op elkaar afstemmen en AMC niet 
op hetzelfde ogenblik zijn terrein nodig heeft.  De kartingclub kan dan de bezoekers 
laten parkeren in de zone die op de figuur aangeduid staat als paddock piloten 
motorcross.  Dit is geen ideale situatie omdat er toch ten allen tijden motorcrossers 
aanwezig kunnen zijn op het terrein van AMC en de veiligheid van de bezoekers voor 
de karting daardoor niet altijd voor 100% gegarandeerd kan worden aangezien zij zich 
steeds te voet over het terrein van AMC naar de karting moeten begeven. 
 
Er moet een structurele oplossing komen voor deze parkeerproblematiek.  
Daarbij kan er voor de normale exploitatie gebruik gemaakt worden van het 
systeem waarbij een gedeelte van de paddock voor piloten gebruikt wordt voor 

bezoekersparkeren, maar bij evenementen is een parking met ± 750 
parkeerplaatsen en een VIP-parking van 50 à 100 wagens noodzakelijk. 
 
Voor wat betreft het terrein van AMC kan tot ongeveer dezelfde conclusie gekomen 
worden.  Voor hen gelden geen specifieke richtlijnen omtrent oppervlaktes en 
afmetingen voor de paddock voor de piloten, maar ook zij hebben bij evenementen 
nood aan deze paddock.  Deze ruimte kan dan niet ingenomen worden als parking 
voor bezoekers. 
Verder wordt het terrein ook zo goed als volledig ingenomen door de 
sportinfrastructuren (circuit en gebouwen).  Recent werd nog een nieuwe overdekte 
hal aangelegd. Daarbij hoort ook nog een nieuw vergund gebouw dat zo snel mogelijk 
gerealiseerd zal worden maar dat als gevolg heeft dat er nog minder ruimte voor 
parkeren over blijft. 
 
 
PARKEERTELLINGEN 
 
Geparkeerde voertuigen langs de N75 zijn nooit geteld.  Bij mega-evenementen (2 à 3 
maal per jaar) wordt occasioneel schuinparkeren georganiseerd aan één zijde van de 
N75 (op de pechstrook en de linkerrijstrook) door middel van tijdelijke 
verkeerssignalisatie, bakens, … .  De wegbeheerder (het Vlaams Gewest) gedoogt dit 
maar is hier zeker geen voorstander van. 
Er wordt dan geparkeerd vanaf het kruispunt met de Wiemesmeerstraat tot aan het 
kruispunt met de Bilzerweg.  Dat is een afstand van ongeveer 2 km.  Een 
parkeerplaats onder 45° neemt een breedte in van ongeveer 3.50 m.  Dat wil zeggen 
dat over een lengte van 2 km ongeveer 570 wagens geparkeerd worden.  Als we dit 
vermenigvuldigen met 2 (weerszijden van de Europalaan) kan worden geschat dat het 
hier gaat over een 1140-tal wagens. 
 
Indien nodig, wordt ook nog de andere zijde van de N75 ingenomen door parkeren, in 
eerste instantie op de pechstrook en vervolgens ook nog op de linkse rijstrook. 
 
 
ALTERNATIEVEN 
 
Bij grote evenementen zijn er nog nooit pendeldiensten ingezet of park&ride-parkings 
georganiseerd op het circuit en in zijn omgeving.  Dit is in de toekomst wel wenselijk, 
zeker voor mega-manifestaties.  De sites van KRC-Genk en Waterschei Mijn lijken in 
dat geval voor het stadsbestuur en de betrokken diensten de beste en meest logische 
locatie aangezien hier goede openbaar vervoersverbindingen zijn en er ook voldoende 
parkeercapaciteit voorhanden is. 
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VERGELIJKING MET ANDERE GELIJKAARDIGE TERREINEN 
 
Een vergelijking van de parkeerproblematiek op Horensbergdam is mogelijk met andere gelijkaardige terreinen in de provincie. 
 
Motorcrosscenter te Balendijk 
 
Motorcross        
Wedstrijd Aant.piloten Wagens rennerspark VIP/auto’s Nodige opp. Aant. toeschouwers Aant. Auto’s Nodige opp. 
GP 80-150 300-500 50 19.750m²11 5.000-10.000 2.000-4.000 100.000m² 
Andere grote wedstrijden 250 300-500 250 28.750m² 3.000 1.200 30.000m² 
Nationale wedstrijden/verhuur 250 300-500 250 28.750m² 500-1.500 200-600 15.000m² 
 
Rallycrosscircuit Duivelsberg Opgrimbie 
 
Rallycross       
Wedstrijd Aant. piloten Wagens rennerspark Nodige opp. Aant. toeschouwers Aant. Auto’s Nodige opp. 
EK 240 55212 13.800m² 10.000 4.000 100.000m² 
Reguliere wedstrijden 700 98013 24.500m² 2.000-2.500 1.000 25.000m² 
 
Maximum behoefte aan capaciteit: 700 980 24.500m² 10.000 4.000 100.000m² 
 
Calculatiemethode (uitgegaan van een maximumscenario): Er wordt algemeen gerekend dat er gemiddeld 2,5 persoon per wagen naar het evenement komt.  Rekening houdend met 
het feit dat er maximum 10.000 bezoekers komen, moet er dus voor 4000 wagens parkeergelegenheid aanwezig zijn, wat overeenkomt met 10 ha (algemeen wordt 25 m² per wagen 
geteld, 1 ha voor 400 wagens). 
 
Naast het gewone bezoekersparkeren, wordt er in het oostelijk deel van het projectgebied een zone volledig gevrijwaard voor het rennerspark en voor VIP-parking.   
 
 
 
 

                                                        
11 Voor de oppervlakte voor de wagens van de piloten werd hier voorlopig 40 m² per wagen geteld (parking + aanrijstrook). 
12 95% van de piloten komt met een team van 5 tot 20 personen (12 + 228 + (228 x 5)= 1380 mensen).  Rekening houdende dat er gemiddeld 2,5 pers/auto komt, wordt er geteld dat er 552 auto’s komen.  
13 50% van de piloten komt met een team van 5 tot 20 personen (350 + 350 + (350 x 5)= 2450 mensen).  Rekening houdende dat er gemiddeld 2,5 pers/auto komt, wordt er geteld dat er 980 auto’s komen. 
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CONCLUSIE – BALANS  
 
 Horensbergdam combineert verschillende activiteiten, gebundeld op één terrein 

dat daarvoor op een geschikte manier werd ingericht. Deze activiteiten kunnen op 
een hoger niveau versterkt worden; het gaat dan om het provinciale niveau.  Uit 
het provinciaal structuurplan Limburg blijkt trouwens ook dat deze site opgenomen 
is in zowel het richtinggevend deel als in de bindende bepalingen en dat het dus 
de visie is van het provinciebestuur dat deze activiteiten op deze locatie verder 
versterkt en uitgebouwd kunnen worden. 

 
 Van de nieuwe parking wordt niet verwacht dat deze de parkeerbehoefte van alle 

evenementen (dus ook de grote crosswedstrijden) kan opvangen, maar wel dat ze 
de parkeerbehoefte van een bepaald pakket van evenementen kan opvangen; het 
gaat dan om de regionale evenementen.  

 
 Er zijn geen parkeerplaatsen realiseerbaar op eigen terrein omwille van de ruimte-

inname door de effectieve sportaccommodatie. Bijgevolg is de aanleg van 
bezoekersparkeerplaatsen buiten het huidige terrein noodzakelijk. 

 
Kartingclub 
 
 Als we naar situatie 3 kijken (evenement met meeste bezoekers in onze 

beschikbare gegevens) voor het kartingcircuit, dan zien we dat er ongeveer 590 
parkeerplaatsen nodig zijn voor bezoekers en medewerkers tezamen.   

 De parking voor de piloten wordt niet in rekenschap gebracht omdat er voor 
hen een afzonderlijke paddock is ingericht.  Er zijn volgens de gegevens 
van de kartingclub 120 plaatsen in de paddock; bij de grote evenementen is 
dat nog onvoldoende, maar gezien de specifieke eisen voor de paddock, 
worden ze niet meegeteld om opgenomen te worden in de nieuwe parking.  

 De parking voor de kampeerwagens wordt niet in rekenschap gebracht 
omdat het stadsbestuur zeer duidelijk aangeeft dat het niet wenselijk is dat 
kampeerwagens op de nieuwe parking kunnen geparkeerd worden. 

 
 Naast het gewone bezoekersparkeren is er nood aan 50 à 100 parkeerplaatsen 

voor VIP’s. 
 
AMC 
 
 Uit ervaring blijkt dat er nood is aan 450 parkeerplaatsen bij amateurscrossen. 

 

 Naast het gewone bezoekersparkeren is er nood aan parkeerplaatsen voor VIP’s.  
hiervoor wordt geen aantal opgegeven, maar er kan van uitgegaan worden dat dit 
ongeveer hetzelfde aantal zal zijn als nodig voor de kartingclub. 

 
Uit bovenstaande balans kan geconcludeerd worden dat er minstens 690 
parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden om tegemoet te komen aan de 
parkeerbehoefte van Horensbergdam.   
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6  FOTOREPORTAGE 
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7  GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

7.1 VISIE  
 
 
Horensbergdam is gelegen in een sterk beboste omgeving; het ligt aan zijn vier zijden 
volledig ingesloten in het bosgebied dat zeer sterk beeldbepalend is op deze locatie.  
Omwille van deze landschappelijke kadering gaat de visie voor de realisatie van de 
parking ook uit van een echte bosparking waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden 
wordt met de bestaande bomen en het behoud en de bescherming ervan. 
 
Het stadsbestuur wil tegemoet komen aan het realiseren van bijkomende parking, 
maar wil niet dat deze parking gebruikt wordt als kampeerplaats.  Het stationeren van 
kampeerwagens moet binnen de grenzen van het huidig gebied voor dagrecreatie 
gebeuren. 
 
 
 
 
 

 
 

7.2 DOELSTELLINGEN 
 
Hoofddoelstelling is het realiseren van een ‘overflowparking’ gebaseerd op het principe 
van de parking in Bokrijk die groen werd ingericht en enkel bij grootschalige activiteiten 
gebruikt wordt. 
 
Volgende aandachtspunten worden hierbij geformuleerd: 
 Intensief ruimtegebruik. In relatie tot minimale inname natuurwaarde; 
 het veilig en vlot in- en uitrijden van deze parking - problematiek van een veilige 

aansluiting op de Europalaan (invoegstrook, lichten, doorsteek, ventweg,….); 
 een duidelijke signalisatie naar de Horensbergdamsite en goede organisatorische 

afspraken in verband met het gebruik van deze parking; 
 afstemming van de nieuwe parking op de interne mobiliteit van beide terreinen - 

een doorsteek naar het kartterrein; 
 oplossing voor het reglementair inrichten van een kampeerfaciliteit; 
 het aanvullend uitwerken van een oplossing voor een pendeldienstregeling naar 

een grotere parkeergelegenheid in de omgeving. 
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7.3 ONTWERPMATIG ONDERZOEK: INTENSIEF RUIMTEGEBRUIK IN RELATIE 
TOT MAXIMAAL BEHOUD BESTAANDE NATUURWAARDE 

 
In onderstaand hoofdstuk wordt de inpassing van de overflowparking van ca 700 
parkings, onderzocht. In eerste instantie wordt nader onderzoek of deze niet voorzien 
kan worden op de site zelf en in tweede instantie in de directe omgeving. Bij het 
ontwerpend onderzoek wordt uitgegaan van volgende randvoorwaarden: 
 Optimaal behoud bestaande natuurwaarde 
 Maximale landschappelijke inpassing 
 Homogeniteit van de parking op zich 
 Praktische inzetbaarheid en bruikbaarheid bij het plaatsvinden van de 

verschillende manifestaties 
 Externe ontsluiting op het hoofdwegennet (N75) 
 Interne ontsluiting ten aanzien van de recreatieve activiteit of manifestatie. 

(toegangscontrole – voetgangerstromen- evacuatie-…)   
 
TER HOOGTE VAN DE SITE ZELF 
 
 
Op basis van de bestaande inrichting, faciliteiten en de fysische structuur van het 
bestaand dagrecreatiegebied blijkt een inpassing van  de overflowparking niet mogelijk 
en dit aangezien: 
 
 
1. Een herschikking van het bestaand kartingcircuit niet opportune en/of realistisch 

is; 
2. De parking van motorcrosscircuit bij manifestaties ingericht wordt als 

rennersparking/padock 
3. de parking ter hoogte van het kartingcircuit bij manifestatie ingericht wordt als 

rennersparking/paddock 
4. beide entiteiten (motorcross en karting) te allen tijde los van elkaar moeten 

kunnen blijven functioneren; 
5. het nivelleren van de bestaande reliëfheuvel tussen beide entiteiten, zowel 

ruimtelijk structureel alsook landschappelijk niet wenselijk is. Men zou immers een 
nog groter kale vlakte krijgen binnen een gesloten bosgebied; 

6. en herschikking van het motorcrosscircuit, aangezien zijn fysieke binding met de 
bestaande heuvel (dam). Geen ruimtebesparing in zich houdt;  

7. geen beschikbare oppervlakte voldoende groot is om een parking met een 
capaciteit van 700 wagens te realiseren, noch één van 350. Het is immers vanaf 
deze hoeveelheid dat er een verminderde oppervlakte en inname van het 
aanliggend bosgebied kan ontstaan; 

8. een versnippering van de parkeervoorzieningen over het terrein in kader van 
organisatorische redenen alsook in functie van externe ontsluiting, niet 
aangewezen is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

3 

5 
6 

5 
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AANLIGGEND AAN DE SITE 
 
Afwegend dat: 
 een goede ontsluitng op de N75 vooropgesteld 

wordt, waarbij de buffer (wachtende wagens) niet 
mag plaatsvinden op de gewestweg zelf; 

 de bestaande ventweg parallel met de N75, 
hiervoor perfect kan ingzet worden;  

 aan de zuidwestzijde binnen de bestaande 
zonering voor dagrecreatie, een bestaande rijweg 
aanwezig is die bij manifestaties kan fungeren als 
voetgangerscorridor; 

 aansluitend op de rijweg, de ruimte gevrijwaard is 
binnen de bestaande zonering voor dagrecreatie 
om deze te continueren naar de noordwestzijde 
van het gebied; 

 vanuit deze zijde steeds een goede interne relatie 
en ontsluiting van en naar het motorcrosscircuit, 
alsook het kartingcircuit realiseerbaar is, zodat 
beide onafhankelijk van elkaar hun recreatieve 
activiteit kunnen plaatsvinden; 

 een parkeerconfiguratie die parallel aan de 
bestaande rijweg / voetgangerscorridor loopt ter 
hoogte van de westzijde van het gebied, een 
minimaal inname van het bos kan inhouden (zie 
verder hieronder); 

is de inplanting van de overflowparking het meest 
aangewezen aansluitend aan de westzijde van het 
bestaand recreatiegebied.  Uitgaande van de 
bovenvermelde uitgangspunten wordt hierbij de meest 
compacte vorm in relatie tot ruimtelijke inpassing 
vooropgesteld. Volgende ontwikkelingsscenario’s 
kunnen hier toegepast worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie 
Op basis van het ontwerpend onderzoek voldoet 
scenario B het meest aan de vooropgestelde 
doelstellingen, zijnde het realiseren van een maximale 
capaciteit met een minimale grondinname en waarbij 
een goede inpassing in de bestaande bosrand kan 
bewerkstelligd wordt.  
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37,49 25 670 17,56 27,0 
+ Minimale diepte  
+ Zeer goede inpassing bosrand / 

verspringende inplanting bosanplant 
+ Zeer goede begroeningspercentage 
+ Intensief ruimtegebruik / hoog  rendement 
-  Te lage capaciteit (kan verhoogd worden, 

maar is ten koste van ruimtelijke inpassing 
en begroeningspercentage) 

 
 
 
 
 
 
 
 

40,5 28 750 20,99 26,0 
+ Minimale diepte 
+ Goede capaciteit 
+ Intensief ruimtegebruik / hoog rendement 
+ goede inpassing bosrand / verspringende 

inplanting bosanplant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 24 643 21,59 33,0 
+ hoog begroeningspercentage 
-  capaciteit voldoet niet  
- geen intensief ruimtegebruik 
- laag rendement 
- diepe insteek in de bosrand 
- bosrand = kamerlandschap met lineare 

bosaanplant 
 
 
 
 
 

 
 

 
44 25 670 22,36 31,7 

+ goede circulatie 
- leent zich voor verdere uitbreiding in 

bosrand 
- te lage capaciteit 
- relatief diepe insteek in de bosrand 
- geen intensief ruimtegebruik 
- lineaire boomstructuur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44,73 26 696 20,15 31,0 
+ Optimale inpassing in bosrand / 

verpringende inplanting bosanplant 
+/- capaciteit voldoet net 
-  laag rendement 
- relatief diepe insteek in de bosrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,49 30 804 19,19 29,3 
+ maximale capaciteit 
+ maximale inpassing bosrand : verpringende 

inplanting bosanplant 
- diepe insteek in de bosrand 
- leent zich voor verdere uitbreiding in 

bosrand 
 

 
 

Uitmuntend 
 
 
 
Goed 
 
 
Voldoet niet  
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IMPRESSIE SCENARIO B EN A 
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7.4 RUIMTELIJKE INRICHTING 
 
CONCEPT 
 
De zone voor de nieuwe parking wordt ingericht conform het omgevende 
boslandschap.  Er wordt getracht om de continuïteit van de omliggende bossen zoveel 
mogelijk te bewaren en de parking dan ook zoveel mogelijk te integreren in het bos.  
Het bos wordt hierbij opgevat als een parkeerruimte waarbij auto’s gestald worden 
onder een bomendak. 
 
 
INRICHTING 
 
Landschappelijke structuur – Groen – Bomen  
Bij de aanleg van de parkings is het de bedoeling dat een parking onder een bladerdak 
gerealiseerd wordt, dat wil zeggen met veel hoogstammige bomen die de indruk geven 
dat men in het bos parkeert.  Aangezien het bestaande bosbestand hier uit naaldhout 
bestaat, is het niet evident om de bestaande bomen te behouden.  Er zal voor de 
aanleg van de parking in ieder geval moeten gekapt worden.  De overgebleven 
naaldbomen zullen dan heel snel daarna uitwaaien omwille van hun lange rechte 
stammen. 
Er wordt dan ook beter geopteerd om de bomen te kappen en dan is het wenselijk dat 
er naderhand nieuwe beplanting wordt aangebracht op de parking om zeker het 
karakter van een bosparking te verkrijgen.   
Voorkeur wordt gegeven aan zomereiken (Quercus robur) omdat dit de natuurlijke 
climaxvegetatie van de streek is indien er een spontane bosontwikkeling zou 
plaatsvinden.  Deze boomsoort kan als hoofdboomsoort gecombineerd worden met 
gewone es (Fraxinus excelsior), zwarte els (Alnus glutinosa) en hulst (Ilex aquifolium). 
Op de parking zelf wordt geen onderbegroeiing aangebracht, maar er wordt rond de 
parking wel een buffer aangelegd als overgang naar het omliggende bestaande bos.  
In de buffer rond de parking wordt de ondergroei behouden of aangebracht.  Zo krijgen 
we een parking met een open structuur die toch afgeschermd wordt van het 
aanliggende natuurgebied en zo de natuurwaarden daarvan respecteert.  Deze buffer 
voorkomt ook dat wagens toch nog zouden wildparkeren in het eigenlijke bosgebied. 
 
Verhardingen – parkeerplaatsen – toegangsweg  
In eerste instantie wordt uitgegaan van duurzame verhardingsmaterialen. 
De parkeerplaatsen worden niet verhard en liefst gewoon in gras uitgevoerd.  Er 
mogen maximum waterdoorlaatbare verhardingsmaterialen gebruikt worden; daarmee 
wordt bijvoorbeeld bedoeld een grassubstraat op basis van lavazand en lavakorrel 
zodat een zeer groene parking verkregen wordt.   

De toegang en de bedieningsweg worden best wel verhard om de efficiëntie van de 
parking te garanderen.  De toegang wordt voorzien via de parallelweg van de 
Europalaan (N75) en kan verhard worden in een ander materiaal dan de 
parkeerplaatsen. Het is zeker niet de bedoeling om de toegangsweg in asfalt te 
voorzien, maar bijvoorbeeld de verharding die de provincie ook gebruikt voor haar 
fietsroutenetwerk en dat is een soort halfverharding in kalksteen (opletten met 
uitspoeling).  Er kan ook gedacht worden aan gekloven betonstraatstenen (uitzicht van 
straatkeien) met open voeg. 
 
De parkeerplaatsen kunnen gemarkeerd worden door de zogenaamde “biggenruggen” 
maar dan in natuurlijke materialen of in materialen die gebruikt worden in het Nationaal 
Park Hoge Kempen (hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de schanskorven met 
keien).  Een andere manier om de parkeerplaatsen te markeren is door op de hoeken 
van elke plaats een gekloven betonstraatsteen (kassei) te plaatsen. 
 
Relatie met circuit 
Vanuit de parking zullen doorsteken voorzien worden naar het recreatieterrein.  Deze 
kunnen voorzien worden in bijvoorbeeld mozaïekkeien die ongeveer 2 cm hoger dan 
de rijloper zullen worden aangelegd zodat hetzelfde (snelheidsremmende) effect 
bekomen wordt als bij de aanleg van ribbelstroken op een rijweg. 
 
Aan de zijde van het circuit komen deze dwarsrelaties uit op de bestaande interne 
ontsluitingsweg, die bij manifestaties kan fungeren als een verzamel en verdeelroute 
van en naar het circuit en alzo de grote bezoekersstromen in goede banen leidt.  Dit 
pad is in functie van de veiligheid duidelijk gescheiden van de geparkeerde wagens 
enerzijds en het circuit anderzijds. Vandaag is deze interen toegangsweg 
infrastructureel aanwezig tot aan de poort van het motorcrossterrein. Deze kan echter 
binnen de huidige site verder gecontinueerd.  
 
De kartingclub zelf is vragende partij om de toegang voor voetgangers en VIP’s te 
mogen voorzien langs de achterzijde van het circuit.  Het stadsbestuur heeft 
hieromtrent aangegeven dat zij hier enkel mee akkoord kunnen gaan als er geen 
gemotoriseerd verkeer langs de achterzijde op het circuit kan geraken.  Dat wil zeggen 
dat er voor voetgangers geen enkel probleem is om via de achterzijde een wandelpad 
te gebruiken (hier is reeds een bestaand bospad dat als dusdanig kan gebruikt 
worden).  Voor VIP’s is het mogelijk om langs de achterzijde toegang te bieden indien 
bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van kleine elektrische wagentjes zoals 
bijvoorbeeld elektrische golfkarretjes op de bestaande wegen.  Het VIP verkeer 
gebeurt occasioneel (ongeveer 5 keer per jaar). 
 
De circuits zouden ook langs de voorzijde bereikbaar kunnen zijn.  Voor de motorcross 
is dat minder belangrijk omdat hun nieuwe toegang zal ingericht worden aan de zijde 
van de parking, maar voor de karting is dat wel belangrijk omdat zij nergens een 
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rechtstreekse toegang tot de parking hebben en als hun bezoekers steeds over het 
domein van de motorcross moeten, kan dit in sommige gevallen leiden tot onveilige 
situaties.  Indien de voetgangers van de parking naar de voorzijde geleid zouden 
worden via het nieuwe pad langs de parking, dan is het belangrijk dat er langs de 
nieuwe ventweg langsheen de Europalaan een veilig voetpad kan aangelegd worden.  
Dit voetpad zit niet mee vervat in het PRUP maar het is wel aangewezen dat het 
stadsbestuur nagaat of er ruimte beschikbaar is voor de aanleg van een brede 
voetgangersverbinding. 
 
Signalisatie 
Zowel de parking zelf als de toegang voor de bezoekers naar het circuit moeten 
duidelijk bewegwijzerd worden.   
 
Verlichting 
De verlichting van de parking wordt dus opgevat met oog op het beperken van het 
energieverbruik (duurzaamheidsprincipe) en het voorkomen van lichthinder.  
Verlichtingspalen moeten voldoen aan de principes neerwaartse lichtstroom, minimum 
doelgebied en minimum luminantie voor een voldoende en gelijkmatige verlichting, 
m.a.w. een goed verlichte parking met voetgangersassen met minimum verbruik én 
minimum lichthinder (Voor Tips en Advies zie www.preventielichthinder.be ). 
 
 
BEHEER 
 
Het beheer dat op de parking wordt uitgevoerd, moet zoveel mogelijk afgestemd 
worden op het beheer van de aanliggende bossen. 
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7.5 SCHETSONTWERP  
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7.6 SFEERBEELDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARKEREN IN BOSACHTIGE OMGEVING MET 
BEDIENINGSWEG 

VERHARDINGSMATERIALEN - HALFVERHARDINGEN 

VERHARDING MET KUNSTSTOF GRASDALLEN VERHARDING MET KUNSTSTOF GRASDALLEN BESCHERMEN VAN BOMEN OP PARKING 

VERHARDINGSMATERIALEN - HALFVERHARDINGEN 
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8  ONTBOSSING 
 
Voor de realisatie van de parking bij Horensbergdam, moet er een oppervlakte bos 
gekapt worden.  Hiervoor moet een ontheffingsdossier opgemaakt worden en een 
voorstel gedaan worden voor compensatie. 
 

8.1 BOSDECREET14 
 
Vlaanderen is één van de bosarmste streken van Europa.  Het is dan ook belangrijk 
om dit beperkte basareaal te beschermen.  Uit een vergelijking tussen de boskartering 
van 1990 en deze van 2000 bleek dat maar liefst 6.170 ha bos verdwenen zijn.  Om 
het bestaande bosareaal optimaal te beschermen, zijn een aantal specifieke regels 
ontwikkeld met betrekking tot ontbossing en compenserende bebossing. 
Een belangrijk aspect van het bosbeleid in Vlaanderen is de multifunctionaliteit van de 
bossen.  Bossen hebben tegelijkertijd een economische, een sociaalrecreatieve en 
een ecologische functie.  De ecologische functie van het bos kreeg de laatste jaren 
steeds meer aandacht. 
 
Het Vlaams bosbeleid hanteert verschillende instrumenten om de doelstellingen van 
haar bosbeleid te realiseren.  Om het bosareaal zo goed mogelijk te bewaren en te 
beschermen én om ervoor te zorgen dat het kostbare bosareaal niet verder afneemt, 
heeft de Vlaamse overheid de ontbossing aan een strenge regelgeving onderworpen.  
Deze regelgeving kent drie grote principes: 

1. ontbossing is verboden, tenzij anders bepaald in het bosdecreet van 13 juni 
1990; 

2. als ontbossing niet verboden is, dan is een stedenbouwkundige vergunning 
vereist; 

3. een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossen of een 
verkavelingsvergunning voor beboste gronden kan niet verleend worden 
zonder compensatie. 

 
De stedenbouwkundige vergunningsplicht maakt dat de vergunningverlenende 
overheid onder meer kan en moet nagaan of de aangevraagde ontbossing in 
overeenstemming is met het geldende plan van aanleg of het ruimtelijk 
uitvoeringsplan, of die ontbossing de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang 
brengt en of de schade aan de natuur in het concrete geval niet geheel of ten dele 
vermijdbaar is.  De compensatieplicht heeft tot doel dat voor elk terrein waarvoor de 

                                                        
14 Regelgeving bij ontbossing (brochure juni 2002), Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Afdeling Bos en Groen. 

vergunning tot ontbossing wordt verleend, elders minstens een gelijke oppervlakte 
wordt bebost.  Dat laatste kan ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks, door een 
financiële bijdrage aan het Bossenfonds van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
 
Voor wat het begrip ontbossing betreft, wordt verwezen naar de definitie die hierover in 
het Bosdecreet is opgenomen: iedere handeling waardoor het bos geheel of 
gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt 
gegeven.  Ontbossingen kunnen alleen vergund worden volgens de voorschriften van 
de wetgeving op de ruimtelijke ordening en stedenbouw, via het afleveren van een 
stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing.  In de praktijk gebeurt dit meestal via 
de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning. 
 
Een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing kan enkel verleend worden: 
 voor ontbossing met het oog op werken van algemeen belang; 
 voor ontbossing in zones met bestemmingen woongebied of industriegebied in de 

ruime zin en zones die hiermee gelijk te stellen zijn: 
 voor ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde 

verkaveling.15 
 
Ten behoeve van het behoud van een gelijkwaardig bosareaal in Vlaanderen moet 
elke vergunde ontbossing steeds gecompenseerd worden.  De aanvrager van de 
stedenbouwkundige vergunning heeft de keuze uit drie mogelijkheden om te voldoen 
aan de compensatievoorwaarden16:  

1. het betalen van een bosbehoudsbijdrage; 
2. het uitvoeren van een compenserende bebossing in de daarvoor 

aangeduide gebieden; 
3. het laten uitvoeren van een compenserende bebossing door een derde die 

zich hiertoe garant stelt. 
Met het oog op het behoud van een ‘gelijkwaardig’ bosareaal wordt de compensatie 
als volgt berekend: de grootte van de gelijkwaardige bebossing is gelijk aan de 
oppervlakte van de ontbossing vermenigvuldigd met de compensatiefactor.  De 
compensatiefactor is afhankelijk van de ecologische waarde van het bos waarbij de 
boomsoortensamenstelling als criterium wordt genomen.  De compensatiefactor kan 
afhankelijk van voormelde waarde variëren van 1 over 1.5 tot 2 zoals weergegeven in 

                                                        
15 Voor andere ontbossingen dan deze hiervoor genoemd, kan de Vlaamse minister bevoegd voor 
het natuurbehoud een ontheffing van het verbod op ontbossing verlenen, op individueel en 
gemotiveerd verzoek van de aanvrager. 
16 Er mag ook een combinatie gemaakt worden tussen deze drie compensatiemaatregelen. 
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onderstaande tabel.  Bestanden die uit minsten 75% cultuurpopulier bestaan als 
hoofdboomsoort vallen in de klasse niet-inheems loofbos.17 
 
Type bos Compensatiefactor 
Inheems loofbos: grondvlak bestaat uit minstens 80% inheems loofhout 2 
Gemengd bos: grondvlak inheems loofhout tussen 20% en 80% 1.5 
Niet-inheems loofbos en/of naaldbos: grondvlak bestaat uit minsten 80% 
niet-inheems loofhout, naaldhout of een menging hiervan 

1 

 
Indien men aan de compensatievoorwaarden wil voldoen via het betalen van een 
bosbehoudsbijdrage, dan dient men deze als volgt te berekenen: de oppervlakte van 
de ontbossing, in m², vermenigvuldigen met de compensatiefactor en daarna 
vermenigvuldigd met het standaardbedrag van 1,98 € per m².  Concreet betekent dit 
dat men voor inheems loofhout 3,96 €/m² moet betalen, voor gemengd bos 2,97 €/m² 
en voor naaldbos of niet-inheems loofbos 1,98 €/m². 
 
De compensatieplicht geldt niet voor gronden die spontaan bebost zijn na het in 
werking treden van het bosdecreet (1990), voor zover deze spontane bebossing jonger 
is dan 22 jaar.  Gronden die spontaan bebost waren vóór 1990 blijven aan de 
compensatieplicht onderworpen.  Voor ontbossing van spontane bebossingen blijft 
echter een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing noodzakelijk.  Het 
Agentschap voor Natuur en Bos van het Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie 
moet over de ontbossing zijn advies geven.  Het is enkel de compensatieplicht die 
wegvalt indien voldaan is aan bovenvermelde voorwaarde. 
 

8.2 BOSCOMPENSATIE – PLANOLOGISCHE COMPENSATIE 
  
In onderstaande tabel zijn de percelen die ontbost moeten worden terug te vinden met 
hun respectievelijke oppervlakten, de compensatiefactor en de te compenseren 
oppervlakte. 
 
Nr. Kadastrale 

percelen 
Opp. (ha) Compensatiefactor Te 

compenseren 
opp. 

Gewestplan 

1 5x7 1ha 85a 70ca 1 1ha 85a 70ca Bosgebied 
2 5x9 31a 57ca 1 31a 57ca Bosgebied 
      
 Totaal te 

ontbossen 
2ha 17a 27ca Totaal te 

compenseren 
2ha 17a 27ca  

                                                        
17 Het grondvlak wordt gedefinieerd als de som van de gezamenlijke oppervlakte van de 
stamdoorsneden van de bomen aanwezig op een perceel, gemeten op 1.50 m hoogte en 
uitgedrukt in m² per ha. 

 
Dit PRUP heeft een oppervlakte van 2 ha 17 a 27 ca en zal de bestemming als 
bosgebied volgens het gewestplan opheffen.  De stad Genk heeft in het (recente) 
verleden reeds verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt waarin de 
bestemming bos werd gerealiseerd.  Om de ruimtebalans in evenwicht te houden, 
wordt voorgesteld om de planologische compensatie te beschouwen in de realisatie 
van het RUP ”Zonneweelde”18.  In dit RUP werd een oppervlakte van 9 ha 90 a 61 ca 
definitief omgevormd tot bosgebied.  Dit bosgebied werd gerealiseerd door de 
omzetting van woonuitbreidingsgebied en is het gevolg van de visie van het 
stadsbestuur die de natuurwaarden van dat gebied wil behouden en versterken.  Deze 
oppervlakte compenseert ruimschoots de oppervlakte bosgebied die in dit PRUP 
“Bosparking Horensbergdam” verloren gaat. 
 
 

                                                        
18 Opgemaakt door Arcadis, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad dd. 17 september 2009. 
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9  WATERTOETS 

9.1 DECREET IWB  
 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (decreet IWB) legt 
in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden 
genoemd.  De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van 
integraal waterbeleid bij de opmaak van plannen, programma’s en vergunningen, 
waarin wordt gesteld dat er bij eender welk nieuw initiatief geen schadelijk effect mag 
ontstaan of dat dit schadelijk effect zoveel mogelijk wordt beperkt en indien dit niet 
mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de 
vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het 
watersysteem, gecompenseerd.  Overeenkomstig het Decreet Integraal Waterbeleid 
dienen de beslissende overheden te onderzoeken of de betrokken activiteit een 
schadelijk effect op het watersysteem kan doen ontstaan dat vermijdbaar is. 
 
De watertoets kan, met andere woorden, omschreven worden als het proces van 
vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de mogelijke 
schadelijke effecten van plannen, programma’s of vergunningsbesluiten op het 
watersysteem.  Doel is preventief te werk te gaan door reeds in een vroeg stadium het 
watersysteem mee te nemen in de afweging.  
 
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het 
milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of 
bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die 
effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van 
de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten 
overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de 
fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het 
onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Elk nieuw initiatief waarvoor er een vergunning nodig is (een stedenbouwkundige, een 
milieuvergunning of een andere) en elk plan of programma, moet vóór de goedkeuring 
aan de watertoets onderworpen worden.  Alleen wanneer er in geen geval schadelijke 
effecten voor water te verwachten zijn, zoals bij een jachtvergunning, dan zegt het 
gezond verstand dat de watertoets zonder voorwerp is.  
 
Toont de watertoets aan dat het initiatief significante schade kan veroorzaken, dan 
moet men op zoek naar alternatieven of compenserende maatregelen.  De 
beslissende overheid legt in de eerste plaats voorwaarden op om de schade te 
vermijden of zoveel mogelijk te beperken.  Als dat niet kan, zal de beslissende 
overheid de maatregelen richten op herstellen van de schade.  Voor schade in de 
categorie "infiltratie van hemelwater" of "ruimte voor water", bestaat een 
noodoplossing: waar herstel onmogelijk is, kan compensatie eventueel nog een 
oplossing bieden.  Is er - in uitzonderlijke gevallen - geen aanvaardbaar alternatief of 
remedie mogelijk, dan zit er niets anders op dan de vergunning of de goedkeuring voor 
het plan of programma te weigeren. 
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9.2 WATERPARAGRAAF 
 
Voor het plangebied werd het watertoetsinstrument op www.watertoets.be 
doorlopen.  Dit instrument stelt ons in staat te onderzoeken of een project de 
watertoets doorstaat, dan wel of er zich mogelijk schadelijke effecten kunnen voordoen 
en een advies van de waterbeheerders aangewezen is.  Het watertoetsinstrument 
werd gekoppeld aan het watertoets geoloket voor het raadplegen van de 
overeenkomstige watertoetskaarten.  De uitvoering van deze watertoets gebeurde op 
basis van de (project)gegevens zoals deze tot op heden beschikbaar zijn. 
 
De verschillende watertoetskaarten zijn ter informatie weergegeven in de volgende 
paragraaf.  Hieronder worden de belangrijkste vaststellingen en conclusies voor het 
plangebied weergegeven. 
 
Richtlijn gewijzigd overstromingsregime 
 
In het projectgebied worden geen gronden verkaveld en worden er geen (gedeeltelijk 
of volledig) ondergrondse constructies opgericht.  Voor de aanleg van de nieuwe 
parking zal wel een soort verharding gebruikt worden, maar gezien de visie van het 
PRUP uitgaat van een landschappelijke bosparking zullen de verhardingsmaterialen 
ook aangepast zijn aan die visie.  Er zal opgelegd worden dat halfverhardingen zoals 
grind, dolomiet, … moeten toegepast worden. 
 
Een positieve uitspraak over de vergunningsaanvraag is mogelijk aangezien het 
plangebied niet gelegen is in overstromingsgevoelig gebied. 
Bovendien is steeds de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater” van toepassing.   
 
Gewijzigde afstromingshoeveelheid 
Het projectgebied is in zijn huidige toestand volledig onbebouwd en in gebruik als bos.  
Het PRUP voorziet in de aanleg van een landschappelijke bosparking waarbij het 
aandeel verharding beperkt wordt in oppervlakte en waarbij er beperkingen opgelegd 
worden naar materiaalgebruik, t.t.z. er zal gebruik gemaakt worden van 
halfverhardingen.  Er wordt vanuit gegaan dat de verharde oppervlakte kleiner zal zijn 
dan 10 are. 
 
Gezien: 
 de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 
en hemelwater” van toepassing is, waarbij getracht wordt om geen bijkomend 
afvoerdebiet te laten ontstaan door het omzetten van onverharde oppervlakte in 

verharde ondoordringbare oppervlakten door middel van het voorzien van de 
nodige ruimte voor waterinfiltratie en/of waterberging; 

 de verplichting tot halfverhardingsmaterialen wordt opgelegd; 
 de maximum toegelaten verharde oppervlakte zal worden vastgelegd; 

kan gesteld worden dat de afstromingshoeveelheid slechts beperkt zal wijzigen. 
 
Gewijzigd grondwaterstromingspatroon 
Er worden in het projectgebied geen ondergrondse constructies aangelegd waardoor 
een positieve uitspraak hieromtrent mogelijk is. 
 
Gewijzigde infiltratie naar het grondwater 
Het werd reeds meerdere malen gesteld in deze nota dat het gaat om het realiseren 
van een landschappelijke bosparking waarbij het aandeel oppervlakte verharding 
beperkt wordt en waarbij de verharding zal moeten gebeuren in 
halfverhardingsmaterialen. 
Het project zal daarom ook geen aanleiding geven tot een vermindering van infiltratie 
in de bodem.  De droge zandbodem is bovendien infiltratiegevoelig. 
De gewestelijke verordening blijft bovendien ook steeds van toepassing. 
 
Conclusie 
 Gezien het plangebied niet gelegen is in overstromingsgevoelig gebied; 
 gezien er in het plangebied geen gebouwen of constructies opgericht zullen 

worden; 
 gezien er een maximum verharde oppervlakte toegelaten zal worden in het PRUP; 
 gezien er verplicht gebruik zal moeten gemaakt worden van 

halfverhardingsmaterialen; 
 gezien het plangebied infiltratiegevoelig is; 
 gezien de richtlijnen van de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en hemelwater” steeds van toepassing zijn; 

 
kan gesteld worden dat er geen schadelijke effecten ten aanzien van het verlies van 
waterbergend vermogen zullen zijn.  Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning dient echter nog steeds het advies van de bevoegde instanties 
aangevraagd te worden. 
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9.3 WATERTOETSKAARTEN 

9.3.1 Risicozones voor overstromingen 
 

 
NOG: van Nature Overstroombare Gebieden 
De van nature overstroombare gronden zijn afgebakend op basis van de bestaande 
digitale bodemkaart.  Daaruit kan worden afgeleid op welke gronden er zich in het 
verleden sedimenten hebben afgezet als gevolg van overstromingen.  We spreken hier 
van een indicatie vermits deze kaart niet noodzakelijk het actueel overstromingsrisico 
weergeeft. 
 
ROG: Recent Overstroomde Gebieden 
De ROG-kaart is een weergave van de gekende overstromingen die zich 
daadwerkelijk hebben voorgedaan in de periode 1988-2003.  De ROG-kaart dient te 
worden beschouwd als een degelijke indicatie van de omvang van de 
overstromingsproblematiek in een bepaalde zone. 
 
Risicozone: Op basis van de Hydrografische atlas 2003 (NOG, ROG en MOG-
gemodelleerde overstroomde gebieden) en de topografische kaart zijn door de 
afdeling Water (AMINAL) de risicozones voor overstroming aangeduid.  In het decreet 
worden risicozones omschreven als plaatsen die aan terugkerende en belangrijke 
overstromingen blootgesteld werden of kunnen worden.  Deze risicozones zijn eerder 
indicatief, waardoor de grenzen niet als een scherpe lokale grens beschouwd mogen 

worden en dus niet bruikbaar zijn tot op perceelsniveau.  In het voorliggend stadium 
zijn de risicozones, die enkel de overstromingskansen op basis van de huidige 
toestand beschrijven, te onvolledig om een vergunningsbeleid op te baseren. 
 
Het plangebied is niet gelegen in een NOG, ROG of risicozone voor overstromingen.   
 

9.3.2 Erosiegevoelige gebieden 

 
Ter hoogte van het plangebied worden op de watertoetskaarten erosiegevoelige zones 
aangeduid ter hoogte van de zone voor dagrecreatie.  In het plangebied zelf worden 
geen erosiegevoelige zones gekarteerd. 
 

9.3.3 Winterbedkaart 
 
Het plangebied behoort niet tot het winterbed van een grotere rivier. 
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9.3.4 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

 
Het plangebied is matig gevoelig (type 2) voor grondwaterstromingen.   
 

9.3.5 Hellingenkaart 

 
Het plangebied is vlak gelegen.  Op de hellingenkaart komen er sterkere hellingen 
voor in het gebied voor dagrecreatie Horensbergdam.  Deze zones horen echter niet 
bij het plangebied van dit PRUP. 
 

9.3.6 Infiltratiegevoelige bodems 
 

 
Het plangebied is gelegen in infiltratiegevoelig gebied.  Dat wil zeggen dat de bodem 
het regenwater goed laat indringen.  Het plangebied kent voornamelijk een droge 
zandgrond. 
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9.3.7 Overstromingsgevoelige gebieden 
 

 
De watertoetskaarten geven aan dat het plangebied gelegen is in mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied. 
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10 RUIMTELIJKE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE 
 
Op 29 juni werd het besluit houdende nadere regels inzake de ruimtelijke 
veiligheidsrapportage van kracht (BS 19/06/2007).  Dit besluit legt in de vorm van een 
schema de criteria vast die de dienst Veiligheidsrapportering hanteert om te beslissen 
of bij een gemeentelijk, een provinciaal of een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  
(PRUP) al dan niet een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt. 
Tegelijkertijd traden ook de bepalingen in het decreet Ruimtelijke Ordening met 
betrekking tot de procedure voor adviesvraag voor het opstellen van een ruimtelijk 
veiligheidsrapport bij een ruimtelijk uitvoeringsplan, in werking.  Concreet betekent dit 
dat alle voorontwerpen van ruimtelijke plannen sindsdien ter advies aan de dienst 
Veiligheidsrapportering dienen voorgelegd te worden, en dit ten laatste 21 dagen voor 
de plenaire vergadering.  
 
Wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan een bestemmingswijziging beoogt, ziet de 
ruimtelijke veiligheidsrapportage erop toe dat door de nieuwe bestemming de 
preventie of de beperking van de gevolgen van zware ongevallen niet in het gedrang 
komt.  Het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) onderzoekt, wanneer nodig, de risico’s. 
 
In het decreet Ruimtelijke Ordening werden bepalingen ingevoegd die de ruimtelijke 
planner verplicht om rekening te houden met de aspecten van risico’s van zware 
ongevallen van Seveso inrichtingen.  Het Besluit RVR-criteria bevat de criteria om te 
beslissen of bij een ruimtelijk uitvoeringsplan effectief een ruimtelijk veiligheidsrapport 
vereist is.  Om erop toe te zien dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het risico van zware 
ongevallen niet vergroot of de gevolgen van zware ongevallen niet ernstiger kunnen 
worden, definieerde de Vlaamse overheid zogenaamde aandachtsgebieden.  Dit zijn 
gebieden die bij het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen bijzondere aandacht 
vragen: 

 ofwel vanwege de aanwezigheid van grote groepen van personen: woongebieden, 
druk bezochte gebouwen, belangrijke transportassen,….  Dit zijn 
aandachtsgebieden omdat ze de gevolgen van een zwaar ongeval ernstiger 
kunnen maken door een hoger aantal menselijke slachtoffers; 

 ofwel vanwege hun milieu- en/of natuurwaarde: waardevolle of bijzonder 
kwetsbare natuurgebieden,….  Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de 
milieuschade mogelijk verhogen; 

 ofwel vanwege de intrinsieke mogelijkheid om zware ongevallen te veroorzaken: 
externe gevarenbronnen.  Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de kans op een 
zwaar ongeval, en aldus ook het risico van een zwaar ongeval, vergroten. 

 
De Vlaamse overheid ontwikkelde een procedure die de wisselwerking tussen 
bestaande en/of geplande Seveso-inrichtingen enerzijds en bestaande en/of geplande 
aandachtsgebieden anderzijds moet bestuderen teneinde mogelijke 

onverenigbaarheden reeds tijdens de planningsfase op te sporen en er op gepaste 
wijze op te reageren.  Het moet voorkomen dat in de toekomst aandachtsgebieden te 
dicht bij Seveso-inrichtingen ingeplant worden (maar ook omgekeerd) waardoor mens 
of milieu aan te hoge risico's van zware ongevallen zouden blootgesteld worden.  De 
ruimtelijke veiligheidsrapportage verbindt aldus het beleid ruimtelijke ordening met het 
industriële veiligheidsbeleid inzake risico's van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen betrokken zijn.  In het ruimtelijke planningsproces moet rekening gehouden 
worden met de resultaten van het ruimtelijk veiligheidsrapport.  Hierbij is het mogelijk 
dat (ontwerpen van) ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten bijgestuurd of aangepast 
worden. 
 
 
Er moet geen RVR opgemaakt worden aangezien: 
 
 er binnen een straal van 2 km van het projectgebied geen Seveso-

inrichtingen aanwezig zijn; 
 het PRUP niet voorziet dat Seveso-inrichtingen zich in het plangebied 

kunnen vestigen. 
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Figuur 4: Beslissingsschema ruimtelijke veiligheidsrapportage 
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11 VERTALING NAAR HET PRUP 
 
Afbakening PRUP 

 
Bij de afbakening van het PRUP wordt enkel de uitbreidingszone in functie van de 
overflowparking opgenomen, daar de bestaande zone reeds voor 90 % vergund en 
gerealiseerd is. Het gewestplan geeft hier een voldoende kader voor verdere ontwikkeling 
en/of aanpassingen.  
 

 
Bestemmen als recreatie voor gerelateerde parkeerbehoefte 

 
Daar de bosparking enkel bestemd is ter ondersteuning van het dagrecreatiegebied, 
wordt de volledige zone bestemd als dagrecreatie en dit enkel in functie voor de aanleg 
van een overflowparking.  
 

 
Intensief ruimtegebruik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor de ontwikkeling van de overflowparking wordt een minimale inname van het 
aanliggend bosbestand vooropgesteld. Op basis van een behoefte van ca 700 parkings, 
het ontwerpend onderzoek en uitgaande dat de bestaande ontsluitingsweg ingeschakeld 
kan worden als voetgangersverbinding, is een inname van 40 meter voldoende  

 
Landschappelijke inpassing 
 
 

 
Uitgaande van een maximale landschappelijke inpassing van de overflowparking, worden 
volgende elementen in het PRUP verordenend vastgelegd: 

 Bomendak / raster Aanplant met inheems bosplantsoen 
 Uitvoering in semi-verhardingen en/of waterdoorlatende verhardingen 
 Minimale afsluiting van parking ten opzichte van bos (beide lopen in elkaar) 
 Één ruimtelijk beheer met aanliggend bos conform het beheersplan.  
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12 RUIMTEBALANS 
 

BESTEMMING  GEWESTPLAN  RUP 
     
bosgebied  2,1 ha   
zone voor dagrecreatie    2,1 ha 
       
 TOTAAL: 2,1 ha  2,1 ha 

 

13 PLANSCHADE / PLANBATEN 
 
Op volgende kaart wordt aangeduid welke percelen of delen van percelen getroffen worden door planschade of planbaten. 
 
Hieronder wordt het register weergegeven met de perceelsnummer, de oppervlakte, de bestemming volgens gewestplan en de toekomstige bestemming volgens het PRUP. 
 

PLANBATEN 
perceelsnummer oppervlakte bestaande bestemming nieuwe bestemming 

        
5X7 2ha 05a 02ca bosgebied zone voor dagrecreatie 

     
 2ha 05a 02ca   

14 GEBRUIKERSCOMPENSATIE DOOR BESTEMMINGSWIJZIGING 
 
Op volgende kaart wordt aangeduid welke percelen of delen van percelen getroffen worden door een bestemmingswijziging die kan leiden tot een gebruikerscompensatie19. 
 
Hieronder wordt het register weergegeven met de perceelsnummer, de oppervlakte, de bestemming volgens gewestplan en de toekomstige bestemming volgens het PRUP. 
 
PERCELEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR GEBRUIKERSCOMPENSATIE DOOR BESTEMMINGSWIJZIGING 

perceelsnummer oppervlakte bestaande bestemming volgens gewestplan nieuwe bestemming volgens PRUP 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 
                                                        
19 Deze gebruikerscompensatie dient aangevraagd te worden door de gebruiker bij de VLM.  Het is het Vlaams Gewest die de gebruikerscompensatie zal betalen. 
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Kaart 7: Planschade / planbaten / Gebruikerscompensatie door bestemmingswijziging 
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15 LIJST MET OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET PRUP  
 
De voorschriften opgenomen in het Koninklijk Besluit van 28.12.1972 betreffende de inrichting van de ontwerp gewestplannen en gewestplannen voor het gewestplan Hasselt-Genk, 
K.B. 03-04-1979:  
 

 bosgebied 
 
wordt volledig opgeheven en integraal vervangen door het van kracht geworden PRUP “Bosparking Horensbergdam”. 
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II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

1 Algemene bepalingen 

Artikel 1. Wijze van meten 
 
Verhardingspercentage:  een op plan of in de voorschriften aangegeven percentage, 

dat de maximale grootte van het deel van een terrein 
aangeeft dat verhard mag zijn. 

 

Artikel 2. Gehanteerde begrippen 
 
Bestemming:  de bestemming duidt de functie aan die door het plan 

juridisch vastgelegd wordt.  De hoofdbestemming moet 
steeds gerealiseerd worden en dit voor ten minste de helft 
van de bruto-vloeroppervlakte;  

 Ondergeschikte bestemmingen zijn steeds ondergeschikt 
aan de hoofdbestemming.  Alle toegelaten ondergeschikte 
bestemmingen samen mogen niet meer dan 50% van de 
bruto-vloeroppervlakte innemen.  Wanneer ondergeschikte 
functies niet verenigbaar zijn met de hoofdfunctie kunnen zij 
niet gerealiseerd worden.  

Constructie: elk bouwwerk van hout, steen, beton, metaal of ander 
bouwmateriaal dat met de grond verbonden is of erop 
geplaatst is. 

Hoofdbestemming:  zie bestemming 
Onderhoudswerken:  onderhouds- of instandhoudingwerken zijn werken die het 

gebruik voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het 
bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of 
versleten materialen of onderdelen.  

Overflowparking: Is een reserveparking die enkel ingezet wordt indien de 
overige parkeervoorzieningen onvoldoende en/of voor 80% 
volzet zijn.   

Perceel:  een aaneengesloten al dan niet bebouwd stuk grond.  Op 
het plan zijn de percelen aangeduid zoals weergegeven op 
het kadasterplan.  

Perceelsgrens:  een grens van het (bouw)perceel.  De op plan aangeduide 
perceelsgrenzen zijn deze van het kadasterplan dat de 
basis vormt van het bestemmingsplan.  De perceelsgrenzen 
kunnen door middel van herverkavelingen of heverdeling 
steeds aangepast worden. 

Rooilijn:  deze lijn vormt de grens tussen de openbare weg en de 
aanpalende eigendommen hetzij overeenkomstig de actuele 
bezitstoestand, hetzij overeenkomstig hetgeen door de 
administratieve overheid is voorgeschreven voor de 
toekomst. 

Verharding:  behandelingen waarbij de bodem aangepast wordt aan een 
niet natuurlijk gebruik (weg, pad, terras, parking) en de 
waterdoorlaatbaarheid sterk beperkt wordt. Veelvuldig 
gebruikte verhardingen zijn betonklinkers, kasseien, beton, 
steenslag, asfalt en dolomiet.  

Zone:  een op het grafisch plan aangegeven vlak met éénzelfde 
bestemming. 

 

Artikel 3. Bepalingen in verband met de bestemmingen 
 
Onbebouwde gronden 
 
Onbebouwde gronden kunnen enkel afgegraven of aangevuld worden in functie van 
vergunde werkzaamheden die kaderen in de aanleg van de bosparking.  Bomen en 
heesters mogen enkel verwijderd worden ter voorbereiding van dergelijke vergunde 
werkzaamheden of in het kader van een verantwoord groenbeheer.  Reclame-
inrichtingen mogen niet op onbebouwde gronden geplaatst worden.  
 

Artikel 4. Bepalingen in verband met beplanting 
 
Vergunningsplichtige handelingen (omgevingswerken, graafwerken, …) in de 
omgeving van de bestaande te behouden groenelementen mogen het verder leven 
van deze groenelementen niet bedreigen of de aanwezige beeldkwaliteit aantasten. 
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2 Specifieke bepalingen voor de verschillende bestemmingszones 
 
Dit deel beschrijft de stedenbouwkundige voorschriften voor de verschillende bestemmingszones.  Elke zone heeft een herkenbare bladschikking, ingedeeld in drie kolommen. In de 
eerste kolom wordt een inhoudelijke toelichting gegeven. In kolom twee zijn de essentiële inhoudelijke aspecten opgenomen die belangrijk zijn om het beoogde te realiseren. Deze 
twee kolommen hebben een toelichtende en richtinggevende functie. In de derde kolom worden de stedenbouwkundige voorschriften en dus het juridische en bindend aspect 
opgenomen. 

 
Informatief 

Essentiële aspecten 

Verordenend 
Stedenbouwkundige voorschriften 

Kolom 1: 
Gewenste ruimtelijke invulling 

Kolom 2: 
Noodzakelijke randvoorwaarden die zeker 
gerealiseerd moeten worden 

Kolom 3: 
Juridische afdwingbaarheid 

Toelichting bij de gewenste ordening 
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Informatief Verordenend 

Stedenbouwkundige voorschriften Toelichting bij de gewenste ordening  Essentiële aspecten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene bepalingen 
 
Deze zone zal functioneren als reserveparking voor het aanliggende 
dagrecreatiegebied Horensbergdam.   
De term overflow impliceert dat de reserveparking enkel kan ingezet 
worden indien de overige parkeervoorzieningen binnen 
desbetreffende zonering onvoldoende en/of voor 80% volzet zijn.   
Het bestemmingsvoorschrift geeft duidelijk aan dat de parking enkel 
kan ingezet worden in functie van dagrecreatie.  Dit wil zeggen dat 
de parkeervoorzieningen enkel ingezet kunnen worden voor 
activiteiten die vergunbaar zijn binnen een zone voor dagrecreatie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bestemmen enkel ifv 

parking. 
 

Artikel 5. Zone voor dagrecreatie  
 
 
 
 
 
 

 
 
Deze zone is enkel bestemd voor een overflowparking in functie van dagrecreatie  
 
Gebiedscategorie: dagrecreatie. 
 

 
Bepalingen met betrekking tot de inrichting 
 
 
Verhardingen – parkeerplaatsen – toegangsweg  
 
In eerste instantie wordt uitgegaan van duurzame 
verhardingsmaterialen. 
De parkeerplaatsen worden niet verhard en liefst gewoon in gras 
uitgevoerd.  Er mogen maximum waterdoorlaatbare 
verhardingsmaterialen gebruikt worden; daarmee wordt bijvoorbeeld 
bedoeld een grassubstraat op basis van lavazand en lavakorrel 
zodat een zeer groene parking verkregen wordt.   
De toegang en de bedieningsweg worden best wel verhard om de 
efficiëntie van de parking te garanderen.  De toegang wordt voorzien 
via de parallelweg van de Europalaan (N75) en kan verhard worden 
in een ander materiaal dan de parkeerplaatsen; voorwaarde daarbij 
is ook weer dat de verharding waterdoorlaatbaar is.  Het is zeker niet 
de bedoeling om de toegangsweg in asfalt te voorzien, maar 
bijvoorbeeld de verharding die de provincie ook gebruikt voor haar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Semi-verhardingen 
 
 
- Waterdoorlatendheid 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren 
van de bestemming zijn toegelaten.  Het betreft onder meer het aanleggen van 
een toegangsweg, het aanleggen van paden, het plaatsen van borden, ….. 
 
Vergunningen kunnen enkel verleend worden wanneer aan elk van de volgende 
bepalingen voldaan is: 

 de parkeervakken dienen uitgevoerd te worden in semi-verhardingen met 
optimale waterdoorlatendheid; 

 de ontsluitingsweg mag enkel uitgevoerd worden met waterdoorlaatbare 
verhardingen. Tevens zijn voorzieningen voor het opvangen en het 
verzamelen van hemelwater met doel dit te laten infiltreren in de bodem, 
steeds vergunbaar;   
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fietsroutenetwerk en dat is een soort halfverharding in kalksteen 
(opletten met uitspoeling).  Er kan ook gedacht worden aan gekloven 
betonstraatstenen (uitzicht van straatkeien) met open voeg. 
 
De parkeerplaatsen kunnen gemarkeerd worden door de 
zogenaamde “biggenruggen” maar dan in natuurlijke materialen of in 
materialen die gebruikt worden in het Nationaal Park Hoge Kempen 
(hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de schanskorven met keien).  
Een andere manier om de parkeerplaatsen te markeren is door op de 
hoeken van elke plaats een gekloven betonstraatsteen (kassei) te 
plaatsen. 
 
Landschappelijke structuur – Groen – Bomen  
 
Bij de aanleg van de parkings is het de bedoeling dat een parking 
onder een bladerdak gerealiseerd wordt, dat wil zeggen met veel 
hoogstammige bomen die de indruk geven dat men in het bos 
parkeert.  Aangezien het bestaande bosbestand hier uit naaldhout 
bestaat, is het niet evident om de bestaande bomen te behouden.  Er 
zal voor de aanleg van de parking sowieso moeten gekapt worden.  
De overgebleven naaldbomen zullen dan heel snel daarna uitwaaien 
omwille van hun lange rechte stammen. 
Er wordt dan ook beter geopteerd om de bomen te kappen en dan is 
het wenselijk dat er naderhand nieuwe beplanting wordt aangebracht 
op de parking om zeker het karakter van een bosparking te 
verkrijgen.   
Voorkeur wordt gegeven aan zomereiken (Quercus robur) omdat dit 
de natuurlijke climaxvegetatie van de streek is indien er een 
spontane bosontwikkeling zou plaatsvinden.  Deze boomsoort kan 
als hoofdboomsoort gecombineerd worden met gewone es (Fraxinus 
excelsior), zwarte els (Alnus glutinosa) en hulst (Ilex aquifolium). 
Op de parking zelf wordt geen onderbegroeiing aangebracht, maar er 
wordt rond de parking wel een buffer aangelegd als overgang naar 
het omliggende bestaande bos.  Vanuit de gewenste 
landschappelijke inpassing en een ruimtelijke aansluiting met de 
omgeving is een afgesloten parking door middel van draad en/ of 
hekwerk niet wenselijk.  
 
Relatie met circuit / toegankelijkheid 
Vanuit de parking zullen doorsteken voorzien worden naar het 
recreatieterrein.  Deze kunnen voorzien worden in bijvoorbeeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aanplant conform 

omliggend 
boslandschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Geen afsluiting parking 

t.o.v. bos 
 
 
 
 
-  Realiseren van 

voetgangersdoorsteken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 het terrein moet beplant worden met een raster van hoogstammige  
bomen die qua soort eigen zijn aan het limburgs loofbosbestand zoals 
niet limitatief: Quercus robur, Fraxinus excelsior, Alnus Glutinosa, …; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enkel ter hoogte van de toegangscontrole en/of in functie van het 
opdelen van de parkeerzone in twee homogene delen, zijn afsluitingen, 
hek- en draadwerk vergunbaar; 

 
 
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren 
van de voetgangersdoorsteken zijn toegelaten, mits te voldoen aan volgende 
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mozaïekkeien die ongeveer 2 cm hoger dan de rijloper zullen worden 
aangelegd zodat hetzelfde (snelheidsremmende) effect bekomen 
wordt als bij de aanleg van ribbelstroken op een rijweg. 
Aan de zijde van het circuit komen deze dwarsrelaties uit op een pad 
dat minimum 2.50 m breed is om de grote bezoekersstromen te 
kunnen opvangen.  Dit pad wordt voor de veiligheid duidelijk 
gescheiden van de geparkeerde wagens enerzijds en het circuit 
anderzijds en dit door middel van een haag waarvan de breedte 
telkens minimum 1.00 m is.  Er kunnen in de haag eventueel bomen 
aangeplant worden. 
De kartingclub zelf is vragende partij om de toegang voor 
voetgangers en VIP’s te mogen voorzien langs de achterzijde van 
het circuit.  Het stadsbestuur heeft hieromtrent aangegeven dat zij 
hier enkel mee akkoord kunnen gaan als er geen gemotoriseerd 
verkeer langs de achterzijde op het circuit kan geraken.  Dat wil 
zeggen dat er voor voetgangers geen enkel probleem is om via de 
achterzijde een wandelpad te gebruiken (hier is reeds een bestaand 
bospad dat als dusdanig kan gebruikt worden).  Voor VIP’s is het 
mogelijk om langs de achterzijde toegang te bieden indien 
bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van kleine elektrische wagentjes 
zoals bijvoorbeeld elektrische golfkarretjes op de bestaande wegen.  
Het VIP verkeer gebeurt occasioneel (ongeveer 5 keer per jaar). 
De circuits zouden ook langs de voorzijde bereikbaar kunnen zijn.  
Voor de motorcross is dat minder belangrjik omdat hun nieuwe 
toegang zal ingericht worden aan de zijde van de parking, maar voor 
de karting is dat wel belangrijk omdat zij nergens een rechtstreekse 
toegang tot de parking hebben en als hun bezoekers steeds over het 
domein van de motorcross moeten, kan dit in sommige gevallen 
leiden tot onveilige situaties.  Indien de voetgangers van de parking 
naar de voorzijde geleid zouden worden via het nieuwe pad langs de 
parking, dan is het belangrijk dat er langs de nieuwe ventweg 
langsheen de Europalaan een veilig voetpad kan aangelegd worden.  
Dit  voetpad  zit  niet  mee  vervat  in  het  PRUP  maar  het  is  wel  
aangewezen dat het stadsbestuur nagaat of er ruimte beschikbaar is 
voor de aanleg van een brede voetgangersverbinding. 
 
 
Ondergeschikt gebruik / ongewenst gebruik.  
 
Om een maximale capaciteit te bekomen voor bezoekers en om 
sluikrecreatie te voorkomen, wordt er geopteerd om de parking niet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Uitsluiten van 

mobilhomes 

voorwaarden: 
 Enkel in de onmiddellijke omgeving van de op het grafisch plan. 

indicatieve aanduiding   
 
 
 

 Een maximum breedte van 4.00 m. 
 De weg dient zodanig uitgevoerd te worden dat een natuurlijke infiltratie 

bekomen wordt; 
 Met uitzondering van nood- en dienstvoertuigen is enkel kruisend 

gemotoriseerd verkeer toegelaten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 de toegangsweg dient zodanig ingericht te worden dat ze enkel in functie 
van onderhoud, herstel en/of nooddiensten toegankelijk is voor 
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toegankelijk te maken voor mobilhomes.  Dit kan door middel van 
een hoogtebalk aan te brengen ter hoogte van al de toegangen.  
 
 
 
 

 
 

gemotoriseerd verkeer boven de 3 meter, tevens dient de toegangen te 
allen tijde afgesloten kunnen worden; 

 

 
Bepalingen met betrekking tot het beheer 
 
Om een maximale ruimtelijke eenheid niet enkel te bekomen bij de 
aanleg maar ook in de toekomst, wordt de aanleg van de parking 
gekoppeld aan een beheersplan dat een maximale ruimtelijk beheer 
vooropgesteld met het aanliggend bos. Hierin worden de 
doelstellingen van de parking duidelijk vertaald in concrete 
beheersmaatregelen.  
 

 
 
 
- Één ruimtelijk  beheer 

als omliggend 
bosgebied. 

 

 
 
 
Er kan pas een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd worden na of 
gelijktijdig met een beheersplan, waarbij het beheer als één ruimtelijk geheel dient 
uitgevoerd met het omliggend bosgebied.  
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III BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTINGSNOTA 

16 BIJLAGE 1: ADVISERING SCREENINGSNOTA 
 
Deze bijlage omvat de adviezen betreffend de screeningsnota zoals ingediend voor de 
adviesronde. 
 

16.1 GERAADPLEEGDE ADVIESINSTANTIES 
 
De screening werd op 14 januari 2010 bezorgd aan onderstaande instanties: 
 

 Agentschap R-O Vlaanderen  
Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 - bus 3, 1210 Brussel 
 

 Agentschap R-O Vlaanderen, R-O Limburg,  Ruimtelijke Ordening Limburg 
(Ruimte & Onroerend Erfgoed – Afdeling Limburg) 
VAC, Koningin Astridlaan 50 - bus 1, 3500 Hasselt 

 
 Agentschap Wegen en Verkeer, Buitendienst Limburg 

VAC, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt 
 

 ANB – Limburg  
VAC, Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt 

 
 Departement LNE, Afdeling Milieu, Natuur- en Energiebeleid, Dienst VR 

Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 - bus 8, 1000 Brussel 
 

 Departement LNE, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, 
Natuurlijke Rijkdommen 
Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 - bus 20, 1000 Brussel 
 

 Departement MOW, Mobiliteit en Verkeersveiligheid Limburg 
VAC, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt 

 
 Departement RWO 

Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 12, 1210 Brussel 
 

 Departement RWO, Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend 
Erfgoedbeleid 

Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 10, 1210 Brussel 
 

 Toerisme Vlaanderen 
Grasmarkt 61, 1000 Brussel 

 
 VMM 

A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem 
 
 Provinciebestuur Limburg, Directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu 

en natuur 
Sectie 3.2.2 Ruimtelijke Ordening – Planning en beleid 
Provinciehuis, Universiteitslaan 1,  3500  Hasselt 

 

16.2 ONTVANGEN ADVIEZEN 
 
Departement LNE, Afdeling Milieu, Natuur- en Energiebeleid, Dienst VR 
Datum ontvangst advies:  5 februari 2010 
 
Het plangebied van het PRUP in strikte zin, met name de bosparking, is geen 
aandachtsgebied.  Het maakt echter deel uit van het recreatiegebied Horensbergdam 
dat wel een aandachtsgebied is omdat er op piekmomenten een bezetting van meer 
dan 1000 personen mogelijk is.  Binnen een straal van 2 km rond dit aandachtsgebied 
bevinden zich echter geen Seveso-inrichtingen. 
De dienst VR stelt dat er geen aanzienlijke effecten verwacht worden inzake externe 
veiligheid. 
 
 
ANB – Limburg  
Datum ontvangst advies:  28 januari 2010 
 
De analyse van de milieueffecten is onvoldoende uitgewerkt om te concluderen dat er 
geen aanzienlijke effecten kunnen optreden: 

 Er moet bijkomend onderzocht worden wat de effecten zijn vanuit het 
recreatiegebied naar het omliggende bosgebied als gevolg van verhoogde 
verkeersdruk, stijging van het aantal bezoekers, stijging in het aantal 
evenementen en aanpassing van de verkeersinfrastructuur. 

 Een alternatievenonderzoek dient voorwerp te zijn van de screeningsnota.  Er 
dient minimaal de relatie gelegd te worden met de gewenste ontwikkelingen 
van de Karting, het toeristisch-recreatief knooppunt ‘Horensbergdam’, de 
effectieve uitwerking van de milderende maatregelen opgenomen in het MER 
(CAH/03/567 dd. 17/12/2003) en de beheersdoelstellingen voor de 
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betreffende bosbestanden.  Het is niet wenselijk dat de verschillende 
projecten zich autonoom ontwikkelen.  
Het alternatievenonderzoek is noodzakelijk vermits de volledige oppervlakte 
van het gebied voor dagrecreatie nog niet aangesneden is en een zo groot 
mogelijke clustering van gelijklopende doelstellingen, zoals toegangswegen, 
parkings, wandelverbindingen en verlichtingsinfrastructuren dienen 
nagestreefd te worden om maximaal ruimtegebruik te vermijden. 

 Er wordt enkel ingezoomd op direct ruimtebeslag, landschappelijke inkleding 
en ruimtelijke compensatie door omvorming van woonuitbreidingsgebied naar 
bosgebied ter hoogte van het gebied ‘Zonneweelde’.  Bij de discipline fauna 
en flora dienen de indirecte effecten toegevoegd te worden. 

 
Verwerking: 

 In de screeningsnota wordt aangegeven dat het hier niet gaat om een 
verhoging van verkeersdruk of een stijging van het aantal 
bezoekers/evenementen.  Het gaat om het efficiënter en veiliger organiseren 
van de bestaande toestand.  De effecten worden ons inziens dan wel vanuit 
het juiste standpunt en voldoende beschreven in de screeningsnota. 

 In de toelichtingsnota wordt duidelijk weergegeven (p. 16 t.e.m. 21) dat de 
volledige oppervlakte voor dagrecreatie wél al aangesneden is en dit voor 
noodzakelijk buffering, veiligheidsafstanden, reglementaire afmetingen 
parcours en rennerspaddock, … 
Op p. 15 van de toelichtingsnota (knelpunten en bedreigingen/kwaliteiten en 
potenties) wordt aangegeven dat een deel van de milderende maatregelen uit 
de MER overgenomen kunnen worden in dit PRUP.  Het gaat hier 
bijvoorbeeld om een boscompensatie, de aanleg van een ijle bosrand in een 
bufferzone, de natuurtechnische inrichting van een strook langs de N75, de 
landschappelijke inkleding van het terrein, een vegetatieverdichting in de 
bufferstrook, beheersdoelstellingen, … 
Op p. 19 van de toelichtingsnota worden de alternatieven voor de organisatie 
van het parkeren aangegeven.  Daarbij wordt gesteld dat het gebruik van 
pendeldiensten en park&ride wenselijk is in de toekomst.  De clubs zijn 
hiervan  op de hoogte en weten dat zij hier werk van moeten maken. 
Er wordt uitgegaan van een totaalvisie voor de Karting, AMC en de parking; 
de drie delen worden niet afzonderlijk ontwikkeld.  Beide clubs werken 
vandaag ook reeds samen om bepaalde problematieken op te lossen. 

 De disciplines bespreken de milieueffecten van het plangebied dat bosgebied 
omvormt tot een zone voor bosparking.  Dit PRUP behandelt niet de 
omzetting van woonuitbreidingsgebied naar bosgebied; dat gebeurt in het 
RUP Zonneweelde.  Het RUP Zonneweelde wordt hier enkel aangehaald om 
aan te tonen dat er ruimschoots voldaan kan worden aan de planologische 
boscompensatie door de stad Genk.  De effecten van het RUP Zonneweelde 
dienen zeker niet in het kader van dit RUP besproken te worden. 

 
 
Departement RWO, Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend 
Erfgoedbeleid  
Datum ontvangst advies: 19 januari 2010 
 
Gunstig 
 
 
Agentschap Wegen en Verkeer – Buitendienst Limburg 
Datum ontvangst advies:  2 februari 2010 
 
Gunstig 
 
AWV wenst dat de voorziene parking Horensbergdam door de week ook kan dienen 
als carpoolparking om het wildparkeren aan complex 32 op te lossen (zoals ook 
aangegeven op p. 23/47 van de toelichtingsnota).  De inrichting dient dan ook zodanig 
vorm gegeven dat een deel van de nieuwe parking voldoet aan de vereisten voor een 
kwalitatieve carpoolparking. 
 
Verwerking: 
In de toelichtingsnota wordt inderdaad al aangehaald dat de parking dienst zou kunnen 
doen als carpoolparking voor het op- en afrittencomplex 32 (visie p. 23).  Er zal 
nagevraagd worden of er specifieke inrichtingseisen zijn voor carpoolparkings.  Er kan 
dan in de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP de mogelijkheid gelaten 
worden om dergelijke inrichting te realiseren.  De nota “Carpoolparkings Vlaanderen – 
Eindrapport” dd. maart 2009 opgemaakt in opdracht van het Vlaamse Gewest, 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken kan hiervoor als basis dienen. 
 
 
Toerisme Vlaanderen 
Datum ontvangst advies:  9 februari 2010 
 
Gunstig 
 
 
Agentschap R-O Vlaanderen, R-O Limburg, Onroerend Erfgoed 
Datum ontvangst advies: 19 februari 2010 
 
Gunstig 
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Departement LNE, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, 
Natuurlijke Rijkdommen 
Datum ontvangst advies: 24 februari 2010 
 
Gunstig 
 
 
Departement RWO 
Datum ontvangst advies: 15 februari 2010 
 
Gunstig 
 

 Er wordt aandacht gevraagd voor de relatie met het PRSL.  Het 
recreatiegebied Horensbergdam is in het PRSL geselecteerd als een 
toeristisch-recreatief knooppunt type IIb.  Volgens het richtinggevend deel van 
het RSPL is er voor dergelijke knooppunten geen uitbreiding toegestaan 
buiten de huidige perimeter van de recreatiezone.  Het is onduidelijk hoe 
voorliggend plan gekaderd kan worden binnen deze selectie. 

 Het is onduidelijk wat de milderende maatregelen zijn op vlak van fauna en 
flora en dan met name de ontbossing en hoe deze al dan niet worden 
doorvertaald naar het grafisch plan en/of de stedenbouwkundige 
voorschriften.  Is het de bedoeling om in het op te maken plan 
boscompensaties te voorzien. 

 Verduidelijking is gewenst over of het nu om een gemeentelijk dan wel 
provinciaal RUP gaat. 

 
Verwerking: 
 

 De afwijking van het PRSL zal verduidelijkt en verantwoord worden in de 
toelichtingsnota en dit in overleg met zowel het provinciebestuur als het 
stadsbestuur Genk. 

 In de toelichtingsnota is een volledig hoofdstuk gewijd aan ontbossing.  Er zal 
een boscompensatie en een planologische compensatie doorgevoerd 
worden.  Verder wordt als milderende maatregel met betrekking tot de 
discipline fauna en flora in de screening het volgende aangehaald: “Het 
PRUP zal in de voorschriften een aantal milderende maatregelen opnemen 
die ervoor zorgen dat de parking landschappelijk geïntegreerd wordt in het 
bestaande, omliggende bosgebied.  Zo zal het terrein beplant moeten worden 
met een raster van inheemse en streekeigen hoogstammige bomen waardoor 
het bosachtige karakter van de parking gegarandeerd wordt.  Er worden geen 
afsluitingen toegelaten waardoor migratie van fauna mogelijk blijft.  De randen 

van de parking worden niet enkel met hoogstammige bomen ingericht, maar 
ook met een onderbegroeiing zodat een bosrand ontstaat.”  Deze milderende 
maatregel wordt dus in de voorschriften verwerkt. 

 Aangezien er een afwijking is van het PRSL blijft de opmaak van dit PRUP 
onder de bevoegdheid van de Provincie Limburg.  In het verdere proces zal 
dit in de toelichtingsnota en de naamgeving verduidelijkt worden. 

 
 
VMM 
Datum ontvangst advies: 1 maart 2010 
 
Voorwaardelijk gunstig 
 

 Er is niet onderzocht wat het effect is van de inrichting als kampeerterrein, 
wat eveneens als een optie wordt opengehouden. 

 
Verwerking: 
 

 Op p. 15 van de toelichtingsnota – hoofdstuk knelpunten en bedreigingen, 
staat duidelijk vermeld dat het de club is die vraagt om de nieuwe parking te 
kunnen gebruiken als kampeerplaats maar dat de stad Genk hier niet op wil 
ingaan.  Aangezien het geen optie is om de inrichting van een kampeerterrein 
binnen het PRUP te doen, is het niet nodig om de mogelijke effecten daarvan 
te onderzoeken in de screeningsnota. 
Het kampeerterrein onder de hoogspanning dat in de nota op p. 15 kort wordt 
aangehaald, maakt geen deel uit van dit PRUP of van een ander plan en is 
dus niet aan de orde.  De effecten ervan zijn niet relevant (onbestaand) 
aangezien het terrein op dit moment op geen enkele (juridisch correcte) 
manier ingericht kan worden als kampeerterrein. 

 

16.3 ONTBREKENDE ADVIEZEN 
 
 

 Agentschap R-O Vlaanderen  
Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 - bus 3, 1210 Brussel 
 

 Departement MOW, Mobiliteit en Verkeersveiligheid Limburg 
VAC, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt 
 

 Provinciebestuur Limburg, Directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu 
en natuur 
Sectie 3.2.2 Ruimtelijke Ordening – Planning en beleid 
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Provinciehuis, Universiteitslaan 1,  3500  Hasselt 

16.4 BIJKOMEND OPGEVRAAGDE ADVIEZEN 
 
Stad Genk 
Datum ontvangst advies: 17 juni 2010 
 
Gunstig 
 

 De inrichting van het plangebied moet gebeuren binnen een groen, bosrijk 
kader en mag niet ten nadele gaan van het vooropgesteld aantal 
parkeerplaatsen voor circa 752 wagens (opmerking dienst Sport). 

 
Verwerking: 
 

 Het PRUP komt tegemoet aan de opmerking van de dienst Sport; het gaat 
om een bosparking waarbij het schetsontwerp dat in de nota wordt toegelicht 
ongeveer 750 parkeerplaatsen omvat met een nieuwe aanplant bomen 
alsook een lage beplanting om de overgang naar de bosrand te maken.  
Deze opmerking zal zeker verder besproken worden in het kader van de 
plenaire vergadering.   

 
 
Departement MOW, Algemeen Beleid 
Datum ontvangst advies: 5 juli 2010 
 
Gunstig 
 
Het betreft hier een gecoördineerd advies van de afdelingen Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid, Haven- en Waterbeleid en Algemeen Beleid. 
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16.5 ONTHEFFINGSBESLUIT PLANMER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


