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TITEL I: TOELICHTINGSNOTA 

1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING TOT DE OPMAAK VAN HET UITVOERINGSPLAN 

 
Naar aanleiding van de kortgedingprocedure dat ingeleid werd door een aantal omwonenden (Actiecomité Leefbaar Waterloos) Op 4 september 2006 bij de Raad van State, 
werd het goedgekeurd PRUP voor een omloop met permanente  trainingsfaciliteiten voor gemotoriseerde sporten “Waterloos” te Maaseik bij arrest van 7 mei 2007 door de 
Raad van State, geschorst. In de zitting van 5 juli 2007 verklaarde de deputatie zich akkoord tot een volledige herneming van de PRUP-procedure. Hierbij zullen de 
milderende maatregelen die uit het goedgekeurde plan-MER

1
 voortvloeien en die ‘ruimtelijk’ van aard zijn, vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het 

nieuwe PRUP. 
Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan betreft dan ook de ordening van een bestaande regionale  omloop met trainingsfaciliteiten voor grondgebonden gemotoriseerde 
sporten. Heden is de omloop met trainingsfaciliteiten op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied. Dit plan wil de bestemming van dit deel van het natuurgebied wijzigen en 
compenseren,  zodat een adequaat beleid in relatie tot de aanliggende natuurwaarde alsook bebouwing mogelijk wordt. De oppervlakte die op deze wijze van het 
natuurgebied ontnomen wordt gecompenseerd door het agrarisch landschappelijk waardevol gebied gelegen t.h.v. Dorne (Drie Beukenbos – Dornerheide). De overige 
compensatie wordt geregeld in kader van het PRUP jagersborg.  Aldaar wordt aanliggend aan het natuurgebied Jagersborg een gedeelte van het regionaal bedrijventerrein 
herbestemd als natuurgebied.  

1.2 GEOGRAFISCHE SITUERING  

Figuur 1: geografische situering site Waterloos  en compensatiezone
2
 

Figuur 2: ruimtelijke situering van Waterloos en het compensatie gebied op meso-schaal
3
 

 
 
De site Waterloos is een voormalige zand- en grindgroeve gelegen aan 
de grens van Maaseik en Meeuwen-Gruitrode, ten westen van de Zuid-
Willemsvaart en de kern Neeroeteren.  Het gedeeltelijk bebost  gebied 
vormt aansluitend aan Solterheide, een schiereiland dat gelegen is in de 
open vlakte van Bocholt, alsook aan de voet van het Kempisch plateau. 
Het geheel is ontsloten via de uitlopende lintbebouwing van het gehucht 
Waterloos. Het compensatiegebied zijnde het waardevol agrarisch 
gebied is gelegen ten westen van Dorne tegen de grens met de 
gemeente Dilsen-Stokkem in de Het Het plateau Dilsen-Stokkem en De 
Houw. Het agrarisch gebied vormt heden een open ruimte tussen twee 
bosgebieden. 

                                                        
1
 Goedgekeurd door Departement LNE, Afdeling Milieu, natuur- en energiebeleid, Dienst MER (PLMER-0038-GK –  d.d. 6 maart 2008 

2
 Topografische kaart op schaal 1/40.000 

3
 Bron: Oc Gis Vlaanderen 



PRUP Waterloos   stedenbouwkundige voorschriften 

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

NOT01D-04240.12- def vaststelling 2008.doc 19 november 2008 pag. 8/91 

 

1.3 IN UITVOERING VAN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE LIMBURG 

1.3.1 In het informatief deel wordt aangeduid: 

� Dat de bos- en heidegordel op het Kempisch plateau en het Demerbekken een zuidoostelijke toegangspoort vormt voor de natuurlijke systemen van Vlaanderen en een 
groot deel van de Nederlandse Kempen

4
.  

� De beekdalen van de Zwarte beek, Dommel, Abeek en Bosbeek behoren tot de meest gave hoog- en laagveenvegetaties van Vlaanderen
5
; 

� Bossen hebben een belangrijke multifunctionele rol. Naast een niet te onderschatten economische rol vervullen de Limburgse bossen een belangrijke ecologische rol en 
een schermfunctie, een toenemende sociale en recreatieve functie en een educatiewetenschappelijke functie

6
. 

� Versnippering, areaalvermindering en onvoldoende buffering zijn overal in de provincie de grootste ruimtelijke bedreigingen voor grote natuurgebieden. Het gevolg is een 
bedreiging van de soortenrijkdom door habitatvernietiging en verstoringen

7
. 

� Kansen voor nieuwe ontwikkelingen zijn er op de verlaten landbouwgronden, zoals in West-Limburg, die ruimte bieden voor nieuwe habitats en ontsnippering. Er is 
mogelijkheid voor natuurontwikkeling in de groeven (Maasland en Hoge Kempen). 

� De nabestemmingen van de groeven bieden belangrijke mogelijkheden voor landschap, natuur en recreatie
8
. 

� De gemotoriseerde sporten (zoals motorcross), waarvoor de terreinen vaak in de buurt van natuur- en bosgebieden gelegen zijn, zorgen voor een aantasting van de 
natuur. Lawaaisporten zorgen voor lawaaihinder. De bedreiging van de kwaliteit van de open ruimte door concentratie van toeristisch-recreatieve activiteiten komt 
voornamelijk voor aan de rand van het Kempens Plateau (dichtslibben natuurverbindingen), de Grensmaas, tussen Park Lage Kempen en Antwerpse Kempen, in de bos- 
en heidegebieden van Midden-Limburg, in en rond de Bosbeekvallei (inclusief landduinen)

9
. 

 

1.3.2 In de prognoses – behoeftebepaling wordt aangeduid: 

� Er is een behoefte aan goed gelokaliseerde terreinen voor lawaaisporten. In Limburg zijn er circa 1.300 erkende vergunninghouders en een ongekend aantal andere 
vrijetijdsrijders. Op vele plaatsen is wildcrossen een probleem. Het blijkt dat crossers vrij korte verplaatsingen maken en meestal binnen de eigen regio rijden. De 
verschillende bonden zouden circa 80 wedstrijden per jaar aanvragen. Het aantal permanente en niet-permanente terreinen waar wordt toegelaten eenmalige wedstrijden 
te organiseren is de laatste jaren sterk gedaald. De overgebleven terreinen geraken (te) sterk belast, waardoor er nauwelijks trainingsfaciliteiten zijn

10
.  

1.3.3 In het richtinggevend deel wordt aangeduid: 

� Het niet overeenstemmen van de bestemming in het gewestplan en van het feitelijk gebruik van de grond moet worden aangepakt (natuur in landbouwzones en 
landbouw in natuurgebieden). Het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg bevat ongeveer de hele vlakte van Bocholt en kan worden aangegrepen om 
bestemmingswijzigingen te ondersteunen. Deze ruiloperaties gebeuren in overleg met de Vlaamse overheid

11
. 

� Het toeristisch-recreatief aanbod van provinciaal belang wordt geclusterd in toeristisch-recreatieve polen. Door de selectie van die polen wenst de provincie toeristisch-
recreatieve ontwikkelingen in een beperkt aantal punten, afhankelijk van de visie op een toeristisch-recreatief gebied, te concentreren. In zo’n pool kan toerisme reeds 

                                                        
4
 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, informatief gedeelte, p. 33 

5
 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, informatief gedeelte, p. 34 

6
 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, informatief gedeelte, p. 34 

7
 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, informatief gedeelte, p. 40 

8
 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, informatief gedeelte, p. 79 

9
 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, richtinggevend gedeelte, p. 87 

10
 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, richtinggevend gedeelte, p. 141 

11
 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, richtinggevend gedeelte, p. 167 
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een belangrijke gebruiker zijn en bepaalt de toeristisch-recreatieve visie ook de ruimtelijke ontwikkeling. Anderzijds kunnen die polen zoekzones zijn voor nieuwe 
toeristisch-recreatieve infrastructuur. In de stedelijke gebieden kan nieuwe hoogdynamische infrastructuur worden toegelaten. Toeristisch-recreatieve polen situeren zich 
in het bijzonder rondom het Kempens Plateau ter vrijwaring van en complementair aan de ontwikkeling van laagdynamisch toerisme en recreatie op het Kempens 
Plateau. Toeristisch-recreatieve polen zijn gelegen in Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Kinrooi, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Lommel, 
Maaseik, Maasmechelen, Sint-Truiden, Tongeren en Zutendaal.

12
 

� Wegens de reële behoeften moeten lawaaisporten, zoals motorcross, carting, autosport enz. 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 terechtkunnen op die terreinen. Er wordt voor de selectie van gewenste permanente lawaaisportterreinen zoveel mogelijk uitgegaan 
van de bestaande infrastructuur (zie ook toeristisch-recreatieve knooppunten type II: Terlaemen, Horensbergdam, Op het Broek, vliegveld van Zwartberg, vliegveld van 
Kiewit, Heeserbergen, Waterloos, kleischieten Wiemesmeer)

13
.  

1.3.4 In de bindende bepaling wordt aangeduid: 

� 18. De provincie selecteert volgende toeristisch-recreatieve gemeenten van type I: Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, 
Kinrooi, Lanaken, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Sint-Truiden, Tongeren en Zutendaal

14
. 

� 20. De provincie selecteert Waterloos als toeristisch-recreatief knooppunt type IIb
15

 (geen uitbreiding van toeristische en recreatieve infrastructuur buiten de huidige 
perimeters van de recreatiezone of de huidige zonevreemde bestemming) 

� 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

16
. 

                                                        
12

 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, richtinggevend gedeelte, p. 226 
13

 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, richtinggevend gedeelte, p. 232 
14

 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, richtinggevend gedeelte, P. 267 
15

 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, richtinggevend gedeelte, P. 268 
 
16

 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, richtinggevend gedeelte, P. 270 
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2 PLANNINGSCONTEXT 
 
In dit hoofdstuk wordt het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke plannen toegelicht welke een impact kunnen hebben op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de  omloop met 
trainingsfaciliteiten voor gemotoriseerde sporten.  
 

2.1 RUIMTELIJKE BELEIDSPLANNEN 

2.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, 23 september 1997)17 

 
 
� Maaseik wordt binnen het RSV aangeduid als klein stedelijk gebied op 

provinciaal niveau.
18

  Door deze selectie is de stad eveneens een 
economisch knooppunt.  

 
� De N 78 is vanaf de Maasbrug geselecteerd als primaire weg II. In de 

onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn geen overige wegen als 
primaire weg geselecteerd.

19
  Op de rechter Maasoever (Nederlands 

grondgebied) bestaat een primaire noord-zuid verbinding.   
 
� De Maas is als rivier geselecteerd op Vlaams niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Selectie stedelijke gebieden en stedelijke netwerken volgens het RSV
20

 

 

                                                        
17

 Goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse regering op 23 september 1997 
18

 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, Gewenste Ruimtelijke Structuur, p. 337 
19

 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, Gewenste Ruimtelijke Structuur, p. 490 
20

 Detail van de figuur: bron: Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, Gewenste Ruimtelijke Structuur, p. 342 
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2.1.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg21 

 
 
 

In het provinciaal ruimtelijk structuurplan worden de vier 
structuurbepalende elementen van het RSV gedetailleerd. De 
ruimtelijke eigenheid van de verschillende gebieden binnen de 
provincie worden zo verduidelijkt.  
 
Aangezien zowel Waterloos en Dorne gelegen zijn ten westen 
van de Zuid-Willemsvaart behoren beide  eerder tot de 
deelruimte Kempen.  De specifieke ontwikkelingspunten zijn 
weergegeven in het hoofdstuk 1.3 In uitvoering van het 
Ruimtelijk Structuurplan provincie Limburg .  Daarbuiten dient 
vermeld dat de site niet door een secundaire weg wordt 
ontsloten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Figuur 4: ruimtelijk concept Kempen (PRSL)
22

 

 
 

                                                        
21

 Goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering op 12 februari 2003  
22

 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg, kaarten, kaart 54, p. 62 
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2.1.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Maaseik23  

 

Figuur 5: deelruimte Neeroeteren (Vlakte van Bocholt) en deelruimte Kempisch Plateau
24

 

Het plan duidt zes verschillende deelruimten aan. De omloop voor motorsporten is gesitueerd aan de rand van de deelruimte “Vlakte van Bocholt”. Het compensatiegebied 
maakt deel uit van de deelruimte “Kempisch Plateau” 
 
Voor de omloop zijn volgende ontwikkelingsperspectieven geformuleerd

25
: 

� Bovenlokale recreatiepolen mogen naar schaal, de schaal van de omgeving overschrijden.  Hinder naar de omgeving dient beperkt te zijn, waar nodig dient buffering 
plaats te vinden.  De ontsluiting dient minimaal over een lokale ontsluitingsweg te gebeuren. De relaties met de omgeving dienen maximaal uitgebouwd te worden. 

� Voor Waterloos gaat de gemeente akkoord met de visie 
van de provincie mits een ruil voor natuur met de 
ontwikkeling als toeristisch-recreatief knooppunt. 

 
Voor het compensatiegebied zijn volgende 
ontwikkelingsperspectieven geformuleerd

26
: 

� Deze ecologische en landschappelijke waarde van het 
gehele gebied wordt verder ontwikkeld en versterkt.  De 
Bosbeek dient als groene ader vorm te krijgen.  De 
typische groene rand van het Kempisch Plateau dient 
behouden en waar mogelijk versterkt te worden.  Deze 
rand dient als toegang naar het Park Hoge Kempen te 
functioneren. 

� Het groene karakter van de plateaurand dient behouden te 
blijven.  De bestaande boscomplexen kunnen versterkt 
worden door beheersmaatregelen en bosuitbreidingen. 

� De site maakt samen met de aanliggende boscomplexen 
onderdeel uit van één van de twee en koppelgebied.  
Deze  gebieden bestaan uit boscomplexen die als 
stapstenen fungeren.  De connectiviteit tussen de 
stapstenen kan worden verhoogd door het versterken van 
kleine landschapselementen.  De stapstenen zelf moeten 
ruimte krijgen om uit te breiden en ecologisch en 
landschappelijk te versterken. 
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 Gemeentelijk ruimtelijke structuurplan definitieve vastgesteld gemeenteraad 30 januari 2006 / goedkeuring bestendige deputatie  6 april 2006, def. goedkeuring 03 mei 2006 
24

 Bron: Ruimtelijk Structuurplan Maaseik – kaartenbundel richtinggevend deel kaart 12 en 15.  
25

Bron: Ruimtelijk Structuurplan Maaseik – richtinggevend deel pag. 36 en 37.  
26

 Bron: Ruimtelijk Structuurplan Maaseik   – Deel II pag. 73 gewenste ruimtelijke structuur Kempisch plateau 

Deelruimte Neeroeteren (Vlakte van Bocholt) Deelruimte Kempisch Plateau 
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2.2 RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

2.2.1 Dossier Permanente gemotoriseerde sporten 

In kader van: 
� Ruimtelijk Structuurplan Limburg: taakstelling verankering van gemotoriseerde sporten 
� Beslissing Vlaamse regering op 19 juli 2002 dat Limburg min 3 en max. 4 terreinen voor grondgebonden, gemotoriseerde sporten mag verankeren, alsook omschrijving 

van het afwegingskader 
Is  door de provinciale sportdienst en de Vlaamse technische werkgroep een uitgebeid onderzoek, analyse en afweging uitgevoerd.  De bevindingen zijn uitvoerig beschreven 
in volgende nota’s: 
� Selectie  omlopen met trainingsfaciliteiten: terrein Waterloos d.d. 27 januari 2003 
� Adviesdossier Vlaamse technische werkgroep betreffende permanente omlopen met trainingsfaciliteiten voor gemotoriseerde sporten d.d. 04 april 2003  
� Permanente terreinen voor gemotoriseerde sporten in Limburg stand van zaken (d.d. 12 november 2003) 

 

Betreffende Waterloos zijn volgende punten van belang: 
1. Advies technische werkgroep 

� Ofwel uitdoven en uitbouwen tot volwaardig natuurgebied, ofwel doorgroeien tot een permanente omloop 
� In kader van een permanente omloop met trainingsfaciliteiten dient er aandacht besteed te worden aan volgende aspecten: 

• Per locatie dient een PRUP specifiek voor lawaaierige sporten opgemaakt te worden. Hierbij dient bijzondere aandacht besteed te worden aan een 
adequate kwalitatieve en kwantitatieve ruimtelijke, juridische en landschappelijke invulling. 

• Het ganse schiereiland dient als natuurgebied gecompenseerd te worden 

• Er dienen, voor zover nog niet gerealiseerd, ten gronde aanvaardbare en duurzame oplossingen uitgewerkt te worden voor alle mogelijke knelpunten: 
geluidsoverlast, verkeersproblematiek, globale waterhuishouding van de omloop….  Deze knelpunten zullen jaarlijks op regelmatige tijdstippen aan een 
evaluatie onderworpen worden (vb geluidsmetingen) en indien nodig opgelost worden. 

• Er dient jaarlijks een sportieve kalender opgemaakt te worden in nauw overleg met de bewoners 
Het advies van de technische werkgroep is door minister Vanhengel (voormalig minister van Sport) overgemaakt  aan de bestendige deputatie d.d. 2003-04-14.  

 
2. In kader van multifunctionele invulling van het terrein heeft de provincie een ruimtelijke en functionele afweging doorgevoerd van mogelijke sporten

27
.  Onderstaande 

sporttakken zijn binnen het afwegingskader weerhouden voor Waterloos en moeten dan ook te Waterloos beoefend kunnen worden: 
� Motorcross – wekelijks – meerder wedstrijden en wekelijks trainingsfaciliteiten 
� 4 X 4 – enkel trial (8 hindernissen) – occasioneel 
� Quad – occasioneel 
� Enduro – occasioneel 
� Trial – Enkele keren per jaar 
� Mountainbike – 1 tot 2 maal per jaar 
� Oriëntatielopen – occasioneel 
� Hondensport - Occasioneel 
� Wandelen – occasioneel, terrein fungeert als vertrekpunt van georganiseerde wandeltochten 
� BMX fietsen – occasioneel 
� Boogschieten – occasioneel 
� Veldrijden - occasioneel 
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 Dossier gemotoriseerde sporten: Selectie permanente omlopen met trainingsfaciliteiten – Terrein Waterloos Neeroeteren – Maaseik  d.d. 2003-01-27 
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2.2.2 Gemeentelijk Mobiliteitsplan Maaseik (02 november 2000) 

 
Het mobiliteitsplan vormt een kader en stelt maatregelen voor om de verkeersveiligheid te verhogen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren.  Op 02/11/2000 werd fase 3, met 
name het beleidsplan van het mobiliteitsplan van stad Maaseik, door de provinciale auditcommissie goedgekeurd. Het plangebied wordt ontsloten via Ketelstraat - 
Opoeterseweg.  Deze zijn respectievelijk  gecategoriseerd als een lokale weg type II (gebiedsverzamelweg) en lokale weg type I (ontsluiting tussen kernen).  De Ketelstraat 
vormt tevens geen onderdeel van het functioneel en/of recreatief fietsnetwerk. 
 

2.2.3 Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan  

 
Het GNOP Maaseik, dat is opgesteld door Regionaal Landschap Kempen en Maasland, is op 1 juli 1996 goedgekeurd. Er zijn geen specifieke bepaling opgenomen voor het 
natuurgebied Waterloos.  Voor het overige zijn de ontwikkelingsperspectieven van het GNOP opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
 

2.2.4 PLAN-MER 0038:  plan-MER in functie van het PRUP”Omloop voor grondgebonden gemotoriseerde sporten te Maaseik (Neeroeteren), 
Waterloos” 

 
In kader van verdere uitbating van het circuit Waterloos is door Arcadis ruimte en verkeer, een plan-MER  opgesteld.  Deze is d.d. 6 maart 2008 goedgekeurd door 
Departement LNE, Afdeling Milieu, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer.  
 
Het plan-MER is opgesteld ter onderbouwing van dit PRUP dat in geval van vaststelling en goedkeuring een bestemmingswijziging doorvoert om het inrichten van dergelijke 
sporten met hun randactiviteiten in overeenstemming te brengen met de stedenbouwkundige  voorschriften en tevens bepalingen bevat over hoe de voorgestelde milderende 
maatregelen ruimtelijk kunnen uitgevoerd worden.  Bij de beslissing over het PRUP zal aangegeven worden hoe dit plan-MER heeft doorgewerkt naar het plan.  
Het reeds goedgekeurde project-MER moet dan aangewend worden om de besluitvorming over de milieuvergunning te onderbouwen.

28
  

 
Vanuit het plan-MER wordt volgende conclusie geformuleerd, als tevens de relevante aspecten met betrekking tot het PRUP als volgt omschreven

29
: 

 
Het grootste aandeel van de aanwezige/te verwachten effecten kunnen vermeden of voldoende beperkt worden door de voorgestelde maatregelen, aanvullend op de 
bestaande maatregelen/werkwijzen die reeds worden gehanteerd. Met betrekking tot het geluidsaspect blijkt echter dat een reductie tot onder de milieukwaliteitdoelstellingen 
niet mogelijk is. Om een voldoende goede leefkwaliteit te kunnen garanderen, is op dit vlak een aanpassing van de kalender, in samenspraak met de omwonenden dan ook 
absoluut noodzakelijk. De opening van het terrein Horensbergdam sinds mei 2006 biedt ten opzichte van de vroegere situatie op dit vlak meer mogelijkheden. Vooraleer een 
constructieve bespreking van een evenwichtige kalender mogelijk is, dient het vertrouwen en de open communicatie tussen de verscheidene betrokken partijen, die vroeger 
aanwezig was, hersteld te worden.   
Maatregelen die vanuit de verschillende disciplines zijn voorgesteld, moeten binnen de stedenbouwkundige voorschriften 
van het PRUP mogelijk zijn. Volgende maatregelen zijn in dit opzicht relevant: 
�  Aanleg geluidsbermen en –schermen zo dicht mogelijk bij het circuit (niet in verwevingsstrook en bosbuffer). Landschappelijke inkleding van schermen die ook visuele 

hinder vanuit bewoning beperkt. 
�  Plaatsing meetposten (incl eventueel voorzien van bekabeling) op 5 m van het circuit. 
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 Goedkeuringsbesluit PLMER-0038-GK 06 maart 2008 – hoffdstuk 2 Doelstelling, verantwoording en besluitvorming 
29 Plan MER ifv PRUP Omloop voor grondgebonden gemotoriseerde sporten te Maaseik (Neeroeteren), Waterloos - opgemaakt door Arcadis ruimte en verkeer -     hoofdstuk 8 eindsynthese  -  
pag. 230:  “Conclusie” 
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�  In noordelijke berm kunnen eventueel tribunes geïntegreerd worden, maar op voorwaarde dat akoestische reflectie wordt vermeden. 
�  Voorzien van dicht beboste strook tussen circuit en woningen thv Leedenweg en Waterlozenweg; gedeeltelijke boscompensatie in noorden van site. 
�  Voorzien van een hemelwaterput, een ondoorlatend bufferbekken en ondoorlatende verhardingen voor gemotoriseerd verkeer. 
�  Ontbossing in verwevingszone en bosbuffer niet noodzakelijk ifv voorgestelde maatregelen; binnen kernzone en zone voor ondersteunende functies wel mogelijk mits 

boscompensatie. 
�  Herbestemming terrein Dorne ifv boscompensatie; realisatie van een halfopen landschap krijgt op deze locatie de voorkeur. 
�  Termijnen voorop te stellen waarbinnen boscompensatie effectief moet gerealiseerd zijn. 
�  Alle voorgestelde sporten (motorcross, 4x4, quad, BMX, mountainbike, oriëntatielopen, wandelen, hondensport, boogschieten en veldrijden) uitgezonderd gebruik van 

terrein als start- en eindpunt voor enduro ritten over lange afstand, zijn mogelijk. De verschillende sporttakken (uitz. BMX op kindercircuit) kunnen echter niet gelijktijdig 
plaatsvinden. Geluidsbelastende activiteiten (trial, BMX) kunnen niet toegestaan worden in de verwevingszone. Deze moeten binnen de schermen zoals voorzien in de 
kernzone (eventueel met een nieuw circuit) voorzien worden. 

 

2.2.5 PROJECT-MER:  circuit Waterloos te Neeroeteren 

 
In kader van verdere uitbating van het circuit Waterloos is door AEOLUS een milieueffectenreportage opgesteld.  Deze is d.d. 11 december 2006 conform verklaard. 
 
Met betrekking tot het PRUP worden hieronder per discipline de eindbeoordeling weergegeven, inclusief de wenselijke milderende maatregelen: 
 
   
De MC Maasland – Neeroeteren wenst de huidige exploitatie van het terrein Waterloos te Neeroeteren (polyvalent terrein voor gemotoriseerde sporten met 
trainingsfaciliteiten) verder te zetten en zich hiertoe volledig in orde te stellen ifv de bestaande regelgeving (vanuit stedenbouwkundig en milieukundig oogpunt).   
Mbt het stedenbouwkundige aspect werd een PRUP opgesteld waarin de omzetting van natuur naar recreatiegebied wordt voorgesteld. Dit PRUP werd definitief vastgesteld 
op 19/06/2006 (BS 06/07/2006). Door de omwonenden werd echter een verzoek tot schorsing en vernietiging van het PRUP ingediend bij de Raad van State (04/09/2006).  
  
Mbt de milieuhygiënische aspecten (milieuvergunning) zijn bijkomende aanpassingen op het terrein noodzakelijk, zodat hinder voor de omgeving en het milieu beperkt worden. 
  
Voorliggend MER werd opgesteld ifv de latere besluitvorming mbt de aanvraag voor een milieu- en stedenbouwkundige vergunning en geeft een overzicht van te verwachten 
effecten en wenselijke/noodzakelijke milderende maatregelen. In dit synthesehoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven van de voornaamste effecten en voorgestelde 
maatregelen. Voor een meer uitgebreide effectbespreking en verantwoording van de voorgestelde maatregelen wordt naar voorgaande hoofdstukken verwezen.  
 
Ifv de bemerkingen die werden geformuleerd, wordt benadrukt dat in de toekomstige situatie geen uitbouw van kampeermogelijkheden of helihaven met commerciële 
doeleinden wordt voorzien.  
 
Horensbergdam als locatiealternatief 
Binnen de richtlijnen voor het MER werd aangegeven dat het motorcrossterrein Horensbergdam te Genk als locatiealternatief in beschouwing dient genomen te worden. Dit 
blijk in tegenstelling met het zogenaamde beslist beleid. 
 
Verscheidene studies die in het verleden werden uitgevoerd ifv de afbakening van polyvalente terreinen voor gemotoriseerde sporten (incl. behoeftenstudie) en het ministerieel 
besluit dat hieraan gekoppeld werd, geven immers aan dat het terrein te Horensbergdam niet als volwaardig locatiealternatief (= alle activiteiten in Waterloos schrappen en 
verplaatsen naar Horensbergdam) kan gezien worden. Door schrapping van het terrein Waterloos en aanduiding van Horensbergdam als locatiealternatief komen immers 
zowel de vooropgestelde spreiding over de verscheidene regio’s als een tegemoetkoming aan de nood (alternatief bieden voor wildcross) in het gedrang. Hiermee wordt zowel 
de nood aan terreinen voor motorcross met trainingsfaciliteiten als polyvalente terreinen voor gemotoriseerde sporten bedoeld.  
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Overigens wordt (op basis van de relatief recente informatie die sinds de opening 01/05/2006 beschikbaar is en rekening houdend met de draagkracht van de omgeving thv 
Horensbergdam) ingeschat dat de capaciteit van het terrein te Horensbergdam onvoldoende is om alle activiteiten thv Waterloos over te nemen. 
  
Er kan dan ook gesteld worden dat het terrein van Horensbergdam niet als volwaardig locatiealternatief kan beschouwd worden. Wel kan een gelijktijdige opening van de 
terreinen Horensbergdam en Waterloos (samen met 2 andere terreinen in Limburg) resulteren in de betere spreiding van de activiteiten en dit zowel op het vlak van het aantal 
aanwezige rijders tijdens openingsdagen als het aantal openingsdagen.   
 
Mens als receptor 
Effecten op de mens als receptor, met hieraan gekoppeld de geluidsverstoring en luchtkwaliteit, vormen het voornaamste aandachtspunt binnen de effectbespreking.  
 
Geluidsaspect 
 
Vanuit het geluidsaspect wordt duidelijk gesteld dat volgende aanpassingen op 
het terrein noodzakelijk zijn om het omgevingsgeluid tijdens 
motorcrossactiviteiten tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen (zie 
figuur 5.7 in hoofdstuk 5 voor een situering van de voorgestelde maatregelen): 
� Aanleg grondberm van 6 m boven maaiveld langsheen noordwestelijke 

zijde van het circuit  
� Aanleg geluidsberm van 3 m boven op bestaande berm in het 

noordoosten en toegang tot terrein voorzien van een gesloten poort 
� Aanleg wand strobalen of gronddam van 4 m boven maaiveld langsheen 

zuidoostelijke zijde van het parcours 
� Aanleg wand strobalen of gronddam van 3 m boven maaiveld langsheen 

zuidwestelijke zijde van het parcours 
� Meest oostelijke lus afsluiten voor rijders tijdens oefensessies 

 
Deze schermmaatregelen blijken echter onvoldoende om voor de volledige 
omgeving een geluidskwaliteit te kunnen garanderen die voldoet aan de 
geluidskwaliteitsnormen voor bestaande inrichtingen (a fortiori deze voor 
nieuwe inrichtingen). Daarom wordt een bijkomende reductie ten belope van 
8 dB(A) van de geluidsemissie aan de bron wenselijk geacht. Een eerste stap 
hierbij is te voldoen aan de FIM grenswaarde van 98dB(A) op 0,5 m van de 
uitlaat. Voor gehomologeerde motoren zou dit geen probleem mogen zijn; voor 
andere motoren wordt het verplicht gebruik van geluidsdempers vooropgesteld. 
Om een ernstige bronreductie af te dwingen is een strenge monitoring en handhaving vereist. Daartoe wordt de aanleg van een controlerijstrook en een vast 
immissiemeetpunt voorgesteld.  
 
Met de voorgestelde schermmaatregelen en bronreductie is het mogelijk om de richtwaarden voor de omgeving met minder dan 10 dB(A) te overschrijden. Dergelijke 
overschrijding is toegestaan voor een bestaande inrichting indien alle mogelijke technische maatregelen genomen zijn en dit volgens de best beschikbare technieken. De 
milieukwaliteitsnorm voor woongebieden is (gezien de zeer nabije ligging van een aantal woningen) wellicht nooit haalbaar. Het realiseren van de grenswaarde voor nieuwe 
inrichtingen is helemaal uitgesloten.   
Voor oefensessies wordt naar analogie met het circuit van Lommel een toetsingskader voorgesteld (ter hoogte van de nabijgelegen woningen het LAeq,1h van het specifieke 
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geluid beperken tot 50dB(A) en pieken van het specifieke geluid (LAeq,1s) beperken tot 70dB(A)). Om dit te realiseren zijn de eerder vermelde maatregelen absoluut 
noodzakelijk.  
 
Uit een vergelijking van het aantal gehinderden in de huidige situatie met het aantal gehinderden in een situatie waarbij de voorgestelde schermmaatregelen worden genomen, 
blijkt dat het aantal gehinderden sterk gereduceerd wordt. Indien bijkomend de voorgestelde bronmaatregelen worden genomen, blijkt het aantal gehinderden bij oefensessies 
verwaarloosbaar te worden.   
De vergelijking tussen het aantal gehinderden in de huidige situatie en situatie met uitvoering van voorgestelde maatregelen onderbouwt dan ook de noodzaak tot het treffen 
van de voorgestelde maatregelen (schermmaatregelen en bronreductie).   
 
Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan leiden tot directe somatische effecten. Op basis van de gemeten/berekende geluidsniveaus en waarnemingsdrempels uit de 
literatuur, kan afgeleid worden dat, zelfs voor de bestaande situatie, tgv geluidsverstoring geen directe effecten op de gezondheid van de omwonenden wordt verwacht.  
 
Naast aanpassing van het circuit, worden eveneens aanpassingen aan het omroepsysteem voorgesteld, dat in de huidige situatie mee bepalend is voor het omgevingsgeluid. 
Deze aanpassingen gelden eveneens voor het geluidsysteem dat bij andere activiteiten dan motorcross wordt gebruikt.  
 
Tot slot wordt nog aangegeven dat op basis van simulaties blijkt dat de akoestische verstoring tgv onderhoudswerken verwaarloosbaar is en in principe dus probleemloos kan 
gebeuren buiten de openingsdagen.  
 
Luchtkwaliteit 
 
Het aspect luchtkwaliteit wordt opgesplitst in de aanwezigheid van luchtverontreinigende componenten, opwaaiend-uitvallend stof en geurhinder.  
 
Een inschatting van de emissies van luchtverontreinigende stoffen geeft aan dat de concentraties op jaarbasis zeer klein zijn en als niet significant kunnen bestempeld 
worden. Het effect op de gezondheid van de mens wordt dan ook beperkt geacht. Binnen het project worden op dit vlak dan ook geen bijkomende maatregelen voorgesteld.  
De evolutie van 2-takt naar 4-takt motoren (onvolledige – volledige verbranding) kan het huidige effect verder beperken. dergelijke evolutie op korte termijn binnen het 
professionele circuit verwacht (sturing via FIM-reglementering). Op langere termijn wordt een vergelijkbare evolutie eveneens binnen het amateur-circuit verwacht. Aangezien 
deze evolutie op (inter)nationaal niveau gestuurd dient te worden (via wetgeving en overleg met constructeurs), kan deze niet als maatregel binnen die project opgelegd 
worden.  
Fijn stof wordt door de motoren zelf niet uitgestoten. Wel kunnen de activiteiten leiden tot het opwaaien van bodemstof. Gezien de grootte van deze partikels, zal de 
transportafstand echter relatief beperkt zijn (< 1 km) en zullen de stofpartikels niet in de longen kunnen binnendringen.  
  
Om stofhinder in de nabije omgeving te beperken zijn volgende maatregelen noodzakelijk: 
� Nat houden van het circuit: dit wordt in de huidige situatie reeds voorzien, maar dient strikter toegepast te worden 
� Aanleg van een beboste bufferzone langsheen de noordelijke zijde van het circuit van min. 20 m breedte. Deze kan gerealiseerd worden door een combinatie van 

bebossing van de voorgestelde geluidsberm en de boscompensatie die deels op het terrein wordt voorgesteld (zie verder).   
 
Omzetting van de berekende geurcontouren naar het aantal gehinderden wijst op een groot aantal gehinderden in de huidige situatie, zodat maatregelen om geurhinder te 
beperken noodzakelijk worden geacht:  
� De bosbuffer die voorzien wordt ifv een beperking van het uitvallend stof, zal eveneens bijdragen tot een reductie van de geurhinder 
� Goede afstelling motoren: deze maatregel vereist zelfdiscipline van de rijders en controle/handhaving door de club.  
� Een evolutie in het gebruik van 2-takt motoren naar 4-takt motoren kan het effect van geurhinder verder beperken. Zoals eerder aangegeven is dit echter een maatregel 

die op (inter)nationaal niveau dient uitgewerkt te worden en niet op dit project-niveau kan opgelegd worden.  
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Mobiliteit 
 
De verkeersproblematiek blijkt beperkt te zijn tot wedstrijddagen (vnl topevenementen) en omvat verkeersopstoppingen tgv de grote verkeersstromen die tijdelijk (voor begin 
en na einde wedstrijden) worden gegenereerd en wildparkeren. Aanvullend op het uitgebreide gamma aan maatregelen die reeds voorzien zijn (en behouden moeten worden) 
worden volgende maatregelen wenselijk geacht:  
� Voorzien van gratis parkings 
� Voorzien van aantal grotere parkings thv Neeroeteren centrum, in combinatie met shuttle-bus 
� Verplaatsing van het welcome-center (eventueel in combinatie met voorzien grotere parkings) 
� Verder optimaliseren van het bestaande draaiboek & intens overleg met hulpdiensten 

 
Leefbaarheid 

 
Zoals in voorgaande alinea’s aangegeven, zijn de voorgestelde maatregelen ifv een hinderbeperking noodzakelijk en leiden tot een beduidende reductie van het aantal 
gehinderden. Een directe invloed op de gezondheid van de omwonenden tgv het geluidsklimaat of luchtkwaliteit (tgv motorcrossactiviteiten) wordt niet verwacht.  
 
Rekening houdend met de reacties, bezwaarschriften, klachten, … die werden geformuleerd en waaruit blijkt (in tegenstelling tot de objectieve metingen) dat oefensessies 
vaak als meer storend worden ervaren dan wedstrijddagen, blijkt dat aanvullende maatregelen om de leefkwaliteit voor de omwonenden te verbeteren noodzakelijk zijn. 
Hiertoe worden volgende voorstellen geformuleerd:  
� Kalenderbeperking: een meer evenwichtige kalender (meer perioden met ‘rust’) moet opgesteld worden in samenspraak met de club, Leefbaar Waterloos, de stad en de 

vergunningverlener. Gezien de toekenning van de milieuvergunning voor het terrein Horensbergdam zijn op dit vlak tov de vroegere situatie meer mogelijkheden 
ontstaan. Overleg met de andere exploitanten van terreinen in Limburg en de provincie is dan ook aanvullend noodzakelijk (in huidige situatie wordt reeds jaarlijks een 
overleg voorzien).   
Ifv de eventuele uitbouw als polyvalent terrein kunnen geen bijkomende openingsdagen toegestaan worden. Planning van andere sportactiviteiten dient in overleg met de 
verscheidene betrokkenen (incl. motorcrossclub) te gebeuren.   

� Monitoring en handhaving: aangezien een aantal maatregelen ‘weinig hard’ zijn en/of moeten afgedwongen worden van de individuele motorrijder vormt controle en 
monitoring een belangrijk aandachtspunt. Hierbij wordt zowel gedacht aan (zelf)controle door de club als aan controle door de bevoegde overheden (afd. milieu-inspectie, 
politie, …). Daarnaast wordt de installatie van een vast geluidsimmissiemeetpunt noodzakelijk geacht.  

� Open communicatie: dergelijke communicatie is er momenteel niet, maar is noodzakelijk ifv het wegnemen van angsten en bezorgdheden van de omwonenden. Bij 
gebrek aan dergelijke open communicatie zullen onzekerheid en angst immers blijven bijdragen tot een negatieve perceptie van de leefkwaliteit, terwijl deze door de 
eerder voorgestelde maatregelen tot een aanvaardbaar niveau kan herleid worden. Gezien de huidige sfeer (ontbreken van enige vorm van open communicatie, 
debatten gevoerd via pamfletten en de rechtbank, …) wordt een uitbreiding van de commissie (zoals voorzien in de huidige milieuvergunning) met een onafhankelijk 
bemiddellaar/vertrouwenspersoon noodzakelijk geacht.  

 
Bodem- en waterkwaliteit 
 
Ifv het vermijden van effecten op de bodem- en/of (grond)waterkwaliteit zijn, aanvullend op de reeds genomen maatregelen volgende aanpassingen en controles noodzakelijk:  
� Geen verdere aansnijding van hellingen: dmv onderhoud na crossactiviteiten opvullen van uitsnijdingen op hellingen 
� Strengere controle op gebruik van ondoorlatende zeilen in combinatie met uitwerking boete-systeem 
� Verwijderen autobanden in tribunes 
� Aanleg hemelwaterput en gebruik hemelwater, minstens thv centrale gebouw – eventueel thv kleinere gebouwen (bv. rode kruis post) 
� Bufferbekken thv ingang deels voorzien van ondoorlatende wand 
� Afschaffen gebruik waterton en grondwaterwinning (compensatie watergebruik door hemelwaterputten en deels ondoorlatend bufferbekken) 
� Gebruik opgevangen hemelwater in wasstraat en voor beregening terrein 
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� Afvoer sanitair afvalwater naar bestaand rioleringssysteem of (mindere voorkeur) uitbouw  KWZI. Indien keuze voor KWZI; afvoer effluent naar grachtensysteem  
� Controle kwaliteit effluent wasstraat tijdens eerstvolgende wedstrijd (+ eventuele bijsturing zuiveringsproces ifv resultaten) 
� Afzonderlijke opvang afstromend hemelwater van verhardingen waar (intensief) gebruik door gemotoriseerd verkeer is voorzien (bv dmv gebruik ondoorlatende 

verhardingen). Voorzien van slibvang en KWS-filter vooraleer infiltratie in bodem of afvoer naar waterbekken.  
 
Indien de bestaande werkwijzen worden behouden en de opgesomde maatregelen worden uitgevoerd, wordt verwacht dat problemen met bodem- en/of (grond)waterkwaliteit 
maximaal worden vermeden. Ook op het kwantitatieve vlak zal voldaan worden aan de principes van het integraal waterbeheer.  
 
Mbt het al dan niet opgeruimd zijn van afval afkomstig van vroegere, niet-reglementaire stortactiviteiten, bestaat enige discussie. Rekening houdend met het wettelijke kader 
en het feit dat verontreiniging van de bodem en/of grondwater tgv eventueel aanwezig afval niet is aangetoond, dient de exploitant op dit vlak geen maatregelen te treffen (uitz. 
toepassingen van bepalingen van Vlarea indien afvalstoffen zouden opgewoeld worden). Om verdere discussies te vermijden, kan evenwel overwogen worden een aantal 
proefboringen op het terrein uit te voeren en op basis van de resultaten eventueel bijkomende maatregelen treffen.  
 
Natuur- en landschappelijke waarden 
 
Het verlies aan natuurwaarden (verlies aan ecotopen en leefgebieden) is 
gecorreleerd aan bosverlies. Tgv de vroegere activiteiten vond reeds ontbossing 
plaats: ca. 375 are ifv de ontginningsactiviteiten en ca. 248 are ifv de 
motorcrossactiviteiten (totaal: 623 are). Ifv de realisatie van het project is een 
bijkomende ontbossing van ca. 164 are mogelijk, maar deze wordt voorlopig niet 
voorzien.  
 
Ter compensatie van de historische ontbossing wordt volgende bebossing 
noodzakelijk geacht:  
� 105 are thv het projectgebied, langsheen de noord(oostelijke) zijde. Deze 

bebossing kan gecombineerd worden met de aanleg van een geluidsberm en 
maakt eveneens deel uit van de maatregel die vanuit het luchtaspect (geur- 
en stofhinder) wordt voorgesteld.  

� 518 are thv het compensatiegebied Dorne dat in het PRUP is aangeduid dmv 
de creatie van een half open landschap (een volledige bebossing is, gezien 
de huidige en potentiële natuurwaarden van dit gebied niet wenselijk).  

 
Indien langsheen de zuidelijke zijde van het circuit geopteerd wordt voor 
geluidsschermen onder de vorm van een gronddam ipv strobalen, zal een 
bijkomende ontbossing noodzakelijk zijn. Deze kan gecompenseerd worden door 
een herbebossing bovenop de geluidswal.  
 
De aanwezigheid van het crossterrein heeft een barrière- en versnipperend-effect voor soorten van halfopen gebieden en vormt een beperking voor de landschapsecologische 
relaties. De voornaamste impact werd gegenereerd door de ontginningsactiviteiten, maar motorcrossactiviteiten leiden ertoe dat het effect blijft bestaan. Dit effect kan enkel 
opgeheven worden door keuze voor het nul-atlernatief (stopzetten crossactiviteiten in combinatie met landschapsherstel en natuurontwikkeling).   
 
Het rustverstorende effect dat door de crossactiviteiten genereert wordt, zal in belangrijke mate gemilderd worden door de scherm- en bronmaatregelen die vanuit de discipline 
geluid worden voorgesteld. Bijkomende maatregelen worden vanuit het ecologische aspect op dit vlak niet voorgesteld.  
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Bundeling sporten 
 
De voorgestelde hoogdynamische sporten trial, quad en enduro kunnen occasioneel op het terrein Waterloos voorzien worden evenals BMX dat meer frequent kan voorzien 
worden in combinatie met motorcrossactiviteiten. Ook andere sporten zoals veldrijden, mountainbike, boogschieten, oriëntatieloop, hondensport en wandelen kunnen 
(occasioneel) op het terrein georganiseerd worden.  
  
Omdat de geluidsbelastende sporten niet gecombineerd kunnen uitgeoefend worden op het terrein, motorcross de meest geluidsbelastende sporttak blijkt te zijn en 
gelijktijdigheid van motorcross en BMX in de meetresultaten is vervat, wordt tgv een bundeling van sporten geen verhoging van de hinder tov de huidige situatie verwacht. 
Hierbij wordt er evenwel op gewezen dat de maximale openstelling van 149 dagen het totaal aantal dagen voor de verscheidene sportactiviteiten samen omvat.   
 
Binnen de verwevingszone kunnen geen hoogdynamische activiteiten zoals trial en BMX toegestaan worden (gelegen buiten de zone die in uitvoering van de milderende 
maatregelen zal afgeschermd worden). Een verplaatsing van de stations voor trial naar de centrale zone moet dan ook voorzien worden.  
 
 
Conclusie 

 
Het grootste aandeel van de aanwezige/te verwachten effecten kunnen vermeden of voldoende beperkt worden door de voorgestelde maatregelen, aanvullend op 
de bestaande maatregelen/werkwijzen die reeds worden gehanteerd. Mbt het geluidsaspect blijkt echter dat een reductie tot onder de milieukwaliteitdoelstellingen 
niet mogelijk is. Om een voldoende goede leefkwaliteit te kunnen garanderen, is op dit vlak een aanpassing van de kalender, in samenspraak met de omwonenden 
dan ook absoluut noodzakelijk. De opening van het terrein Horensbergdam sinds mei 2006 biedt tov de vroegere situatie op dit vlak meer mogelijkheden. 
Vooraleer een constructieve bespreking van een evenwichtige kalender mogelijk is, dient het vertrouwen en de open communicatie tussen de verscheidene 
betrokken partijen, die vroeger aanwezig was, hersteld te worden.  
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3 BESTAANDE FEITELIJKE EN JURIDISCHE TOESTAND 

3.1 BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND  SITE WATERLOOS 

Figuur 6: intern ruimtelijke en functionele 
structuur 

De site wordt enkel ontsloten via de Ketelstraat.  
Tijdens wedstrijden is er een evacuatieweg voorzien 
via de Drievekkenweg.  Intern kan men volledig rond 
het circuit lopen alsook in het binnengebied en dit 
zonder in conflict te komen met de sportbeoefenaars 
zelf.  Om dit te verwezenlijken zijn er verschillende 
voetgangerstunnels voorzien.   
Het is merkbaar dat bij de vorming van het circuit 
door de jaren heen het aspect “minimalisatie hinder 
naar bevolking” telkens maatgevend is geweest. Zo 
ligt het hoofdcircuit bijna volledig binnen de 
natuurlijke kuil van de grindgroeve zelf.  Ook het 
BMX-parcourss waar ook de jeugd met de motor 
trainen is gelegen binnen de perimeter  van het 
hoofdcircuit.  De geluidssporten aan de buitenzijde 
worden zoveel mogelijk geminimaliseerd en dit door 
enkel trial, enduro en mountainbike of veldrijden 
aldaar toe te laten en dit enkel ter  hoogte van een 
sterk afgebakend parcours. Ook voor 4x4 zijn er 
faciliteiten voorzien.  Zo zijn er verspreid over het 
circuit meerdere putten voorzien die niet enkel 
fungeren voor wateropvang maat ook als hindernis 
voor 4X4 en trial. 
Gedurende de recreatieve activiteiten voldoet de 
eigen parking. Tijdens wedstrijden is de site in 
functie van verblijven en parkeren niet groot genoeg.  
In overleg met de bewoners en de stad Maaseik 
worden aanliggende gronden tijdelijk in gebruik 
genomen in functie van camping, parking, parking 
bussen, rennerspark, helihaven, ticketverkoop en 
commandopost.  De nodige infrastructuur is echter 
van tijdelijke aard, bovendien worden al gebruikte 
terreinen terug hersteld in oorspronkelijke toestand.  
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3.2 BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND SITE DORNE
30

 

 
Door stad Maaseik en het provinciebestuur werd een compensatiegebied naar voor geschoven voor natuur- en boscompensatie.  Het is gelegen te Maaseik . Het 
compensatiegebied Dorne vormt momenteel een gele vlek (landbouwbestemming) op het gewestplan gelegen tussen natuurgebied ten noorden en bosgebied ten zuiden.   
Het voorgestelde compensatiegebied zelf is in gebruik als akkerland.  Aan de zuidkant zijn van west naar oost twee eiken-berkenbestanden gelegen die van elkaar 
gescheiden zijn door een Grove dennenbestand.  Langs de grote akker is er een smalle strook van jonge Fijnsparren en/of Grove dennen.  Een houtkant is gelegen op de 
noordoostelijke grens van het compensatiegebied.  De boomlaag bestaat uit Zomereik, Ruwe berk en Grove den.  De struiklaag wordt gedomineerd door Amerikaanse 
vogelkers, Gewone vlier, Brem en Wilg sp.  In de kruidlaag staan bramen. 
De Grove dennenbestanden aan de noordzijde van het compensatiegebied zijn relatief oude bestanden met hier en daar wat Ruwe berk.  De struiklaag bestaat uit Wilde 
lijsterbes, Hulst, Sporkenhout, Amerikaanse vogelkers, Zomereik en Ruwe berk.  In de kruidlaag vinden we plaatselijk veel Adelaarsvaren en wat Pijpestrootje en Blauwe 
bosbes. 
Het bosbestand in het westen is een gemengd bos bestaande voor de helft uit eiken-berkenbos en voor de andere helft uit Europese lork.  Het lorkenbestand is een vrij jong 
bestand zonder ondergroei.  In het eiken-berkenbos zijn de dominante boomsoorten Zomereik en Ruwe berk.  Amerikaanse vogelkers, veel Adelaarsvaren, Wilde lijsterbes, 
Sporkenhout en verspreid wat Blauwe bosbes groeien in de struik- en kruidlaag. 
 
 
Het compensatiegebied Dorne is gelegen tussen 3 uitgestrekte natuurgebieden aangeduid als Grote Eenheid Natuur binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk en deels 
beschermd als habitatrichtlijngebied.  Het betreft : 

� Bovenloop van de Bosbeek ten noordwesten; 
� Het Bergerven ten noordoosten; 
� Hoge Kempen ten zuiden. 

 
Het gebied heeft duidelijk potenties voor natuurontwikkeling en fungeert als verbindingsgebied tussen deze 3 natuurkernen.  De gewenste natuur- en bosstructuur voor 
Limburg kleurt de ruime omgeving van het compensatiegebied dan ook in als natuurverwevingsgebied.   Ten oosten van het compensatiegebied ligt het natuurreservaat 
Schotshei beheerd door Limburgs Landschap vzw.  Het compensatiegebied ligt op nauwelijks 200 m van de perimeter van het visiegebied van het natuurreservaat.   
 
 
In de studie naar “Mogelijke verbindingen tussen het Grensmaasgebied, het Kempens Plateau en het Stamprooierbroek” uitgevoerd door Aeolus in opdracht van Afdeling 
Natuur van AMINAL (huidige Agenschap Natuur & Bos van het Departement LNE) werden open ruimteverbindingen afgebakend.  Het voorgestelde compensatiegebied Dorne 
behoort tot de open-ruimteverbinding “De Houw”, die grenst aan de open-ruimteverbinding “Driepaalhoeve”.  De begrenzing hiervan is weergegeven in figuur 8.5.  Het betreft 
een landschappelijk open verbinding en bosstapsteenverbinding die momenteel vermoedelijk reeds functioneel is voor oud-bossoorten (dankzij houtwallen en bosjes) en 
beperkt functioneel voor soorten van open landschap.  Deze huidige functionaliteit kan echter worden versterkt.  De gewenste verbindende rol kan als volgt worden 
samengevat : 

� De hoofddoelsoortgroep waarvoor de verbinding werd voorgesteld is de Boomklevergroep.  Eerste gewenste functionaliteit is de loofboskernen Dilsenerbos, 
Lindenberg, Aartshouw en Bosbeekvallei met elkaar verbinden voor loofbossoorten. 

� Bijkomende doelsoortgroepen zijn Geelgorsgroep en Roodborsttapuitgroep.  De functionaliteit voor deze doelsoortgroepen is de landschappelijk open heischrale 
gebieden van het Nationaal Park te verbinden met de landschappelijk open landbouwgebieden langs de Vallei van Bosbeek en de stuifzandgordel ten noorden via de 
verbinding Driepaalhoeve. 
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 Milieueffectenrapportage : omloop voor gemotoriseerde sporten “Waterloos” -  Fauna en Flora - AEOLUS 
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Figuur 7: Ligging van het projectgebied binnen de open ruimteverbinding De Houw
31

 

Op basis van een terreinbezoek op vrijdag 21 april 2006 kunnen we het 
compensatiegebied zelf typeren als zeer waardevol vogelgebied.  We 
telden er 6 zangposten van Boompieper, 2 van de Boomleeuwerik en 2 
van de Geelgors.  Dit zijn alle rode lijstsoorten waarvan de populatie de 
afgelopen decennia sterk is achteruitgegaan.  De aanwezige bomenrijen 
naast de akkers en de ijlere eiken-berkenbossen die verspreid tussen de 
naaldbossen liggen zijn de belangrijkste ecotopen die voor deze hoge 
vogelrijkdom verantwoordelijk zijn. De bomenrijen zijn ook nog van belang 
voor vogels van oudere loofbossen: Glanskop, Boomklever en 
Boomkruiper. Mogelijk herbergen ze ook kolonies boombewonende 
vleermuizen, vnl. als er oudere eiken met spechtengaten in de bomenrijen 
staan.   
In de dennenbossen in de omgeving riep een Zwarte specht, een voor de 
Kempen algemene soort maar op Europese schaal vrij zeldzame soort 
getuige de opname ervan in bijlage I van de Vogelrichtlijn. 
In een straal van 2 km rondom het compensatiegebied is dit 
mozaïeklandschap bestaande uit een afwisseling van bos en 
landbouwgebied doorsneden met bomenrijen eveneens aanwezig.  De 
ruimere omgeving van het compensatiegebied is hierdoor zeer geschikt 
voor de hogergenoemde vogelsoorten Boompieper, Geelgors en in 
mindere mate Boomleeuwerik.  Ook voor de kwetsbare Gekraagde 
roodstaart is dit een zeer geschikt leefgebied. 
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3.2.1 Fotoreportage + kaarten bestaande feitelijke toestand 
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3.3 BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND 

In dit hoofdstuk worden de planningscontext betreffende de relevante juridische documenten voor het plangebied beschreven. Deze vormen de juridische randvoorwaarden 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied. 
Onderstaande tabel en kaarten geven de relevante bestaande juridische toestand weer.  
 

3.3.1 Overzicht 

 

Tabel 1: Bestaande juridische toestand 

Type Omschrijving  
 
Gewestplan 

 
De bestemmingen zijn vastgelegd door het gewestplan Maasland (KB 01/09/1980).  
 
De site Waterloos is een voormalige zand- en grindgroeve gelegen aan de grens van Maaseik en Meeuwen-Gruitrode, 
ten westen van de Zuid-Willemsvaart en de kern Neeroeteren.  Alhoewel de groeve zelf reeds lang voor de opmaak van 
het gewestplan bestond en het terrein kort na beëindiging van de exploitatie voor motorcross in gebruik werd genomen, is 
de site heden volgens het gewestplan bestemd als natuurgebied

32
. De site grenst ten noorden en ten zuiden aan een 

landschappelijk waardevol gebied.  Ten oosten wordt de site ontsloten via een landelijke woonzone. 
Het compensatiegebied zijnde het waardevol agrarisch gebied is gelegen ten westen van Dorne tegen de grens met de 
gemeente Dilsen-Stokkem.  De site grenst  zowel ten zuiden als ten westen als ten noorden aan natuurgebied.  
 

 
PRUP voor een permanente omloop met 
trainingsfaciliteiten voor gemotoriseerde 
sporten “Waterloos” te Maaseik 

 
Het PRUP werd In de zitting van 19 april 2006  definitief vastgesteld door de provincieraad en bij ministerieel besluit 
van 19 juni 2006 door de Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen goedgekeurd.   Naar 
aanleiding van de kortgedingprocedure dat ingeleid werd door een aantal omwonenden (Actiecomité Leefbaar 
Waterloos) Op 4 september 2006 bij de Raad van State, werd het PRUP Bij arrest van 7 mei 2007 door de Raad van 
State geschorst. Het schorsingsarrest werd ter kennis gebracht aan het provinciebestuur per aangetekende brief van 21 
mei 2007. In de zitting van 14 juni 2007 besliste de deputatie geen verzoek tot voortzetting van de procedure ten 
gronde in te dienen, waardoor het PRUP via een versnelde procedure ook vernietigd zal worden. 
 
In de zitting van 5 juli 2007 verklaarde de deputatie zich akkoord tot een volledige herneming van de PRUP-
procedure, m.a.w. via het bijeenroepen van een nieuwe plenaire vergadering, waarna de verdere procedurestappen 
opnieuw doorlopen zullen worden. Hierbij zullen de milderende maatregelen die uit het goedgekeurde project-MER 
voortvloeien en die ‘ruimtelijk’ van aard zijn, vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het nieuwe 
PRUP. 
 
 

                                                        
32

 De groeve dateert van voor 1960, de eerste vergunning dateert van 01.12.77, het gewestplan is vastgesteld bij KB d.d. 1.09.80.  Er werden reeds eerder vergunningen tot het houden van 
crosswedstrijden afgegeven bij ministerieel besluit d.d. 01.12.77, 25.05.84,28.03.83,…..De eerste exploitatievergunning werd afgegeven bij ministerieel besluit d.d. 1.8.89.  
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Type Omschrijving  

 
BPA 

 
Er zijn geen bijzondere plannen van aanleg opgemaakt voor het plangebied. Aanliggend is de recreatiezone geordend 
dmv het BPA Ongelroot

33
. Het hele gebied is bestemd als zone voor sport en spel. De zone is voorbehouden voor de 

aanleg van sport- en spelterreinen met groenbeplanting en de gebouwen nodig voor de uitrusting. De afschermende 
groenzone rondom het terrein van 10 meter is tot heden niet uitgevoerd. 
 

 
Afbakeningsproces voor de gebieden van de 
agrarische en de natuurlijke structuur van de 
buitengebiedregio Limburgse Kempen en 
Maasland 

 
Het afbakeningsproces bevindt zich in de voorbereidende fase.  In de verkenningsnota van februari 2007 wordt voor 
Gruiterbos – Solterheide, waar het motorcrossterrein bij aansluit, het behoud en de versterking van de ecologische 
waardevolle complexen van bossen, heiden, landduinen en vennen vooropgesteld.  Voor Dornerheide, waar het 
compensatiegebied “Dorne” bij aansluit, wordt het behoud en de versterking van de samenhangende boscomplexen 
vooropgesteld.  
 

 
Beschermd monumenten en landschappen 

 
In of in de omgeving van het plangebied zijn geen beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten 
gesitueerd. Er zijn evenmin dossiers lopende.  
 

 
Habitat- en Vogelrichtlijngebied 

 
In of in de omgeving van de plangebieden zijn geen habitat- en vogelrichtlijngebieden gesitueerd.  
  

 
Gebieden van het VEN/IVON 
 
 

 
De plangebieden maken zelf geen onderdeel uit van het Vlaams Ecologische Netwerk. De site Waterloos grenst wel aan 
het VEN-gebied  “De Ruiterskuilen-Oudsberg-Solterheide” dat gelegen is te Meeuwen-Gruitrode. 
 

 
Landschapsatlas 
 
 

 
De omloop vormt een uitloper van de relictzone “Paraboolduin Opglabbeek” en wordt tevens omsloten door het lijnrelict 
“Steilrand tussen het Kempisch Plateau en de vlakte van Bocholt”.  

 
Inbreuken tegen de stedenbouwwetgeving 

 
Momenteel zijn binnen het plangebied geen enkele reliëfwijzigingen, bouwvolumes en/of constructies behoorlijk vergund.  
Een aantal inbreuken op de regelgeving van de ruimtelijke ordening zijn ambtelijk vastgesteld. Deze inbreuken zijn 
opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabel 2: ambtelijk vastgestelde inbreuken  

adres bedrijf perceel aard dossiernr. 
Maaseik 

datum 

 
Fortstraat 41 3680 
Maaseik 

 
Motorclub 
Maasland, p/a 

 
4

de
 afdeling 

sectie c 4 

 
Aanleg motorcrosscircuit 
met clublokaal zonder 

 
876.1/92.08 

 
05-06-1992 
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 BPA Ongelroot  goedgekeurd d.d. 1986/06/04 
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Schrijvers Jef 
(voorzitter) 

perceel 1269 m 
+ 1269 l 

vergunning 

 
Fortstraat 41 3680 
Maaseik 

 
Motorclub 
Maasland, p/a 
Schrijvers Jef 
(voorzitter) 

 
4

de
 afdeling 

sectie c 4 
perceel 1269 m 
+ 1269 l 

 
Aanleg motorcrosscircuit 
met clublokaal / 
reliëfwijziging  zonder  
vergunning 

 
876.1/92.19 

 
24-07-1992 

 
Fortstraat 41 3680 
Maaseik 

 
Motorclub 
Maasland, p/a 
Schrijvers Jef 
(voorzitter) 

 
4

de
 afdeling 

sectie c 4 
perceel 1269 m 
+ 1269 l 

 
Loods / talud / keermuur / 
reclamepanelen / 
ondertunneling zonder 
vergunning 

 
876.1/01.04 

 
16-03-2001 

 
 
Milieuvergunningen 

 

Artikel 1 §1. Aan MC MAASLAND – NEEROETEREN vzw, Fortstraat 41 te 3680 MAASEIK wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit 

besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het verder exploiteren en het wijzigen van de omloop voor grondgebonden gemotoriseerde 
sporten door diversificatie van motorsport, waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn: 
 
- (rubriek 3.1.2°) : het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater 

(Het lozen van maximaal 2,66 m³/uur – 16 m³/dag – 368 m³/jaar bedrijfsafvalwater van de wasplaats, afspuitplaats of bikewash voor motoren met opvang van het 
afspuitwater in 2 waterdichte betonnen bakken, via een vetvanger/filter in een langsgracht van de Ketelstraat; reeds vergund voor het lozen van 2,66 m³/u – 16 

m³/dag –180 m³/jaar; hernieuwing – uitbreiding jaardebiet) (klasse 2); 
- (rubriek 3.2.) : het lozen van niet in de rubrieken 3.3. en 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater 

(Het lozen van maximaal 500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in een langsgracht van de Ketelstraat; hernieuwing) (klasse 3); 
- (rubriek 15.1.2°) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, 

andere dan personenwagens 
(Een rennerspark in de groeve en trialparking, waar tijdens de motorcrossoefeningen de voertuigen worden gestald binnen de inrichting, voor totaal 130 voertuigen 
en een overdekte stalplaats voor maximaal 8 voertuigen, waaronder 1 bulldozer, 1 graafmachine, 2 tractoren en 2 laad- en aanhangwagens, 
totaal over beide stalplaatsen 138 voertuigen; reeds vergund voor de overdekte stalplaats voor 8 voertuigen; hernieuwing – uitbreiding met het rennerspark) (klasse 

2); 
- (rubriek 15.2.) : werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan 

deze bedoeld in rubriek 15.3. en 15.5. 
(Een overdekte werkplaats (met ondoordringbare vloer zonder schouwput of brug) voor het herstellen van de onder rubriek 15.1.2° vermelde eigen 

bedrijfsvoertuigen voor het onderhoud, egaliseren, aanpassing en beregening van het crosscircuit; hernieuwing) (klasse 3); 
- (rubriek 15.4.2°b) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig of 

gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan het sub 1° vermelde industriegebied 
(Het wassen van gemiddeld minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag. Tijdens wedstrijden en trainingen kunnen maximaal 32 voertuigen tegelijk 

worden afgespoten. Tijdens wedstrijden worden per wedstrijddag, afhankelijk van de weersomstandigheden, tussen 150 en 300 motoren afgespoten; hernieuwing 
– opname van het dagmaximum) (klasse 2); 

- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft 
(De opslag van 5.600 liter mazout in 2 bovengrondse houders van respectievelijk 3.300 liter voor de CV-installatie en 2.300 liter voor de bedrijfsvoertuigen; 

hernieuwing) (klasse 3); 
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C 

(Een ton van 800 liter voor de opslag van afvalolie van crossmotoren en andere motoren; hernieuwing) (klasse 3); 
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare 

koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) 
(Een verdeelslang voor het bevoorraden van uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen; hernieuwing) (klasse 3); 
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- (rubriek 32.9.4°) : omloop voor wedstrijden, test- en oefenritten, of test- en oefenvaarten, met motorvoertuigen of motorvaartuigen, met inbegrip van recreatief 

gebruik, niet volledig gelegen op de openbare weg of op openbare waterwegen : permanente omlopen voor gemotoriseerde vaar- en/of voertuigen met een 
geluidsemissie van meer dan 98 dB, uitgezonderd outdoorcartings 
(Een multifunctioneel terrein voor grondgebonden gemotoriseerde sporten, met name motorcross, trial, 4x4 en quad, voor de exploitatie gedurende maximaal 60 

kalenderdagen per jaar; 
reeds vergund als een crossterrein, minder dan 150 kalenderdagen geopend, voor wedstrijden, test- en oefenritten; hernieuwing, vermindering van het aantal 
activiteiten per jaar, wijziging activiteitenregime en diversificatie van motorsporten) (klasse 1); 

- (rubriek 32.9.5°) : omloop voor wedstrijden, test- en oefenritten, of test- en oefenvaarten, met motorvoertuigen of motorvaartuigen, met inbegrip van recreatief 

gebruik, niet volledig gelegen op de openbare weg of op openbare waterwegen: permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen met een 
oppervlakte van 5 ha of meer 
(De oppervlakte van het kadasterperceel waarop het circuit gelegen is bedraagt 14ha 51a 36ca – bijkomende rubriek inzake MER-plicht) (klasse 1); 

- (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. 

(Een grondwaterwinning met een diepte van 22 m voor de winning van maximum 500 m³/jaar voor huishoudelijke doeleinden; hernieuwing) (klasse 2); 
op de kadastrale percelen van en te MAASEIK, Afdeling 2, Sectie D, nrs. 1269m en 1269L, ter plaatse Ketelstraat z/n. 
 
§2. De milieuvergunning wordt GEWEIGERD voor het gebruik van hetzelfde multifunctioneel terrein voor grondgebonden gemotoriseerde sporten (rubriek 32.9.4°), voor 

de discipline ENDURO, zowel wat betreft het vertrek vanuit of de aankomst op dit terrein, als de doortocht op het terrein. 
 
§3. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit. 
 

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum 

van dit besluit. 
De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is 
genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald. 

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 99, §1 
van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een vergunning nodig is, wordt deze 

milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 133bis, 
1°, of artikel 193, §2bis, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. 

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, werken en 
wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening definitief is verleend. 
§3. Wordt de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 

ruimtelijke ordening, evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 133bis, 2°, of artikel 193, §2bis, alinea 2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening, dan vervalt de  in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.  
 

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 3 jaar, die eindigt op 10 juli 2011.  
 

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van: 

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II. 
Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II: 
- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8) 
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6) 
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4) 
- V.04 : Lozingen in grondwater (Hfdst. 5.52 en 4.3) 
- V.05 : Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.10) 
- V.26 : Bedrijfsafvalwaters (Afd. 5.3.2 en bijl. 5.3.2) 
- V.37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (Hfdst. 5.15) 
- V.46A : Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1 en bijl. 5.17.1) 
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- V.46C : Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7) 
- V.57 : Opslag van gevaarlijke producten – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen (Afd. 5.17.5) 
- V.76 : Omlopen voor motorvoertuigen (Afd. 5.32.10) 
- V.93 : Winning van grondwater (Hfdst. 5.53) 
§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden: 
 
1. In de verwevingszone, zoals aangeduid op het aan dit besluit gehechte uitvoeringsplan, mogen geen gemotoriseerde sporten worden beoefend. 
2. De gronddammen en geluidsschermen moeten worden aangebracht zoals aangegeven op het aan dit besluit gehechte uitvoeringsplan.  

3. De hoofdingang moet worden voorzien van een poortgebouw, dat zodanig geconstrueerd wordt dat het tunneleffect voor het geluid naar de omgeving wordt 
vermeden. 

4. Tijdens trainingssessies - uitgezonderd de trainingssessies horende bij wedstrijden - moet de oostelijke lus met de bijhorende startplaats worden kortgesloten 
zoals aangegeven op het aan dit besluit gehechte uitvoeringsplan. 

5. In afwijking van artikel 5.32.10.3.§2° van titel II van het Vlarem mogen de motoren slechts een geluid voortbrengen van maximum 94 dB(A) volgens de 
meetmethode van de internationale federatie (FIM).  

6. De exploitant moet steeds kunnen beschikken over een precisie-geluidsniveaumeter om het geluidsniveau van de gebruikte motorvoertuigen te kunnen bepalen 
overeenkomstig artikel 5.32.10.3.§1.2° van titel II van het Vlarem. 

7. Op 2 meetpunten (één vast en één mobiel punt) binnen het crossterrein wordt een meetpost geplaatst die het geluidsniveau als LA eq, 1s continu meet. Deze 2 
meetpunten bevinden zich op 5 m van de passages van moto’s op het circuit. Op aanwijzing van een erkende deskundige in de discipline geluid worden de locaties 
zodanig gekozen dat de motor met maximaal vermogen moet optrekken (met name bij de start en net na een 180° bocht voor een recht stuk circuit). 
De moto’s op het circuit moeten voldoen aan de volgende grenswaarden, gemeten op 5 m van de motor: 

− Tijdens trainingssessies : 95 dB(A) voor het LAeq, 1s en dit bij vol vermogen 

− Tijdens wedstrijden en trainingssessies horende bij wedstrijden: 100 dB(A) voor het LAeq,1s en dit bij vol vermogen. 

8. Op de locatie Ledenweg 14 wordt een permanente meetpost voorzien, waarmee simultaan metingen van het LAeq,1h-niveau en de LAeq,, 1s-niveaus worden 
uitgevoerd zodat er een duidelijke correlatie en evaluatie mogelijk is. De meetgegevens van deze permanente meetpost en de meetposten binnen het circuit 

worden on-line geregistreerd en getoond op een computerscherm in de controlekamer. 
9. Tijdens de normale exploitatie wordt het specifieke geluid van de inrichting uitgedrukt als LAeq,1h beperkt tot 50 dB(A) in de meetpost Ledenweg en op 200 m van 

de inrichting. De pieken van het specifiek geluid van de inrichting uitgedrukt als LAeq,1s worden op de zelfde locaties beperkt tot 70 dB(A). Tijdens de wedstrijden en 
de oefenritten horende bij wedstrijden mogen deze waarden met 5 dB(A) worden overschreden.  

10. De exploitatie mag 60 kalenderdagen per jaar gebruikt worden: 

o van april tot en met oktober wordt er slechts één weekend (zaterdag en zondag) per maand gecrost. Van  november tot en met maart wordt er niet 

gecrost; 

o er worden 4 wedstrijden per jaar georganiseerd. Indien Pasen in de maand maart valt, wordt de Paascross of Paastrofee in het Paasweekend 

georganiseerd; 

o gedurende de hele maand juli wordt er niet gecrost en wordt enkel de GP Zijspan georganiseerd gedurende één weekend; 

o het vrijgekomen weekend van de maand juli wordt gebruikt in één van de andere maanden waarin géén wedstrijd wordt georganiseerd; 

o scholingsdagen en fabriekstesten worden enkel georganiseerd tijdens de gewone openingsdagen en openingsuren; 

o gedurende het seizoen wordt er gedurende weekdagen afwisselend gecrost, met name telkens een week dinsdag en donderdag, met de 

daaropvolgende week enkel woensdag; 

o het terrein is geopend op zaterdag en zondag van 11u tot 18u met elk uur 15 minuten pauze (stiltemomenten om de 45 minuten). Tijdens de 4 

wedstrijden zijn deze openingsuren en stiltemomenten niet van toepassing. 

Op woensdag is het terrein geopend van 14u tot 18u, op dinsdag en donderdag van 10u tot 12u en van 13u tot 17u. Dit zijn maximale openingsuren. 

o Overeenkomstig artikel 5.32.10.4.§2 van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend op de openingsuren van de omloop tijdens de zondag, in 

die zin dat de omloop op zondag tijdens wedstrijden gebruikt mag worden vanaf 8.00 u tot en met 18.30,  en op zondag tijdens oefeningen en 
trainingen gebruikt mag worden vanaf 11.00 u tot en met 18.00 u. 

11. De kalenderdagen waarop het circuit open gehouden wordt, moeten jaarlijks worden overgemaakt aan het stadsbestuur Maaseik, de afdelingen Milieuvergunningen en 
Milieu-inspectie van de Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, minstens één maand voor de opening van het circuit. 
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Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden. 

 
Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van 

Vlarem I. 
Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie 
art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door 
brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting. 
§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, 
worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I. 
§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18

de
 en 12

de
 maand voor het verstrijken van de 

vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de 
hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd. 
 

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft 

worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse 
Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem. 
De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of 
wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend. 
 

Tegen deze milieuvergunning van d.d. 2008-07-10 werd, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, 5 beroepen 
ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse Minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling 
Milieuvergunningen. De beroepen werden ingediend op 6 augustus, 2 beroepen op 8 augustus, 20 augustus 
en de laatste op 22 augustus.  
 

 
Compensatieregeling - 
gemeenteraadbeslissing d.d. 26 april 2004 
(samenvattend) 
 

 
Overwegende dat in het kader van de gewestplanwijziging of omzetting van natuurgebied naar recreatiegebied ten 
behoeve van grondgebonden gemotoriseerde sporten te Waterloos, in nauw overleg met de Afdeling Natuur en de 
Afdeling Bos en Groen, een evenwaardige compensatie (zowel kwalitatief als kwantitatief) dient gerealiseerd te worden; 
 
Gelet op het feit dat na overleg met de genoemde diensten, onder andere werd geopteerd om de percelen landbouwgrond 
te Opoeteren welke stadseigendom zijn, met name sectie C nummers 70W/3, 70B/4 en 70D/4, in te brengen in de 
compensatie omwille van het feit dat hierdoor de naastliggende bos- en natuurgebieden met elkaar verbonden en één 
geheel zullen vormen; 
 
Overwegend dat bovengenoemde landbouwgrond verpacht is aan dhr. Paul Geerkens en zich mondeling akkoord heeft 
verklaard met volgende regeling: De akker nog te bewerken tot zijn vijfenzestigste (2012), met een opgelegde beperking 
qua bemesting, om daarna de pacht definitief stop te zetten; 
 
Overwegend dat het instituut voor natuurbehoud, zal bepalen welke natuurwaarde (akkerland, intensief grasland of 
grasland met bepaalde natuurwaarde) de akker heeft en naargelang deze indeling is de pachter, vanaf één jaar na de 
gewestplanwijziging gehouden een aangepaste, gewijzigde of beperkte bemesting toe te passen; 
 
Zijn volgende besluiten éénparig goedgekeurd: 
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1. Instemmen met de beëindiging in der minne van de pachtovereenkomst, mits: 

� Pachtovereenkomst wordt beëindigd op de dag dat de oogst, die ingezaaid is, geoogst is, dit in het jaar dat 
de heer Geerkens 65 jaren wordt. Indien er geen velden zijn, doch bv. weiland, wordt de pacht beëindigd de 
dag van de 65

ste
 verjaardag 

� De pachter mag de verpachte grond gratis bewerken tot zijn 65
ste

 verjaardag 
� Het instituut voor natuurbehoud, zal bepalen welke natuurwaarde (akkerland, intensief grasland of grasland 

met bepaalde natuurwaarde) de akker heeft en naargelang deze indeling is de pachter, vanaf een 
vastgesteld tijdstip (één jaar na de gewestplanwijziging) gehouden een aangepaste, gewijzigde of beperkte 
bemesting toe te passen; 

� Na zijn 65
ste

 verjaardag (zie boven) stelt hij de verpachte grond opnieuw ter vrije beschikking van de stad 
Maaseik, zonder dat deze enige vergoeding verschuldigd is, aan wie dan ook, uit hoofde van deze 
beëindiging. 

� In ruil voor deze inschikkelijkheid van de pachter hoeft deze vanaf heden geen pachtgelden meer te betalen. 
 
2. Deze beslissing zal bekrachtigd worden via een notariële akte of door verschijning voor de Vrederechter.  
 
De beëindigen van de pacht met bovenvermelde voorwaarden is reeds bekrachtigd door de vrederechter d.d. 13 juli 2004 
 

 
Tegen de inrichting lopende gerechtelijke 
procedures  

 
� Het beroep ingesteld door de exploitant bij het Hof van Beroep te Antwerpen tegen het stakingsbevel dd. 

14 december  2007 van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Tongeren (procedure ingeleid door het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuinspectie van de Vlaamse Overheid); 

� De procedure voor de Correctionele Rechtbank in Tongeren. 
 

 
 

3.3.2 Kaarten bestaande juridische toestand 
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4 ANALYSE RUIMTELIJKE STRUCTUUR (TERREIN VOOR GEMOTORISEERDE SPORTEN ALS SCHIEREILAND IN DE OPEN RUIMTE) 

4.1 RUIMTELIJKE SITUERING ALGEMEEN 

 

Figuur 8: situering in de bestaande ruimtelijke structuur Maaseik 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemeente Maaseik maakt deel uit van drie grote landschappelijke 
eenheden.  Het oostelijk deel is gesitueerd in de Maasvallei, westelijke delen 
van de gemeente zijn gelegen op het Kempisch Plateau.  De grens tussen 
deze landschappelijke eenheden wordt gevormd door de steilrand en de 
vlakte van Bocholt. Deze laatste vormt de derde landschappelijke eenheid.   
 
De natuurlijke structuur wordt bepaald door de Maasvallei, de rand van het 
Kempisch Plateau en de Bosbeekvallei.  In het Westen van de gemeente is de 
Zuid-Willemsvaart gesitueerd. Dit kanaal is deel van een belangrijke groene 
structuur die gekenmerkt wordt door de uitgestrekte naaldbossen en 
heidevelden van het Kempisch plateau tussen Lanaken en Opglabbeek.   
De site voor grondgebonden gemotoriseerde sporten is gesitueerd tussen 
Neeroeteren en Opoeteren.  Het ligt op de scheiding tussen de Open Vlakte 
van Bocholt en het Kempisch plateau waarvan de steilrand ongeveer 500 
meter westelijker ligt.  In het noordoosten ligt het gehucht Waterloos. Het open 
terrein bestaat hoofdzakelijk uit landbouwgrond.  Aan de oostzijde grenst de 
site voor gemotoriseerde sporten aan de sportzone van Waterloos VV,  beide 
hebben via de Ketelstraat hun hoofdontsluiting.   
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4.2 ANALYSE VAN DE DEELSTRUCTUREN 

 

4.2.1 Reliëf 

 

Figuur 9: reliëfvorming terrein
34

 

Doordat het crossterrein uitgebaat wordt in een oude zand- en grindgroeve die uitgegraven is 
vanuit een heuvel, wordt het circuit aan het oog onttrokken.  Slechts de ingang is zichtbaar en 
dan nog alleen vanuit de toegangsweg.  Het natuurlijk reliëf waarborgt een landschappelijke 
inpassing van het geheel.  Het grootste deel van het terrein ligt immers letterlijk ingegraven in 
een kuil waarvan de wanden tot ± 5 à 10 meter hoog zijn.  Negatief is echter wel dat de 
natuurlijke geluidswal het kleinst is aan de oostzijde waar ook de woongemeenschap Waterloos 
gelegen is. In het noordoosten beperkt de groenbuffer zich ook tot een minimale houtwal. 

                                                        
34

 Bron: richtnota sport & recreatie (Technum 2/4/97) + topografische kaart 1/10.000 OC GIS-Vlaanderen 
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4.2.2 Groenstructuur:  

 

Figuur 10: groenstructuur
35

 

 
De site voor grondgebonden gemotoriseerde sporten wordt aan de west-, noordwest- en zuidzijde ontsloten 
door een bosgordel.  Aan de noordoostzijde wordt het terrein landschappelijk ingekapseld door een houtwal, 
grotendeels bestaande uit eik.   De bosgordel bestaat uit naaldbomen.  Zo wordt het terrein ten zuiden, ten 
westen en ten oosten  ontsloten door fijnsparren terwijl aan de noordwestkant de bosgordel grotendeels bestaat 
uit zwarte den en in mindere maten uit eik, lork alsook fijnspar.  Aanliggend ten westen van het terrein bestaat 
de bosgordel uitsluitend uit gewone den.  
Met uitzondering van de zonering met eiken die biologische zeer waardevol zijn, wordt de bosgordel 
beoordeeld als biologisch waardevol

36
. 

Ter hoogte van het motorcrosscircuit zelf,  blijft het groen beperkt tot grasvlakten.  
 

 
 
 
 
 

4.2.3 Nederzetting: 

 
Figuur 11: nederzettingsstructuur

37
 

 
 
Binnen een straal van 500 meter ligt het woonlint Waterloos. De landelijke nevenkern is ontwikkeld rond de 
Waterlozeweg die fungeert als ruimtelijke drager, de Ketelweg en Leendenweg.  De hoofdfunctie is wonen.  De  
uitrustingsgraad is dan ook zeer laag.  In dit kader dient men zich dan ook de vraag te stellen of men niet 
eerder dient te spreken van een lineaire woonconcentratie dan van een nevenkern.  
Morfologisch kenmerkt het gedeelte Ketelstraat binnen de straal van 500 meter zich eerder door zijn beperkt 
aantal woningen die eerder te omschrijven zijn als een ijle, verspreide bebouwing gelegen langs een landelijk 
weg en dit in tegenstelling tot de Leendenweg, die morfologisch eerder te omschrijven is als een landelijk 
woonlint, dat hoofdzakelijk aan één zijde bebouwd is.  
       
 

                                                        
35

 Bron: boskartering – eigen verwerking 
36

 Bron: Biologische waarderingskaart versie 2 1997 
37

 Bron: topgrafische kaart 1/10.000, OC GIS-Vlaanderen – eigen verwerking 
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Waterlozeweg 

Ketelstraat 

 

 

Waterlozeweg 

Ketelstraat 

 

 

1: rennerspark; 
2: hoofdparking; 
3: camping; 
4: reserveparking; 
5: parking VIP; 
6: parking VIP + helihaven; 
7: parking bussen; 
8: ontsluiting nooddiensten  
 

4.2.4 Ontsluiting: 

Figuur 12: ontsluitingsstructuur 

 
Algemeen 
De site voor grondgebonden gemotoriseerde sporten wordt volgens het mobiliteitsplan 
bij voorkeur ontsloten via de Ketelstraat.  En niet via de Waterlozeweg.  De 
ontsluitingsfunctie van het de site voor grondgebonden gemotoriseerde sporten is echter 
ten nadele van de woonfunctie aldaar.  De site zelf wordt rechtstreeks ontsloten op de 
Ketelstraat.  Deze toegangsweg fungeert tevens als ontsluiting van de bestaande 
recreatiezone (voetbalvelden).   
 
Ontsluiting (parkeren) bij  recreatieve activiteiten  en trainingen 
De sportbeoefenaars en recreanten parkeren alle op het centrale plein ter hoogte van de 
cafetaria binnen de site zelf.  In kader van het huidig gebruik is de parkeercapaciteit  
voldoende.  Hierdoor is er geen overlast ten aanzien van de omgeving.  

 
Ontsluiting bij wedstrijden (4x per jaar) 
Bij wedstrijden treed het draaiboek in werking en dit om enerzijds alles foutloos te laten 
verlopen en anderzijds de overlast tot een minimum te beperken.  Het draaiboek is 
opmaakt in samenspraak met het stadsbestuur, de hulpdiensten, de organisatie en de 
omwonende.  In functie van mobiliteit worden volgende maatregelen genomen: 
� Voorzien van bijkomende parkings ter hoogte van aanliggende weilanden; 
� Parkeerverbod instellen ter hoogte van Ketelstraat van de Opoeterenweg tot aan 

het voetbalveld en dit van 8 tot 19 uur. 
� Op de wedstrijddag worden volgende wegen afgesloten voor verkeer, enkel 

plaatselijk varkeer wordt hier toegelaten: 
o Spreeuwerstraat, aan brug Geisteren; 
o Waterlozeweg, aan brug Brugstraat; 
o Leverenweg, aan Brugstraat; 
o Meyldersweg, aan ingang Spreeuwerstraat; 
o Smeetsberg tussen de Ketelstraat en Leverenweg. 

� In kader van evacuatie en toegankelijkheid nooddiensten is tevens een toegang 
via de Drievekkenweg voorzien.  Deze bosweg wordt tevens gebruikt ter 
ontsluiting van de tijdelijke camping en het tijdelijk rennerskamp.    
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4.2.5 Synthese bestaande ruimtelijke structuur 

 
Ter samenvatting is hieronder, grafisch de bestaande ruimtelijke structuur weergegeven 
 

Figuur 13: synthese bestaande ruimtelijke structuur 

bos 
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5 KNELPUNTEN EN AANDACHTSPUNTEN 
 

5.1 KNELPUNTEN - BEDREIGINGEN 

 
� Heden is er een discrepantie tussen het gebruik (motorsport) en de bestemming op het gewestplan, zijnde natuurgebied. 
� (Mogelijke) geluidsoverlast: De natuurlijke geluidswal is het kleinst aan de noordoostzijde  van het circuit.  Het is juist aan deze zijde dat het woonlint Waterloos en de 

solitair woningen gelegen zijn.  Wetende dat de overheersende winden zuidwestenwinden zijn, dient in kader van de woonkwaliteit naar oplossingen gezocht te worden. 
� Heden liggen de bestaande geluidswallen aan de grens van het plangebied.  Ifv geluidsafname dienen deze echter zo kort mogelijk bij de bron voorzien te worden.  
� Door intensief gebruik kan men erosievorming krijgen in de bosgordel. 
� Juridisch gezien is de site te waterloos een bosgebied.  Volgens het bosdecreet dient dan ook bij het indienen van het regularisatiedossier het bosbestand gecompenseerd 

te worden.   
� De bestaande geluidswal aan de noordoostzijde wordt gebruik voor trial.  Gronderosie en beschadiging aan de bestaande houtwal is duidelijk vaststelbaar. 
� De start is gelegen achter een natuurlijk grondwal. Deze wordt echter op twee plaatsen doorbroken. 
� (Mogelijke) geurhinder tijdens evenementen; 
� ………………… 
 

5.2 POTENTIES -  KANSEN 

 
De ordening van de bestaande site voor gemotoriseerde sporten maakt het mogelijk om het aanliggend natuur- en bosgebied te  beschermen, de landschappelijke inpassing 
te optimaliseren, de woonkwaliteit van de aanliggende woningen te garanderen alsook een multifunctioneel gebruik van het terrein zelf vast te leggen.  
 
� Het ordenen en consequent beheren van het gebied kan bijdragen tot ontlasting van recreatiedruk ten aanzien van de aanliggende natuur 
� Het vastleggen van bijkomende geluidsmaatregelen en dit vooral aan de noordoostzijde komt de woonkwaliteit van Waterloos alsook de aanliggende wooneenheden 

ten goede. 
� Het ordenen van de verschillende wenselijke activiteiten is één van de elementen om de bestaande bosgordel  te beschermen. 
� Door kwalitatieve en de kwantitatieve compensatie van het ganse natuurgebied (schiereiland),  kunnen ter hoogte van Dorne twee natuurgebieden fysiek met elkaar 

verbonden worden.  
� Het natuurlijk reliëf geeft niet enkel een enorme meerwaarde aan het circuit zelf, maar kan tevens aangewend worden in functie van geluidsoverlast en in functie 

van landschappelijke inpassing.  
� Het toepassen van de principes van duurzaam ruimtegebruik (bundelen van infrastructuren). 
� Het doorvoeren van een gedifferentieerd ruimtegebruik en dit in relatie tot de draagkracht van de zone zelf als ook ten aanzien van de aanliggende natuur-, landschap- 

en woonstructuren. 
� Door het versterken van de bosgordel en dit vooral ter hoogte van het noordoosten, bekomt men een optimalisatie van de landschappelijke inpassing van de site. 
� Door het regulariseren van het terrein kan de recreatiedruk op de aanliggende natuurwaarde gekanaliseerd worden. 
� Het ruimtelijk inbedden van de bestaande activiteiten komt tegemoet aan een reële vraag. 
� Het ruimtelijk inbedden van milderende maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid conform het plan- en projet-MER. 
� Het toepassen van de principes van duurzaam ruimtegebruik en integraal waterbeheer ter hoogte van de omloop voor grondgebonden gemotoriseerde sporten. 
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6 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 
 

6.1 VISIE 

 
Het plan moet leiden tot het bekomen van een kwalitatief multifunctioneel recreatiegebied voor grondgebonden gemotoriseerde sporten en dit in functie van de draagkracht 
van de omgeving, zijnde zowel het woonlint Waterloos als de aanliggende natuurwaarde.  
 

6.2 DOELSTELLINGEN 

 
Het bekomen van een kwalitatief multifunctioneel  omloop voor grondgebonden gemotoriseerde sporten en dit in functie van de draagkracht van de omgeving en dit door: 
� Het optimaal integreren van ruimtelijke milderende maatregelen die voorvloeien uit het Plan- en Project-MER.  
� Optimalisatie van de buffers en dit zowel landschappelijk als in functie van geluid. 
� Het RUP dient voldoende garanties te bieden opdat natuur- en boscompensaties ook effectief kunnen worden gerealiseerd. 
� Het doorvoeren van landschapsherstel door het opleggen van beheersmaatregelen van de niet-bebouwde ruimte. 
� Het introduceren van zuinig en intensief grondgebruik. 
 

6.3 RUIMTELIJKE ASPECTEN VANUIT DE MILIEUEFFECTENREPPORTAGE 

 
Vanuit het Plan-Mer dienen onderstaande aspecten opgenomen te worden binnen de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP 
 
Effect Maatregel Relevantie

38
 Toelichting 

 
Discipline Geluid 

Bronmaatregelen:   

Gebruik geluidsdemper HR en/of MV Gebruik geluidsdemper (waar technisch mogelijk) 
verplichten 

PRUP Aanleg controlerijstrook (= verharding) in 
kernzone moet mogelijk zijn.  

MV Wijze van controle en normen voor individuele motoren te 
voorzien (incl maatregelen bij overschrijding van normen).  

Brongegevens:  
Bronmeting op 0,5m van uitlaat  
geluidsdrukniveau: 92,9 à 102,7 dB(A)  
LAmax vol vermogen: 106,0 à 114,0 dB(A) 
Maximaal geluidsniveau bij start:  
LAmax: 118,7 dB(A); LAeq,1s: 117,1 dB(A)  
~max geluidsvermogenniveau van 135dB(A) per 
crossmotor 

Controle individuele motoren & registratie in register. 

HR Bijhouden register (+ verantwoordelijke) te voorzien. 

                                                        
38

 HR: huishoudelijk reglement; MV: milieuvergunning 
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Effect Maatregel Relevantie
38

 Toelichting 
MV 
 

Specifieke immissienormen op te nemen in MV. 
Aanzet tot toetsingskader:  
Op 5 m van de passageplaats van moto’s op het circuit: 
oefensessie: LAeq,1s bij vol vermogen: 95 dB(A)  
wedstrijden: LAeq,1s bij vol vermogen 100 dB(A)  
in Ledenweg en op 200m: 
LAeq,1h: 50dB(A) 
Pieken: LAeq,1s: 70dB(A) 
Bij wedstrijden & oefenritten ifv wedstrijden overschrijding 
met 5dB(A) toegestaan 
Plaatsing & opvolging meetposten via milieuvergunning op 
te leggen.  

Maximaal geluidsvermogenniveau bij passage tijdens 
wedstrijd profs: vergelijkbaar met geluidsvermogenniveau 
bij start 

Meetposten op 5m van circuit (vast punt thv 
noordelijke bocht van 180°, mobiel punt thv 
startplaats) en thv woning Leedenweg 14.  

PRUP Plaatsing van meetposten (incl. bescherming & 
graafwerken ifv voorzien van eventuele 
bekabeling) moet mogelijk zijn binnen kernzone & 
zone voor ondersteunende functies.  

PRUP Aanleg van geluidsschermen moet mogelijk zijn 
thv de voorgestelde locaties (dwz in kerzone en 
zone voor ondersteunende functies; niet 
noodzakelijk in verwevingszone en bosbuffer).   
Voorschriften zodanig dat tribunes in noordelijke 
grondberm kunnen geïntegreerd worden, op 
voorwaarde dat akoestische reflectie wordt 
vermeden.  

Immissiemetingen:  
Training recreanten ca 10dB(A) lager dan wedstrijd profs 
(beperkter aantal rijders; 2 takken van circuit niet in 
gebruik; rijders minder voluit). 
Hoogste niveaus eerste 7-8min (rijders samen). 
Leedenweg 14: globaal geluidsdrukniveau > 65dB(A), max 
LAeq,1s: 76 à 78 dB(A);  
Ketelstraat: LAeq,1s: 69 à 70 dB(A), max LAeq,1s: 
76dB(A; LAeq,1h: 67 à 71 dB(A). 
Omroepsysteem bij wedstrijden mee bepalend; vnl tussen 
manches. 
Richtwaarden en grenswaarden voor zowel bestaande als 
nieuwe inrichtingen (geen juridische verplichting om deze 
op te leggen!) worden zowel tijdens oefensessie als 
wedstrijd overschreden.  

Effectberekening volgens geluidsmodel:  
LAeq,1h: thv meest nabijgelegen woningen ca 70 
dB(A) tijdens wedstrijd; ca 60 dB(A) tijdens 
oefensessies.  

Schermmaatregelen (zie Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. voor een situering); steeds zo dicht 
mogelijk bij de piste 
Noordzijde: gronddam 6m, (verhogen bestaande 
talud)  
Eventueel inwerken tribune; niet akoestisch 
reflecterend! (geen verharding, uitz bv 
kalkstabilisatie, grondwapening, hout, ...). 
Noordoosten: geluidschermen 3m bovenop 
bestaande talud 
Zuidzijde: berm 4m (gronddam of gestapelde 
strobalen) 
Ingang: dichte poort tussen gronddam noordzijde en 
gebouwen en talud + scherm noordoosten. Poort 
sluiten tijdens activiteiten. Geluidssas voor 
toeschouwers.  
Oefensessies: niet-gebruikte tak van circuit afsluiten 
met gestapelde strobalen.  
 
Aanpassen omroepsysteem (meer boxen met 
beperktere geluidsemissie per box, verbeteren 
spraakverstaanbaarheid (geen hoornsysteem), boxen 
op lagere hoogte). 

MV Schermmaatregelen kunnen via MV opgelegd worden als 
randvoorwaarde voor exploitatie.  
Aanpassing omroepsysteem kan via MV opgelegd worden.  

 
Discipline Lucht 
Emissies van motoren niet significant op jaarbasis; 
crossmotoren stoten geen fijn stof uit. 

/ / / 

Stofopwaai door crossactiviteiten (relatief grote partikels 
zodat transportafstand eerder beperkt is en deeltjes niet 
diep in longen dringt; over algemeen niet toxisch). Kan 

Bufferzone (dichte bebossing) tussen circuit en 
woningen Leedeweg.  

PRUP Zie ook schermmaatregelen bij discipline geluid 
en boscompensatie bij discipline fauna & flora. 
Realisatie van bufferzone (binnen bosgebied en 
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Effect Maatregel Relevantie
38

 Toelichting 

bosbuffer) moet mogelijk zijn (eventueel via MV 
op te leggen). 

hinderlijk zijn.  

Nat houden circuit HR Ifv veiligheid van rijders wordt deze maatregel sowieso 
voorzien; maar kan strikter toegepast worden ifv mogelijke 
hinder naar omgeving.  

HR Controle afstelling motoren + maatregelen te voorzien bij 
(regelmatig) niet-naleven van reglement 

Belangrijk negatief effect van geurhinder in meest 
nabijgelegen woningen Leedeweg, Waterlozeweg en 
Ketelstraat; negatief effect van geurhinder langs 
Waterlozeweg.  

Voornamelijk algemeen geldende maatregelen 
mogelijk; specifieke maatregelen thv terrein zeer 
beperkt mogelijk: 
Omzetting 2-takt naar 4-takt motoren (evolutie binnen 
profcircuit reeds aan de gang) 
Beter afstellen van motoren 
Aanleg bufferzone 

PRUP Zie maatregelen stofopwaai; aanleg bufferzone 
moet mogelijk zijn (eventueel via MV op te 
leggen).  

 
Discipline Bodem & Water 
Mogelijk verspreiding verontreinigingen door grondverzet 
en onderhoud circuit.  

Gevonden afval via geijkte kanalen af te voeren 
(bepalingen Vlarea). 
Uitgraven indien lokaal grote hoeveelheden afval 
worden teruggevonden 
Om verdere discussies mbt eventueel aanwezig zijn 
van verontreinigingen kakunnen aantal proefboringen 
uitgevoerd worden.  

MV Algemene en sectorale bepalingen Vlarem van toepassing 

HR Ifv onderhoudswerkers moeten duidelijke instructies 
voorzien worden mbt precieze locatie circuit & noodzaak tot 
herstel bij verder insnijden 

Erosie op locaties waar circuit hellingen aansnijdt Inmeten circuit; onderhoud circuit zodanig dat circuit 
hellingen niet verder aansnijdt 

MV Vastlegging van circuit kan eventueel in MV opgenomen 
worden. 

Verontreiniging tgv calamiteiten (in rennerspark, op circuit 
en thv werkplaats) 

Correct gebruik milieumatten in rennerspark 
Afgraven, afvoer en eventueel controle bij 
calamiteiten 

HR Gebruik milieumatten moet duidelijk ingeschreven zijn in HR 
en concreet gecontroleerd. Hierbijj dienen ook maatregelen 
voorziien te worden bij overtredingen.  

Aanwezige autobanden in tribune worden beschouwd als 
afvalstof 

Autobanden in tribune dienen verwijderd te worden.  MV Maatregel kan via milieuvergunning verplicht worden. 

Verontreiniging ondergrond via bufferbekken (gevoed door 
hemelwater, wasstraat en overloop septische put) 

MV MV kan aansluiting op rioolnetwerk Leedenweg verplichten 
(krijgt voorkeur boven aanleg KWZI) en kan opvolging van 
de waterkwaliteit van effluent wasstraat (incl frequentie & 
methode) opleggen.  

Wijziging waterbalans: aansluiting op drinkwaternet, 
stopzetten grondwaterwinning, gebruik water uit 
bufferbekken voor beregeningsinstallatie, externe aanvoer 
beregeningswater via bulkton, risico op verontreiniging thv 
verhardingen voor motoren.  

Sanitair afvalwater naar riolering thv Leedenweg. 
Zuivering via KWZI is eventueel ook mogelijk, maar 
krijgt duidelijk niet de voorkeur. Zeker geen lozing in 
bekken waarvan water voor beregening en wasstraat 
wordt gebruikt.  
Behoud bestaand zuiveringssysteem thv wasstraat 
Controle kwaliteit effluent 
Hemelwaterput voorzien; gebruik voor sanitair 
Bufferbekken (deels) ondoorlatend maken, waarbij 
overloop met mogelijkheid tot infiltratie blijft behouden 
(dimensionering zodanig dat aanvoer van water via 
bulkton kan vermeden worden).  
Verhardingen voor gemotoriseerd verkeer 
ondoorlatend; voorzien van slibvang en KWS-filter 

PRUP Ondoorlatende verhardingen voor gemotoriseerd 
verkeer, werken aan bufferbekken, aanleg 
hemelwaterput moet via voorschriften mogelijk 
blijven (kernzone en zone voor ondersteunende 
functies.  
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 Toelichting 

Discipline Fauna & Flora 
PRUP Ontbossing in verwevingszone en bosbuffer 

verbieden, of minstens compensatie verplicht.  
Fysische boscompensatie thv terrein Waterloos 
moet via PRUP mogelijk gemaakt worden.  
Herbestemming van terrein Dorne maakt integraal 
deel uit van PRUP.   
Binnen PRUP termijnen op te nemen waarbinnen 
compensatie moet gerealiseerd worden.  

Ecotoop- en bosverlies – fysisch verlies  
Bijkomend bij historische ontbossing (deels ifv 
grindontginning) mogelijk nieuwe ontbossing binnen 
kernzone en zone voor ondersteunende functies 164are).  
Bij nietsdoenbeheer (nulalternatief) tov huidige situatie 
ontstaat bijkomend 623 are gemengd bos en boeken de 
omliggende percelen kwaliteitswinst door wegvallen 
verstoringsfactor. 
Geplande situatie tov historisch nulalternatief betekent een 
verlies van 787 are leefgebied voor bosfauna en flora.  
974 are voorzien voor fysieke compensatie thv Dorne. 

Zie discipline geluid: bijkomend bosverlies in 
verwevingszone en bosbuffer niet noodzakelijk ifv 
schermmaatregelen.  
Fysische boscompensatie in noordelijke zone van het 
terrein (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 
mogelijk (105are).  
Volledige bebossing zone Dorne niet wenselijk; 
vanuit verbetering natuurwaarden creatie halfopen 
landschap meer wenselijk. Met Agentschap Natuur & 
Bos te bespreken in hoeverre voorgestelde 
compensatie aanvaard wordt, of eventueel 
bijkomende boscompensatie noodzakelijk.   
Herbestemming van terrein Dorne noodzakelijk om 
fysische boscompensatie op deze locatie mogelijk te 
maken.  
 

MV Indien geopteerd wordt voor creatie van halfopen landschap 
thv Dorne wordt mogelijk bijkomende boscompensatie 
gevraagd (te bespreken met ANB). Een ontheffingsdossier 
op het verbod tot ontbossing (waarin zowel nieuwe als 
historische ontbossing wordt opgenomen) moet bij aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning toegevoegd worden.  

Planologisch verlies: 1 718 are verlies natuurgebied 
Planologische compensatie van 824 are voorzien via RUP 
Jagersborg – herbestemming industriegebied tot 
natuurgebied (reeds vastgesteld).  
Bijkomend 974 are herbestemming landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied tot natuurgebied voorzien via 
PRUP dat onderwerp uitmaakt van deze planMER. 

Voorstellen voorzien in volledige planologische 
compensatie.  

PRUP Herbestemming gebied Dorne maakt integraal 
deel uit van het plan. Bij voorkeur voorschriften 
zodanig dat halfopen landschap wordt gecreëerd 
(te bespreken met Agentschap voor Natuur en 
Bos).  

Barrièrewerking:  
Beperkt negatief effect voor bossoorten mbt verkleining 
leefgebied.  
Tov het historisch nulalternatief met begrazing sterk 
negatief effect voor dieren van de (half)open ruimte.  
Beperkt negatief effect op migratiecorridors 

/ / / 

Tov ‘huidige’ situatie (met motorcrossactiviteiten) geen tot 
positieve effecten te verwachten; tov nulalternatief 
negatieve effecten. Ook tov historische nulalternatief sterk 
negatieve effecten van geluidsverstoring.  

Zie discipline geluid 

 
Discipline Monumenten en Landschappen 
Aantasting steilrand tgv vroegere ontginningsactiviteiten; 
crossactiviteiten hebben herstel onmogelijk gemaakt. 
Effect van gronddam & schermen (binnen terrein dat 
gaafheid reeds heeft verloren) beperkt negatief 

/ / / 

Visuele impact van ingrepen beperkt door afscherming van 
terrein tov omgeving. Gronddammen en schermen 
zichtbaar vanuit omgeving. 

Inkleding schermen dmv houtige begroeiing PRUP Landschappelijke inkleding moet mogelijk 
gemaakt worden.  

 
Discipline Mens 
Mobiliteit:  Verplaatsen welcome center HR Draaiboek kan in HR geïntegreerd worden.  
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 Toelichting 
Minimale verkeerskundige impact en minimale effecten op 
verkeersleefbaarheid tijdens trainingsdagen 
Thv onthaal-secretariaat (Opoeterseweg ingang 
Ketelstraat) en kruispunt Opoeteren centrum knelpunten 
tijdens wedstrijddagen.  
Wildparkeren (Ketelstraat – Waterlozenweg en 
Leedenweg) 

Gratis parkings bij evenementen 
Bijiomende parkings (bv Neeroeteren centrum achter 
kerk) + shuttlebus, kan in combinatie met herlocatie 
welcome center 
Overlegplatform met lokale hulpdiensten (oa regeling 
kruispunten) 
Optimaliseren draaiboek 

Geen significant functieverlies; hierin ligt belangrijke 
meerwaarde voor keuze van dit terrein als terrein voor 
grondgebonden gemotoriseerde sporten.  

/ / / 

MV Elementen mbt geluidsbeperking kunnen in MV opgenomen 
worden (zie discipline geluid). Algemene en sectorale 
bepalingingen zijn van toepassing. Ook controle-
mogelijkheden (oa geludsnomrenkader waarvoor in dit 
planMER een aanzet wordt gegeven) kunnen (moeten) in 
MV ingeschreven worden. Openingskalender kan 
opgenomen worden. Het overleg, zoals in eerdere 
aanvulling bij MV voorzien, kan uitgebreid worden met 
aanstelling van onafhankelijk 
bemiddelaar/vertrouwenspersoon.  

HR Zelfcontrole zeer belangrijk Grenswaarden, 
controlemanieren en sancties bij (meervoudige) 
overschrijdingen moeten in HR ingeschreven worden.  

Leefbaarheid:  
In ‘huidige’ situatie (crossactiviteiten zonder bijkomende 
maatregelen) is het aantal (ernstig) gehinderden door 
geluid zeer groot.  
Relatief groot aantal (ernstig) gehinderden door geur.  
Verscheidene omwonenden ervaren leefkwaliteit ten 
gevolge van motorcrossactiviteiten als slecht (minstens 
onvoldoende).  
Gemeten en berekende waarden (mbt geurhinder, 
uitvallend stof en geluidshinder) lijken beperkt om duidelijk 
significante psycho-somatische effecten te genereren. 
Indirecte effecten op de gezondheid zijn echter geenszins 
uit te sluiten en noodzaken, gezien de evolutie van 
klachten en aangespannen procedures, bijkomende 
maatregelen ter verbetering van de leefkwaliteit 

Zie maatregelen discipline geluid: zowel schermen 
als bronreductie zijn noodzakelijk ifv beperken aantal 
gehinderden 
Zie maatregelen discipline geur: bufferzone en 
nathouden circuit zijn noodzakelijk.   
Maatregelen op hoger niiveau (oa evolutie 2- naar 4-
takt motoren) zullen bijkomend positief effect 
genereren.  
Bufferzone zorgt ook voor visuele afscherming. 
Strenge zelfcontrole en handhaving op het gebruik  
van het circuit (toelating en afstelling van motoren) is 
zeer belangrijk. 
Openstelling van terrein beperken  
Herstel open communicatie (misschien wel meest 
belangrijke maatregel); kan via voorziene overleg in 
aanvulling op milieuvergunning (mits aanstelling 
onafhankelijk bemiddelaar/vertrouwenspersoon) als 
startpunt gebruikt worden. 

PRUP Maatregelen om hindereffecten te beperken 
(gronddammen, schermen, bosbuffer) moeten 
mogelijk gemaakt worden.  

 
Bundeling van sporten 
Voorgestelde hoogdynamische sporten trial, quad, enduro, 
BMX. 
Andere sporten: veldrijden, moutainbike, boogschieten, 
oriëntatieloop, hondensport, wandelen 

Alle sporten, uitz. gebruik van het terrein als start- en 
eindpunt voor enduroritten, kunnen hier voorzien 
worden, maar niet gellijktijdig. Aantal sporttakken 
moeten ook van locatie veranderd worden (zie 
volgende punten).  

PRUP Binnen PRUP kunnen alle voorgestelde sporten, 
uitgezonderd enduro (specifiek lange-
afstandsritten) opgenomen worden, mits 
aanpassing mbt locatie van aantal sporttakken 
(zie volgende punten). 

Gelijktijdig uitoefenen van sporten op het circuit (uitz BMX 
op kindercircuit) niet mogelijk; grootste verstoring door 
motorcross. Verstoring BMX op kindercircuit ondergeschikt 
aan motorcross op grote circuit.  

Bijkomende schermmaatregelen voor andere 
(hoogdynamische) sporten niet noodzakelijk. 
Totaal aantal openingsdagen voorzien voor alle 
sporttakken samen; geen bijkomende dagen voor 
andere hoogdynamsiche sporten.  

MV Expliciet aan te geven dat totaal aantal openingsdagen voor 
alle sporttakken samen is bedoeld.  

Gebruik trial-route (ook door jeugdrijders die BMX-parcours 
ontvluchten) leiden tot beperken van bosfunctie in deze 
zone en versterken verstoring naar (bosrijde) omgeving 

Verplaatsen trial-route naar kernzone (binnen 
voorziene geluidschermen). 

PRUP Duidelijk te voorzien via voorschriften dat 
geluidsbelastende activiteiten enkel in kernzone 
en zone voor nevenfuncties mogen plaatsvinden 
(binnen voorzien geluidschermen). 
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 Toelichting 
HR Niet-gebruik van verwevingszone en bosbuffer door 

geluidsbelastende activiteiten duidelijk op te nemen. 
Controle & sanctionering te voorzien.  

 
 
 
Bovenvermelde aspecten worden in de project-MER verder gedetailleerd en verduidelijkt: 
 
Geluidsaspect 
 
Vanuit het geluidsaspect wordt duidelijk gesteld dat volgende aanpassingen op het terrein noodzakelijk zijn om het (zie figuur 5.7 in hoofdstuk 5 voor een situering van de 
voorgestelde maatregelen): 
� Aanleg grondberm van 6 m boven maaiveld langsheen noordwestelijke zijde van het circuit  
� Aanleg geluidsberm van 3 m boven op bestaande berm in het noordoosten en toegang tot terrein voorzien van een gesloten poort 
� Aanleg wand strobalen of gronddam van 4 m boven maaiveld langsheen zuidoostelijke zijde van het parcours 
� Aanleg wand strobalen of gronddam van 3 m boven maaiveld langsheen zuidwestelijke zijde van het parcours 

 
Luchtkwaliteit 
 
Om stofhinder in de nabije omgeving te beperken zijn volgende maatregelen noodzakelijk: 
� Aanleg van een beboste bufferzone langsheen de noordelijke zijde van het circuit van min. 20 m breedte. Deze kan gerealiseerd worden door een combinatie van 

bebossing van de voorgestelde geluidsberm en de boscompensatie die deels op het terrein wordt voorgesteld (zie verder).   
 
Omzetting van de berekende geurcontouren naar het aantal gehinderde wijst op een groot aantal gehinderde in de huidige situatie, zodat maatregelen om geurhinder te 
beperken noodzakelijk worden geacht:  
� De bosbuffer die voorzien wordt ifv een beperking van het uitvallend stof, zal eveneens bijdragen tot een reductie van de geurhinder 
 

Bodem- en waterkwaliteit 
 
Ifv het vermijden van effecten op de bodem- en/of (grond)waterkwaliteit zijn, aanvullend op de reeds genomen maatregelen volgende aanpassingen en controles noodzakelijk:  
� Geen verdere aansnijding van hellingen: dmv onderhoud na crossactiviteiten opvullen van uitsnijdingen op hellingen 
� Verwijderen autobanden in tribunes 
� Aanleg hemelwaterput en gebruik hemelwater, minstens thv centrale gebouw – eventueel thv kleinere gebouwen (bv. rode kruis post) 
� Bufferbekken thv ingang deels voorzien van ondoorlatende wand 
� Afschaffen gebruik waterton en grondwaterwinning (compensatie watergebruik door hemelwaterputten en deels ondoorlatend bufferbekken) 
� Gebruik opgevangen hemelwater in wasstraat en voor beregening terrein 
� Afvoer sanitair afvalwater naar bestaand rioleringssysteem of (mindere voorkeur) uitbouw  KWZI. Indien keuze voor KWZI; afvoer effluent naar grachtensysteem  
� Afzonderlijke opvang afstromend hemelwater van verhardingen waar (intensief) gebruik door gemotoriseerd verkeer is voorzien (bv dmv gebruik ondoorlatende 

verhardingen). Voorzien van slibvang en KWS-filter vooraleer infiltratie in bodem of afvoer naar waterbekken.  
 
Natuur- en landschappelijke waarden 
 
Ter compensatie van de historische ontbossing wordt volgende bebossing noodzakelijk geacht:  
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� 105 are thv het projectgebied, langsheen de noord(oostelijke) zijde. Deze bebossing kan gecombineerd worden met de aanleg van een geluidsberm en maakt eveneens 
deel uit van de maatregel die vanuit het luchtaspect (geur- en stofhinder) wordt voorgesteld.  

� 518 are thv het compensatiegebied Dorne dat in het PRUP is aangeduid dmv de creatie van een half open landschap (een volledige bebossing is, gezien de huidige en 
potentiële natuurwaarden van dit gebied niet wenselijk).  
� dat het RUP voor de zone Dorne voldoende garanties moet bieden opdat natuur- en boscompensaties ook effectief kunnen worden gerealiseerd. 
� Dat de zone te Dorne bestemd wordt tot natuurgebied waardoor bebossing niet kan worden verijdeld op basis van art 87 bosdecreet (eensluidend advies Afdeling 

Land in agrarisch gebied) 
� Agentschap Natuur en Bos nauw betrokken worden bij de ontwikkeling van deze zone. 

 
Indien langsheen de zuidelijke zijde van het circuit geopteerd wordt voor geluidsschermen onder de vorm van een gronddam ipv strobalen, zal een bijkomende ontbossing 
noodzakelijk zijn. Deze kan gecompenseerd worden door een herbebossing bovenop de geluidswal.  
 
Bundeling sporten 
 
Binnen de verwevingszone kunnen geen hoogdynamische activiteiten zoals trial en BMX toegestaan worden (gelegen buiten de zone die in uitvoering van de milderende 
maatregelen zal afgeschermd worden). Een verplaatsing van de stations voor trial naar de centrale zone moet dan ook voorzien worden.  
 

6.4 INTEGRATIE VAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET AFBAKENINGSPROCES VOOR DE GEBIEDEN VAN DE AGRARISCHE EN DE NATUURLIJKE STRUCTUUR VAN DE 

BUITENGEBIEDREGIO LIMBURGSE KEMPEN EN MAASLAND. 

 
Site Waterloos:  het behoud en de versterking van de ecologische waardevolle complexen van bossen, heiden, landduinen en vennen 
 
Uigaande van bovenvermelde doelstelling is een buffering van de site ten aanzien van de aanliggende woningen onvoldoende en dient er tevens bijzondere aandacht te gaan 
naar een buffer ten aanzien van het aanliggend boscomplex.  Ook het behoud en het versterken van de landduin door middel van het bebossen ervan,  dient integraal deel uit 
te maken van het  ruimtelijk concept.  
 
Compensatiegebied Dorne: behoud en de versterking van de samenhangende boscomplexen 
 
Uitgaande van bovenvermelde doelstelling en het gegeven dat het compensatiegebied gelegen is tussen twee boscomplexen, is een volledige bebossing een logisch gevolg.  
Aangezien de boscomplexen en het compensatiegebied echter liggen binnen een coulisselandschap , waar doorzichten en perspectiefvorming binnen het halfopen landschap 
zeer kwaliteitsvol zijn en  de aanbeveling van het MER om het gebied in functie van natuurwaarde niet volledig te bebossen, dient binnen het RUP een evenwicht gezocht te 
worden tussen de gewenste natuurlijke waarde en het versterken van de samenhangende boscomplexen.  Het gebied definiëren als een halfopen landschap geeft hierbij de 
meeste garantie voor zowel de versterking van de samenhang van de boscomplexen alsook het versterken van de lanschap- en natuurwaarden.  
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6.5 CONCEPT:  RECREATIEGEBIED VOOR GRONDGEBONDEN MOTORSPORTEN ALS GROEN SCHIEREILAND IN DE OPEN RUIMTE 

 

6.5.1 Conceptelementen 

 
Het ruimtelijk concept wordt opgebouwd uit verschillende conceptelementen: 

Figuur 14: concept - landschappelijk inkapselen – behoud en versterken landduin 

 
 
In kader van de wenselijke ontwikkeling van de site wordt de ontbrekende schakel van de bosgordel hersteld.  
Hierdoor wordt het recreatiegebied letterlijk ingekapseld in het groen en krijgt men vanuit het landschap een 
optimalisatie van het schiereilandeffect Om de sluiting zo naadloos te verkrijgen dient de groenbuffer dan ook 
te bestaan uit hoofdzakelijk naaldbomen. Hierbij wordt tevens het behoud en versterken van de bestaande 
landuin  bewerkstelligd.   
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 15: conceptelement: versterken van natuurlijk reliëf in functie van geluid en het behoud van de 
landduin 

Om het geluid ter hoogte van de bestaande bebouwing te minimaliseren worden volgende maatregelen 
binnen het de wenselijke structuur vastgelegd: 
� er wordt geopteerd om ter noordoostzijde van de site  geluidswerende maatregelen te voorzien en dit   

in combinatie met de aanplant van een natuurlijke groenbuffer ter versteking van de landduin en de 
landschappelijk inkapseling van het terrein; 

� Aanleg grondberm van 6 m boven maaiveld langsheen noordwestelijke zijde van het circuit  
� Aanleg geluidsberm van 3 m boven op bestaande berm in het noordoosten en toegang tot terrein 

voorzien van een gesloten poort 
� Aanleg wand strobalen of gronddam van 4 m boven maaiveld langsheen zuidoostelijke zijde van het 

parcours 
� Aanleg wand strobalen of gronddam van 3 m boven maaiveld langsheen zuidwestelijke zijde van het 

parcours 
 
 
 

 



PRUP Waterloos   toelichtingsnota 

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

NOT01D-04240.12- def vaststelling 2008.doc 19 november 2008 pag. 62/91 

 
 
 

figuur 16: conceptelement intensief ruimtegebruik door bundeling van infrastructuren 

 
In functie van duurzaam beleid en in analogie met de doelstelling van het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, is er 
geopteerd om alle benodigde infrastructuren in functie  van grondgebonden gemotoriseerde sporten zoals 
cafetaria, toiletten,  fitness, loges, wasplaats, enz..   te bundelen in de directe omgeving van de inkom.  Door deze 
maatregel wordt de bestaande natuurlijke omgeving maximaal behouden.  Al deze functies dienen immers ook 
ontsloten te worden. Het spreekt voor zich dat open tribunes en tijdelijke constructies  ook nog elders kunnen 
gerealiseerd worden.   

 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 17: gedifferentieerd ruimtegebruik 

 
In functie van de draagkracht van het terrein in relatie tot specifieke eigenschappen van een activiteit wordt deze 
ingedeeld in verschillende zones.  Zo kan er een gericht beleid gevoerd worden voor elke zone en alzo ook de 
overlast naar de omgeving geminimaliseerd worden.  Op basis van dit concept kan het terrein ingedeeld worden in 
een aantal zones zoals: 
� Kernzone 
� Verwevingzone 
� Mantelzone 

De kernzone is het hart van de recreatiezone. Deze zone wordt voor 100% ingericht in functie van de 
grondgebonden motorsport.  Ter hoogte van de Verwevingzone mag grondgebonden motorsport plaatsvinden 
mits beperkende maatregelen in functie van bos- en natuurbehoud, alsook in functie van milderendemaatreglen 
betreffende geluid.  Net zoals de kernzone, maar dan in functie van natuur, dient de mantelzone of bosbuffer 
optimaal ontwikkeld te worden in functie van het beschermen van de ecologische waarde van het aanliggend 
boscomplex.  Deze zone is verboden voor gemotoriseerde  activiteiten en heeft een vierledige functie, namelijk: 
� Het bufferen van de recreatieve functie ten aanzien van de bebouwde  omgeving; 
� Het landschappelijk inpassen van de omloop voor gemotoriseerde sporten, alsook het versterken van de 

landduin; 
� Het uitvoeren van milderende maatregelen in functie van geluid; 
� Het bufferen van de recreatieve functie ten aanzien van de ecologische en natuurlijke waarde van het 

aanliggend boscomplex.   
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6.5.2 Synthese  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Landschappelijke inkapseling van site dmv natuurlijke groenbuffer ( + versterken van geluidswal 
uitgaande vanuit het bestaand natuurlijk reliëf 
 
Bestendigen als bosgebied 
 
 
 
Concentratie van nevenfuncties met bijhorende infrastructuur 
 
 
Kernzone: 100% in functie van motorsport 
 
 
 
Mantelzone of bosbuffer: 100% in functie van natuurlijke groenbuffer  
 
Rand- of verwevingzone: natuur en sport  hand in hand. 
 

 
 
 
 
 

Figuur 18: Synthesekaart wenselijke ruimtelijke ontwikkeling 
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6.6 WATERTOETS 

In het kader van het decreet betreffende het integraal waterbeheer is binnen het MER een watertoets uitgevoerd. Het MER bevat de nodige informatie voor de opstelling van de 
watertoets. De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de vergunningverlening. Overeenkomstig het Decreet Integraal 
Waterbeleid dienen overheden bij het verlenen van een vergunning telkens to onderzoeken of de betrokken activiteit een schadelijk effect op het watersysteem kan doen 
ontstaan oat vermijdbaar is. 
Vanuit het MER zijn de schadelijke effecten op de waterhuishouding in het projectgebied, in beeld gebracht en zijn milderende maatregelen voorgesteld om de effecten te 
vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren, namelijk: 
 
Milderende maatregelen beperken risico op verontreiniging tgv infiltratie in ondergrond  
Het behoud van een doorlatend bufferbekken kan enkel toegestaan worden indien uitsluitend zuiver water in dit bekken wordt geloosd.  
  
Ondoorlatend maken van het bufferbekken is een onvoldoende oplossing. Zonder bijkomende zuivering betreft het immers nog steeds (potentieel) verontreinigd water en kan 
het derhalve niet gebruikt worden voor beregening van het circuit en kan ook een overloop naar het grachtensysteem niet toegestaan worden.   
  
Dit betekent dat het sanitair afvalwater via een nieuw te voorziene kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) moet gezuiverd worden vooraleer in het 
oppervlaktewatersysteem te lozen. Ofwel kan het sanitair afvalwater naar het bestaande rioleringssysteem (thv de Leedenweg) afgevoerd worden. Omdat mbt het rendement 
van KWZI’s minder garanties kunnen gegeven worden, gaat de voorkeur uit naar een aansluiting op het bestaande rioleringssysteem. Indien toch geopteerd wordt voor de 
aanleg van een KWZI, wordt voorgesteld het effluent rechtstreeks naar de gracht in de Leedenweg af te voeren. Lozing van het effluent in het bufferbekken is niet wenselijk. 
Water van het bufferbekken zal immers gebruikt worden voor beregening van het terrein en in de wasstraat, waardoor verneveling (en inademing) van potentieel bacterieel 
verontreinigd water zou optreden.  
  
Controle van het effluent van de wasstraat wordt noodzakelijk geacht. Op basis van de onderzoeksresultaten is een eventuele bijsturing van het de aanwezige 
zuiveringsinfrastructuur noodzakelijk.  
 
Milderende maatregelen: beperken gebruik hoogwaardig water voor minderwaardige toepassingen 
Voor sanitaire doeleinden dient maximaal gebruik gemaakt te worden van laagwaardig water, nl. hemelwater. Daarom wordt de aanleg van een hemelwaterput thv het (nieuw 
te voorzien) multifunctioneel complex noodzakelijk geacht. Het volume van deze put dient afgestemd te worden op het (te verwachten) gebruik. Indien ook thv andere 
bebouwing het gebruik van water noodzakelijk is en hemelwater hiervoor geschikt is, dienen deze gebouwen van een hemelwaterput voorzien te worden of via een 
leidingensysteem aan te sluiten op de hemelwaterput thv het multifunctioneel complex.  
 
Eveneens ifv het gebruik van laagwaardig water voor laagwaardige toepassingen, dient het bufferbekken zodanig ingericht te worden dat steeds een voldoende groot volume 
aanwezig is om te voorzien in de behoeften voor beregening en voor de wasstraat. Hiertoe dient het bekken (minstens aan de onderzijde) aangelegd te worden met een 
ondoorlatende wand. Op deze wijze kan aanvoer van extern water via bulkton vermeden worden.  
  
Bijkomend wordt voorgesteld de bovenzijde van het bekken in doorlatende materialen aan te leggen (bv. grastegels) zodat in uitzonderlijke omstandigheden (hevige regenval) 
infiltratie mogelijk is. Een overloop op het bekken dient bovenaan in de zone voor infiltratie voorzien te worden. Op deze wijze wordt de afvoer naar het 
oppervlaktewatersysteem in de omgeving beperkt tot extreme situaties en kan afstromend water maximaal binnen het projectgebied gehouden worden.  
Het uiteindelijke volume van het bekken dient bepaald te worden op basis van de concrete behoeften.  
 
Indien op het terrein verhardingen worden voorzien voor (intensief) gebruik door gemotoriseerd verkeer, wordt voorgesteld deze met ondoorlatende materialen aan te leggen 
of onder de verharding een ondoorlatend opvangsysteem te voorzien.  Het afstromende water kan via een slibvang en KWS-filter (eventueel deze die aanwezig zijn thv de 
wasstraat indien technisch mogelijk; ofwel een nieuwe voorziening) naar het bufferbekken aan de ingang afgevoerd worden of (na zuivering) lokaal infiltreren).  
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6.7 RUIMTEBALANS 

 

6.7.1 Waterloos 

 
 
bestemming Bestaande  

toestand 
Nieuwe 

 toestand 
Balans 

Natuurgebied 162.443,70 m² 0,00 m² - 162.443,70 m² 

Agrarisch gebied  1.880,05 m² 202,30 m² - 1.677,75 m² 

Agrarisch gebied met landschappelijk waardevol karakter 7.487,60 m² 1389,21 m² - 6.098,39 m² 

Recreatiezone voor  omloop voor grondgebonden gemotoriseerde sporten 0,00 m² 146.730.54 m² + 146.730.54 m² 

Kernzone  62.211,91  + 62.211,91 

Verwevingzone  41.522,70 + 41.522,70 

Bosbuffer  31.812,73 + 31.812,73 

Zone voor ondersteunende functies  11.173,22 + 11.173,22 

Bosgebied 0,00 m² 20.324,05 m² + 20.324,05 m² 

Openbare wegenis 0,00 m² 3.165,23 m² + 3.165,23 m² 

 171.811,34 m² 171.811,34 m² 0,00 m² 

6.7.2 Compensatiegebied te Dorne 

 
 

BESTEMMING Bestaande  
toestand 

Nieuwe 
toestand 

Balans 

natuurgebied 70,95 m² 97.488,10 m² + 97.417,15 m² 
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BESTEMMING Bestaande  
toestand 

Nieuwe 
toestand 

Balans 

bosgebied 1.998,87 m² 0 m²  -1.998,87 m² 

Agrarisch gebied  met landschappelijk waardevol karakter  
95.418,28 m² 0 m² - 95.418,28 m² 

 97.488,10 m² 97.488,10 m² 0,00 m² 

 

6.7.3 Samenvatting 

 
bestemming Bestaande  

toestand 
Nieuwe 

 toestand 
Balans 

Natuurgebied 162.514,65 97.488,10 m² - 6.5026,55 m² 

Agrarisch gebied  1.880,05 m² 202,30 m² - 1.677,75 m² 

Agrarisch gebied met landschappelijk waardevol karakter 102.905,88 m² 1389,21 m² - 101.516,67 m² 

Recreatiezone voor  omloop voor grondgebonden gemotoriseerde sporten 0,00 m² 146.730.54 m² + 146.730.54 m² 

Bosgebied 1.998,87 m² 20.324,05 m² + 18.325,18 m² 

Openbare wegenis 0,00 m² 3.165,23 m² + 3.165,23 m² 

 269.299,44 m² 269.299,44 m² 0.00 m² 

 
 
 
Volgende bestemmingszones zijn opgenomen in het plangebied en maken integraal deel uit van het recreatiegebied : bosbuffer, kernzone voor grondgebonden gemotoriseerde 
sporten, verwevingzone voor grondgebonden gemotoriseerde sporten en  zone voor ondersteunende functies voor grondgebonden gemotoriseerde sporten .  
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6.8 PLANOLOGISCHE COMPENSATIE NATUURGEBIED 

 
Het schiereiland Waterloos dat heden op het gewestplan bestemd is als natuurgebied en een oppervlakte heeft van 16.244 ha wordt zoals overeengekomen met Aminal 
afdeling Natuur en afdeling Bos en Groen op een kwantitatieve en kwalitatieve wijze planologisch gecompenseerd ter hoogte van twee locaties binnen de grenzen van de stad 
Maaseik zijnde Dorne en Jagersborg.   
In kader van het PRUP wordt enkel de planologische compensatie gerealiseerd.  Dit wil zeggen dat de boscompensatie zelf geregeld wordt in kader van het 
vergunningendossier.  Met andere woorden, het PRUP legt planologisch de benodigde oppervlakte vast waarbinnen de boscompensatie kan uitgevoerd worden, alsook wordt 
door de stedenbouwkundige voorschriften een juridisch kader gegeven om een  kwalitatieve compensatie te realiseren.  
 
Ter hoogte van Dorne: 
 
Het Agrarisch gebied met landschappelijk waardevol karakter dat aldaar geschrankt ligt tussen  natuurgebied en bosgebied en dus de potentie heeft om deze gebieden fysiek 
met elkaar te verbinden, wordt planologisch herbestemd in natuurgebied.  De planologische compensatieoppervlakte bedraagt  9,7417 ha   
 
Ter hoogte van Jagersborg Maaseik: 
 
In functie van het vogelrichtlijngebied wordt de bestaande bestemming van de gronden die heden volgens het gewestplan bestemd zijn voor regionale bedrijvigheid 
planologisch omgezet naar natuurgebied.  Deze planologische compensatie sluit tevens aan het bestaand natuurgebied De Brand – Jagersborg. 
De oppervlakte natuurgebied die aldaar planologisch gecompenseerd wordt, bedraagt  8,241 ha.  
 
Synthese: 
 
Dit leidt tot een planologische ruimtebalans waarbij de bestaande ruimte voor natuur licht uitgebreid wordt met 1,7384 ha. En een zone voor  omloop voor gemotoriseerde 
sporten inclusief trainingsfaciliteiten toegevoegd wordt met 14,6730 ha.. Zowel agrarisch gebied als agrarisch gebied met landschappelijk waardevol karakter verminderd in 
omvang, respectievelijk – 0,1677 ha. en -10,1516 ha.. Hierdoor worden de doelstellingen, zoals gespecificeerd in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg

39
, 

gerealiseerd. Bovendien komt de provincie door deze planologische compensatieregeling tegemoet aan de vraag van Aminal afdeling Natuur alsook Bos en Groen om het 
volledig schiereiland planologisch als natuurgebied te compenseren en dit op een kwalitatieve en kwantitatieve wijze, conform de bindende bepaling 42 van het RSPL 

                                                        
39

zie hoofdstuk 2.1.2:  Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg 
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 OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN 
 
 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is gebiedsdekkend.  In dit kader worden de onderstaande voorschriften van het gewestplan ”Limburgs Maasland” dat is vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit d.d. 01/09/1980, opgeheven: 
 
� Natuurgebied; 

� Bosgebied; 

� agrarisch gebied; 

� Agrarisch gebied  met landschappelijk waardevol karakter. 
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TITEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Wijze van meten 

 
Bebouwingspercentage:  Een op het plan of  in de voorschriften aangegeven 

percentage, dat de grootte van het deel van een 
terrein aangeeft dat mag worden bebouwd.  

Begroeningspercentage:  Een op het plan of  in de voorschriften aangegeven 
percentage, dat de minimale grootte van het deel 
van een terrein aangeeft dat onverhard en met 
vegetatie begroeid moet zijn. 

Bouwhoogte:  De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf 
het peil op de rooilijn tot de bovenzijde van de goot 
of de kroonlijst. De dakhoogte wordt hierin niet 
meegerekend. De nokhoogte behelst tevens het 
dakvolume.  

Bruto-vloeroppervlakte of bvo:  de som van aan de buitenzijde gemeten 
vloeroppervlakte van alle vloerniveaus van de 
binnenruimten van het gebouw.  

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 (Hoofdbestemming moet 
steeds minstens 50% van de bvo innemen);  

 Nevenbestemmingen zijn steeds ondergeschikt 
aan de hoofdbestemming. Alle toegelaten 
nevenbestemmingen samen mogen niet meer dan 
50% van de bvo innemen. Wanneer nevenfuncties 
niet verenigbaar zijn met de hoofdfunctie kunnen 
zij niet gerealiseerd worden. 

Bedrijfsconstructies: zijn specifieke constructies in functie van de 
bedrijvigheid zoals bv graansilo’s of silo’s in het 
algemeen.  

Bouwlaag:  een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door 
op een gelijke hoogte liggende vloeren is 
begrensd. 

Bouwlijn:  Locatie waar de voorgevel van het hoofdgebouw 
ingeplant wordt. 

Contextualiteit:  in het plan opgevat als stedenbouwkundige aanpak 
die wil dat bouwvormen en detailleringen 
aansluiten bij de bestaande elementen in de 
omgeving of er op een creatieve wijze mee 
corresponderen. Deze contextualiteit heeft een 
eigen tijds- en ruimte dimensie.  

 
Dakrandhoogte: De hoogte gemeten vanaf het maaiveld tot aan de 

bovenkant afgewerkt rand plat dak, exclusief  
ondergeschikte delen van het gebouw zoals 
schoorsteen of dakkoepel.   

Grondgebonden  
gemotoriseerde sporten zijn gemotoriseerde sporten die buiten op volledig 

of gedeeltelijk onverharde terreinen beoefend 
worden. 

Hoofdbestemming:  zie bestemming 
Hoofdgebouw:  het hoofdgebouw is het gebouw dat zowel 

morfologisch, naar ligging en gebruik als het 
belangrijkste gebouw kan worden aangeduid. 
Veelal is dit het gebouw met het hoogste volume, 
dat de hoofdbestemming herbergt en zich aan de 
bouwlijn bevindt. 

Hoofdomloop: is de omloop die intensief gebruik wordt en  het 
meest milieubelastend is. 

Nieuwbouw:  wanneer een constructie volledig of grotendeels 
opgebouwd wordt, of wanneer werken uitgevoerd 
worden die hiermee gelijkgesteld kunnen worden, 
betreft het nieuwbouw. Een uitbreiding van 
constructies met 100% of  het verbouwen waarbij 
minder dan 60 % van de bestaande gevels 
behouden wordt, worden deze werken beschouwd 
als nieuwbouw. 

Nokhoogte:  de totale hoogte van de bebouwing met inbegrip 
van lift- en trappenhuizen, centrale verwarmings- 
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en ventilatie-inrichtingen, lichtkappen, 
schoorstenen en dergelijke ondergeschikte delen 
van gebouwen. 

Onderhoudswerken:  Onderhouds- of instandhoudingswerken zijn 
werken die het gebruik van het gebouw voor de 
toekomst ongewijzigd veilig stellen door het 
bijwerken, herstellen of vervangen van 
geërodeerde of versleten materialen of onderdelen.  

Perceel:  een aaneengesloten al dan niet bebouwd stuk 
grond. Op het plan zijn de percelen aangeduid 
zoals weergegeven op het kadasterplan van 1 
januari 2002.  

Perceelsgrens:  een grens van het (bouw)perceel. De op plan 
aangeduide perceelsgrenzen zijn deze van het 
kadasterplan van 1 januari 2004 dat de basis vormt 
van het bestemmingsplan. De perceelsgrenzen 
kunnen door middel van herverkavelingen steeds 
aangepast worden. 

Permanente omloop met 
Trainingsfaciliteiten: Omloop voor gemotoriseerde sporten waar meer 

dan 3 wedstrijden per jaar kunnen georganiseerd 
worden en waar onder specifieke voorwaarden al 
dan niet permanent kan getraind worden met meer 
dan 98 decibels.    

Het plan:  Het bestemmingsplan van het plangebied. 
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. 

Duurzaam bosbeheer:  Het beheer gericht op het behoud en versterken 
van het bos in het algemeen en de biologische 
diversiteit in het bijzonder, alsook het tegengaan 
van alle nadelige externe invloeden. 

 Verbouwingen:  Wanneer een bestaande constructie wordt 
aangepast, uitgebreid of gewijzigd (met 
uitzondering van onderhoudswerken) met het doel 
een aangepast, beter of ander functioneel gebruik 
of zicht te realiseren, valt dit onder de term 
verbouwingen. 

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.  

Wadi:  Systeem van open grachten waarnaar hemelwater 
geleid wordt en daar langzaam in de bodem kan 
infiltreren. Wadi is een letterwoord dat staat voor: 
waterafvoer door infiltratie. 

Zone:  Een op plan aangegeven vlak met éénzelfde 
bestemming. 
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2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

Artikel 3. Bepalingen voor alle gebouwen in het plangebied  

 
Elke verbouwing of nieuwbouw in het plangebied moet op een contextuele wijze 
ingepast worden in het recreatiegebied voor grondgebonden gemotoriseerde 
sporten in het algemeen en ten aanzien van het landschap in het bijzonder. Dit 
houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik en 
geleding), de dakvorm en -helling (hoogte, dakvensters, hoek, materialen), de 
uitsprongen en het materiaalgebruik op een landelijke, doordachte, 
samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd moeten worden en dit zonder 
afbreuk te doen aan de functionaliteit van het gebouw.  Dit landschappelijk 
contextuele inpassen duidt niet op het kopiëren van een bestaande typologie.  
 
Het onderzoek van de geslaagdheid van de contextuele inpassing in relatie tot 
functionaliteit wordt onder meer gebaseerd op:  
⇒ de stedenbouwkundige inpassing ten aanzien van het landschap;  

⇒ de ruimtelijke draagkracht;  

⇒ de relatie tussen de oude en de nieuwe architectuur en het landschappelijk 
kader (kopiërend of vernieuwend, losstaand of anticiperend).  

 
Het voldoen aan bovenvermelde randvoorwaarden dient bij de aanvraag van de 
stedenbouwkundige vergunning informatief aangetoond worden door middel van 
een inrichtingsstudie.  De inrichtingsstudie is een informatief document voor de 
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de 
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  De inrichtingsstudie geeft aan 
hoe het voorgenomen project zich verhoudt en landscahpppelijke inpast tot wat al 
gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het 
gebied. 
De inrichtingsstudie maakt informatief deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt al zodanig meegestuurd 
aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure 
voor de behandeling van de aanvragen.  Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan 
een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of een nieuwe inrichtingsstudie 
bevatten. 
 
 

Artikel 4. Bepalingen ivm  milderende matregelen i.f.v. 
beperken milieuhinder   

Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen  in functie van het beperken 
van negatieve milieueffecten te aanzien van de omgeving waarvoor een 
stedenbouwkundige vergunning vereist is, mits landschappelijke inpassing, 
vergunbaar binnen alle aan grondgebonden gemotoriseerde sporten gerelateerde 
zones, zijnde:  
kernzone voor grondgebonden gemotoriseerde sporten, verwevingzone voor 
grondgebonden gemotoriseerde sporten alsook binnen de bosbuffer en de zone 
voor ondersteunende functies voor grondgebonden gemotoriseerde sporten. 
 
Maatregelen mbt erosie-beperking   
Er dient een actief beleid gevoerd te worden om erosievorming van de natuurlijke 
taluds van de groeve te voorkomen. 
De inrichting van het circuit dient zodanig te zijn dat erosievorming van de 
bestaande taluds tot een minimum herleid wordt.  De maatregelen hieromtrent 
maken integraal deel uit van de stedenbouwkundige aanvraag.  
Bij onderhoud van het circuit dient er duidelijk op toegezien te worden dat een 
voortschrijdende aansnijding van de hellingen wordt vermeden en uitsnijdingen op 
de hellingen dus telkens worden opgevuld.  
 
Infiltratie oppervlaktewater 
Het oppervlaktewater mag niet buiten de zone gekanaliseerd worden, maar dient 
volledig binnen de zone te infiltreren.  
 
Milderende maatregelen beperken risico op verontreiniging tgv infiltratie in 
ondergrond 
 
Het behoud van een doorlatend bufferbekken kan enkel toegestaan worden indien 
uitsluitend zuiver water in dit bekken wordt geloosd. Lozing van het effluent in het 
bufferbekken is niet toegelaten.   
Dit betekent dat het sanitair afvalwater via een nieuw te voorziene kleinschalige 
waterzuiveringsinstallatie (KWZI) moet gezuiverd worden vooraleer in het 
oppervlaktewatersysteem te lozen. Ofwel dient afgevoerd te worden via het 
bestaande rioleringssysteem (thv de Leedenweg) afgevoerd te worden. 
 
milderende maatregelen: beperken gebruik hoogwaardig water voor 
minderwaardige toepassingen 
Voor sanitaire doeleinden dient maximaal gebruik gemaakt te worden van 
laagwaardig water, nl. hemelwater. In dit kader dient het bufferbekken zodanig 
ingericht te worden dat steeds een voldoende groot volume aanwezig is om te 
voorzien in de behoeften voor sanitaire doeleinden, beregening en voor de 
wasstraat.  
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3 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 kolom een 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. De derde kolom bevat de juridische verordende bepalingen. Deze teksten zijn afgedrukt tegen een 
grijze achtergrond. 
 
 

 
 

 

Kolom 1: 
Gewenste ruimtelijke invulling 

Toelichting bij de gewenste ordening Essentiële aspecten 

Verordenend 
Stedenbouwkundige voorschriften 

Kolom 2: 
Noodzakelijke randvoorwaarden die zeker 
gerealiseerd moeten worden 

Kolom 3: 
Juridische afdwingbaarheid 

Informatief 
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Deelplan 1: Omloop met trainingsfaciliteiten voor gemotoriseerde sporten “Waterloos” 
 
Informatief 
Toelichting bij de gewenste ordening  Essentiële aspecten 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� De zone bestemmen in 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Vastleggen 

multifunctioneel gebruik 

Artikel 5. Kernzone voor grondgebonden 
gemotoriseerde sporten 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
� 100% inrichten voor de 

geselecteerde sporten 
 
 
 
 
 
� Enkel niet 

waterdoorlatende 
verhardingen toelaten 

 
 
 
 
� Enkel volumes en 

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

 
� Ruimtelijk herstel van 

tijdelijke constructies 

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

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

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

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

vastleggen 
 
 
� landschappelijke 

inpasbaarheid van 
permanente gebouwen 
en constructie 
vastleggen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
� Medegebruik van de 

taluds in functie van 
tribunes mits vrijwaring 
van akoestische reflectie 

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

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

 
� Beperken van 

permanente reclame 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Stedenbouwkundige 

vergunning koppelen 
aan realisatie 
mantelzone en 
bosbuffer. 

 
� Fysieke compensatie 

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

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zone voor wedstrijd met 

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

Artikel 6. Verwevingzone voor grondgebonden 
gemotoriseerde sporten 

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

 
 
� Enkel tijdelijke 

constructie in functie van 
wedstrijden. 

 
 
 
 
� Vrijwaren bestaand reliëf 
 
 
 
� Behoud en beschermen 

bestaande boszone 
 
 
 
 
 
� Beperken van  parcours 

+ afbakening vastleggen 

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

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

 
 
 
� Inschrijven duurzaam 

bosbeheer 
 
 
� Stedenbouwkundige 

vergunning koppelen 
aan realisatie 
mantelzone en 
bosbuffer. 

 

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

� Fysieke compensatie 
van ontbossing 
vastleggen 

 

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

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

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

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

geluidsoverlast. 
4. fysieke afsluiting van het terrein. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zone voor 

landschappelijke 
inpassing en voor 
geluidsschermen. 

Artikel 7. Bosbuffer  

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

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

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

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

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

 
 
� Landschappelijke 

inpassing door 
versterking van 
bosrand 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Enkel werkzaamheden 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Landschappelijke 

inpassing constructies. 
 

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

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

2. beperkte doorsteken in functie van evacuatie van  
nooddiensten 

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

negatieve milieueffecten. 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zone bestemmen voor al 

dan niet permanente 
ondersteunende functies 

Artikel 8. Zone voor ondersteunende functies voor 
grondgebonden gemotoriseerde sporten 

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

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

 
 
� Pleinfunctie vastleggen 

in relatie tot 
bebouwingsoppervlakte 

 
 
 
� Beperken bouwhoogte 

 
 
De centrale zone aansluitend aan de inkom, dient ingericht te worden 
als een multifunctioneel inkomplein, van waaruit de aanliggend zones 
alsook de ondersteunende functies ontsloten worden. het totale 
bebouwingspercentage binnen de zone wordt beperkt tot maximum 20 
% 
 
De maximale nok- of dakrandhoogte wordt beperkt tot 10 meter.  Met 



PRUP Waterloos   stedenbouwkundige voorschriften 

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

NOT01D-04240.12- def vaststelling 2008.doc 19 november 2008 pag. 82/91 

Informatief 

Toelichting bij de gewenste ordening  Essentiële aspecten 

Verordenend 
Stedenbouwkundige voorschriften 

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

 
 
 
 
 
� Beperkt toelaten 

aanleg, onderhoud en 
herstel parcours 

 
� Landschappelijke en 

architecturale inpassing 
geluidswal. 

 
 
 
 
 
� Het  beperken van  

verharden van parcours 
vastleggen 

 
� Centraal plein uitvoeren 

in niet waterdoorlatend 
materiaal 

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

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

 
 
� Representativiteit 

architectuur 
 
 
� Natuurlijk en duurzaam 

materiaalgebruik 
 
 
� Beperken 

reclamevoorzieningen 
 
 
 

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

 
� Stedenbouwkundige 

vergunning koppelen 
aan realisatie 
mantelzone en 
bosbuffer. 

 

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Bestemming ifv 

geluidbuffer flexibel 
vastlegen 

Artikel 9. Geluidsbuffer 

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

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

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

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

veiligheidsoverwegingen niet onbelangrijk is aangezien de 
rijpiste hier niet ingegraven ligt 

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

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

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

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

 
 
� Definiëren van de 

permanente 
verschillende 
geluidsbuffers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Definiëren van de 

periodieke geluidsbuffer 

 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zone bestemmen als 

bosgebied 

Artikel 10. Bosgebied 

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

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

 
 
� Bosgebied inrichting in 

functie van duurzaam 
bosbeheer 

 
� Enkel activiteiten voor 

de inrichting en het 
beheer van het bos 
toelaten 

 

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

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

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

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

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

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zone bestemmen als  

agrarisch gebied  
 

Artikel 11. Agrarisch gebied  

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

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

 
 
� Kleinschalige 

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

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

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

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

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

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

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

6. Het oprichten van schuilplaatsen voor dieren  
 
 



PRUP Waterloos   stedenbouwkundige voorschriften 

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

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

Informatief 

Toelichting bij de gewenste ordening  Essentiële aspecten 

Verordenend 
Stedenbouwkundige voorschriften 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zone bestemmen als  

agrarisch gebied met 
landschappelijk 
waardevol karakter 

 

Artikel 12. Agrarisch gebied  met landschappelijk 
waardevol karakter 

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

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

 
 
� Toetsing 

landschappelijke 
inpassing 

 
 
 
 
� Kleinschalige 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Bestemmen als 

bosweg met 
sporadische 
ontsluitingsfunctie ten 
aanzien van de 
aanliggende zones 

 
  

 

Artikel 13. Zone voor Lokale weg 

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

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

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

 

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

 
 
� 0nverharde rijweg 
 
� Landschappelijke 

inpasbaarheid 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zone bestemmen als 

natuurgebied.  

Artikel 14. Natuurgebied 

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

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

 
 
� Inrichten in functie van 

halfopen landschap 
� Termijn compensatie 

vastleggen 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Enkel activiteiten voor 

de inrichting en het 
beheer van de natuur 
toelaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recreatief medegebruik 

inschrijven 

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

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

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

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

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

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

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

 


