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DEEL 1 RAPPORT 
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1 Kadering verzoek tot raadpleging 

1.1 Aanleiding proces PRUP Goolderheide 

De provincie Limburg wenst een provinciaal RUP (PRUP) op te maken voor vakantiepark Goolderheide naar 
aanleiding van een positief planologisch attest (dd. 29/11/2012).  

Vakantiepark Goolderheide heeft de wens tot verruiming en verbreding van het toeristisch-recreatief aanbod. 
Goolderheide wil dit doen door een bijkomend aanbod aan verblijfsaccommodaties te voorzien, indoor-
zwemvoorzieningen te bouwen. Dit moet toelaten om de economische rendabiliteit van het toeristisch-
recreatief bedrijf te verzekeren en te stabiliseren. Hiervoor is bijkomende ruimte nodig, buiten de huidige 
recreatieve perimeters van het gewestplan. Verder is het eveneens de bedoeling om de bestaande 
ondersteunende activiteiten ten oosten van de Goolderheideweg [nl. parking, sportveld, paardenvoorzieningen) 
die vandaag zonevreemd gelegen zijn in agrarisch gebied, planologisch te bestendigen. 

Ter voorbereiding van de opmaak van het PRUP werd in 2013 een plan-MER opgestart voor: 

- De herbestemming van ca.10ha bosgebied naar recreatiegebied i.f.v. de uitbreiding van het 
vakantiepark. 

- De herbestemming van agrarisch gebied naar recreatiegebied naar i.f.v. de planologisch bestendiging 
van de ondersteunende activiteiten tegenover de ingang. (3,64ha) 

De plan-MER werd goedgekeurd op 3 juni 2016. 

Volgend uit de plan-MER werd echter bij de opmaak van het PRUP besloten om een planologische compensatie 
te voorzien voor het verloren herbestemd agrarisch gebied (herbestemming parking). De percelen grenzend aan 
het uitbreidingsgebied, die al jaren in feitelijk landbouwgebruik zijn, doch binnen de bestemming ‘bosgebied’ 
zijn gelegen, zullen herbestemd worden naar agrarisch gebied.  

Aangezien de ruimtebalans van het PRUP negatief is voor de bestemmingscategorie ‘bosgebied’ werd eveneens 
bijkomend onderzoek verricht om middels het PRUP ook (een gedeeltelijke) planologische compensatie te 
voorzien voor het bosgebied. Om praktische redenen is een recreatieve invulling hier niet meer realistisch.  

Samengevat bestaat het uiteindelijke PRUP Goolderheide uit volgende onderdelen: 

 Uitbreidingsgebied (10ha) (bos → recreatie) (deelgebied I op Figuur 1 ).  

 Regularisatie ondersteunde activiteiten (ca. 3,8ha) (landbouw → recreatie)(deelgebied II). 

 Compensatiegebied voor aansnijding HAG (ca. 4,9ha) (bos → landbouw) (deelgebied III). 

 Compensatiegebied voor aansnijding bosgebied (ca.4,8ha) (recreatie → bos) (deelgebied IV). 

Het bestaande zone-eigen gelegen vakantiepark vormt geen onderdeel van de plancontour aangezien er zich 
hier geen planologische of ruimtelijke knelpunten voordoen. 

 

Figuur 1 Afbakening plangebied 
 

I (10ha) 

II  (3,8ha) 

III (4,9ha) 

IV (4,8ha) 
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1.2 Planomschrijving screening 

De plan-MER van juni 2016 onderzocht enkel de eventuele milieueffecten van deelgebied I en deelgebied II van 
het PRUP. In deze screening zullen de eventuele milieueffecten van deelgebied III en deelgebied IV onderzocht 
worden onderzocht: 

Deelgebied Inhoud Opp. bestemmingswijziging 

Deelgebied III Planologische compensatie van 
inname HAG 

4,9ha Bosgebied →landbouw 

Deelgebied IV Planologische compensatie 
bosgebied 

Twee 
varianten:  
3,12ha of 
4,90ha 

Recreatiegebied → 
bosgebied 

De plan-MER-screening zal louter worden opgesteld voor bovenstaande zaken en zal een aanvulling vormen op 
de reeds opgestelde en goedgekeurde plan-MER.  

 

1.3 Planscenario’s 

Voor deelgebied IV, planologische compensatie bosgebied zullen twee planscenario’s onderzocht worden in de 
screening. Omwille van diverse redenen is het mogelijks dat niet beide onderdelen in de definitieve versie van 
het RUP kunnen worden opgenomen. In functie van de volledigheid van de milieueffectenrapportage, zullen 
daarom twee scenario’s onderzocht worden: 

 Scenario 1: het wenselijke scenario waarbij beide onderdelen worden omgezet naar bosgebied. 

 Scenario 2: het alternatieve scenario waarbij enkel zone B omgezet wordt naar bos. In dat laatste geval 
behoud perceel A de bestemming van gebied voor verblijfsrecreatie. 

 

Figuur 2 Planscenario’s 

 

  

 

B B 

A 
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2 Beschrijving plan en afbakening plangebied 

2.1 Initiatiefnemer 

De provincie Limburg is initiatiefnemer van het ruimtelijk uitvoeringsplan en bijgevolg ook van de screening van 
de plan-MER-plicht. 

 

2.2 Situering en bestemming 

2.2.1 Situering 

Vakantiepark Goolderheide is gelegen in het westen van de gemeente Bocholt, tegen de gemeentegrens met 
Peer en centraal in de driehoek gevormd door de kernen Kaulille, Bocholt en Grote Brogel. Goolderheide is 
bereikbaar via de Bosstraat, die aansluit op de Kaulillerweg (verbindingsweg tussen Kaulille en Bocholt). 
Goolderheide grenst aan de KMO-zone Meelderbroekheide. 

 

Figuur 3: Macrosituering plangebied PRUP 

 

2.3 Planalternatieven 

Het RUP wordt ingegeven door de visie geformuleerd in het provinciaal ruimtelijk structuurplan (RSPL). Deze 
screening onderzoekt echter de effecten van de planologische compensatie van enerzijds: 
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- De omzetting van bosgebied naar agrarisch gebied (als planologische compensatie voor de aansnijding 
van HAG);  

- De omzetting van recreatiegebied naar bosgebied 

Planologische compensatie wordt best zoveel mogelijk binnen hetzelfde planproces bekeken. Er werd gezocht 
naar plancompensatie elders binnen de gemeente, doch er werden compensatiegebieden gevonden in 
aansluiting met het vakantiepark (of het uitbreidingsgebied). Deze compensatiegebieden genoten de voorkeur 
omdat deze getuigen van een gebiedsgericht beleid op de omgeving van het vakantiepark.  

Doelstelling van dit PRUP was om de bestemmingen in de omgeving van het vakantiepark te herstructureren 
zodat meer aangesloten landschappelijke functionerende gehelen ontstaan die aansluiten bij de omgeving: 

- Het bosgebied dat wordt omgezet naar agrarisch gebied is al jaren effectief in gebruik als 
landbouwgebied en sluit aan bij het actief landbouwgebied rond de Gelehoekstraat- Galgenbergstraat. 

- Het recreatiegebied dat wordt omgezet naar bosgebied wordt opgesplitst in twee delen: 
o Deel B/ het noordelijk deel bestaat reeds uit bos op het terrein. 
o  Deel A/het zuidelijk deel bestaat grotendeels ook uit bos op het terrein. 
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3 Bepalen van de plan-MER plicht 

In het kader van deze screening wordt enkel de plan-MER-plicht voor het onderdeel compensatiegebieden (deel 
III en IV van Figuur 1 Afbakening plangebied) van het PRUP bepaald. 

 

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s door 
de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van een plan met – mogelijk – aanzienlijke 
milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze milieueffecten en eventuele 
alternatieven in kaart brengen.  

Er geldt enkel een plan-MER-plicht voor deze plannen en programma’s die aanzienlijke milieueffecten kunnen 
hebben. Om al dan niet te kunnen besluiten tot een plan-MER-plicht moeten geval per geval de volgende drie 
stappen doorlopen worden: 

Stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet houdende 
Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)? 

>> PRUP’s vallen onder deze definitie; 

Stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM?  

>> dit is het geval indien: 

 Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning (stedenbouwkundige, milieu-, natuur-, 
kap-,…) aan een project; 

 Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale beschermingszones waardoor een passende 
beoordeling vereist is. 

Het RUP vormt het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning toegekend wordt. Het PRUP 
‘Goolderheide’ valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van het DABM. 

Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht? 

>> Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 Plannen die “van rechtswege” plan-MER-plichtig zijn (geen voorafgaande “screening”); 

o Plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I, II of III van het BVR van 10 december 
2004 en wijziging van 1 maart 2013 én niet gebruik regelen van een klein gebied op lokaal 
niveau noch een kleine wijziging inhouden én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, 
visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, 
toerisme en ruimtelijke ordening (een RUP voldoet per definitie aan deze laatste voorwaarde); 

o Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is, uitgezonderd deze die het gebruik 
bepalen van een klein gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging inhouden. 

 Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per geval moet geoordeeld worden 
of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben >> “screeningplicht” 

 Plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig, maar hier niet relevant). 

Het PRUP ‘Goolderheide’ – onderdeel compensatiegebieden heeft geen betrekking op een project vermeld in 
Bijlage I, II of III van het BVR van 10/12/2004 en wijziging van 1 maart 2013, waardoor het RUP – onderdeel 
compensatiegebieden, derhalve screeningsgerechtigd is. 

Voor niet van rechtswege plan-MER-plichtige RUP’s dient geval per geval een screeningsprocedure doorlopen te 
worden teneinde een conclusie te kunnen maken omtrent eventuele plan-MER-plicht. In volgende paragrafen 
wordt het screeningsonderzoek, of het onderzoek naar het voorkomen van aanzienlijke milieueffecten als gevolg 
van het plan, gevoerd. 

Voor de overige onderdelen van het PRUP werd reeds een plan-MER doorlopen. 
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4 Potentiële milieueffecten van het PRUP Goolderheide – 
onderdeel compensatiegebieden 

4.1 Toelichting referentiesituatie 

Voor de effectbespreking zal gewerkt worden met twee referentiesituaties. Enerzijds zullen mogelijke effecten 
van de bestemmingswijziging getoetst worden aan de bestaande toestand op het terrein. Anderzijds zullen 
mogelijke effecten vergeleken worden met wat reeds mogelijk is vanuit het gewestplan. 

4.2 Bodem  

4.2.1 Bestaande toestand 

Bodemgesteldheid 

De bodems van het plangebied bestaan uit droog, vochtig en nat (lemig) zand. Volgende bodemtypes worden 
teruggevonden: 

Bodemtype Verklaring 

Sbf, Scf Droge tot matig droge lemige zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont 
(bruine podzolachtige bodems) 

t-Scg, t-Seg Matig droge tot natte lemige zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B horizont 
(Podzolen) op een terrassubstraat. 

Sdg3 Matig natte lemige zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B horizont (Podzolen) 

Zdgt Matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B horizont (Podzolen) met 
grintbijmenging 

Deze (lemige) zandbodems zijn weinig gevoelig voor verdichting. De podzol- of podzolachtige bodems 
(profielontwikkeling ‘f’ en ‘g’) zijn wel zeer kwetsbaar voor profielverstoring. Het plangebied is bovendien 
nauwelijks gevoelig voor erosie. 

 

Figuur 4: Bodemkaart 
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Bodemverontreiniging 

Uit de OVAM-databank (geraadpleegd op 16/11/2016) van de verspreiding van bodemonderzoeken in 
Vlaanderen blijkt dat er ten noorden van zone C verschillende oriënterende bodemonderzoeken gelegen zijn. 
gezien de voorgeschiedenis van de percelen (bos en agrarisch gebruik), wordt geen grootschalige 
bodemverontreiniging verwacht. 

 

Figuur 5: Situering bodemonderzoeken 

 

4.2.2 Mogelijke effecten 

4.2.2.1 Mogelijke effecten t.o.v. bestaande toestand 

In scenario 1 zullen zones A en B een invulling krijgen als bosgebied, en zone C een invulling als agrarisch gebied. 
Met uitzondering van een perceel in zone A, komt deze gewenste invulling reeds overeen met de bestaande 
toestand op het terrein, waardoor in deze zones geen nieuwe of significante effecten zullen optreden. Er wordt 
bovendien ook niet verwacht dat de omzetting van het landbouwperceel naar bos relevante effecten met zich 
mee zal brengen. 

In scenario 2, waarbij zone A niet opgenomen zal worden in het PRUP, zal de bestaande toestand behouden 
blijven. Er worden bijgevolg geen wijzigingen of relevante effecten verwacht. 

4.2.2.2 Mogelijke effecten t.o.v. huidige gewestplanbestemming 

In zones A en B is volgens het gewestplan verblijfsrecreatie mogelijk. Dit betekent dat momenteel vergraving, 
verharding en een verhoogd risico op bodemverontreiniging (door aanwezigheid van verontreinigende 
producten in bijvoorbeeld zwembaden, …) mogelijk is. Ontwikkeling van deze zone als bosgebied zal deze 
mogelijks negatieve effecten vermijden, en de verdere ontwikkeling van de kwetsbare bodemprofielen 
(podzolen) mogelijk maken. In deze zones worden er bijgevolg enkel positieve effecten verwacht. Indien zone A 
geschrapt wordt, zullen in deze zone de bovenstaande effecten nog steeds mogelijk zijn.  

Door omzetting naar agrarisch gebied is, in vergelijking met de huidige bestemming als bosgebied, een nieuw 
effect mogelijk onder de vorm van een verstoring van de bodemtoplaag ten gevolge van de bewerking van de 
bodem met machines. De bodem kan mogelijks ook compacteren door het berijden van zware machines. 
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Anderzijds zijn deze effecten tijdelijk, wordt de bodem regelmatig losgemaakt en zijn de bodems in het 
plangebied niet gevoelig voor verdichting. Effecten van de bestemmingswijziging worden dan ook beperkt 
ingeschat. 

 

4.2.3 Milderende maatregelen 

Aanzienlijke effecten treden niet op. Milderende maatregelen worden niet noodzakelijk geacht.  

4.2.4 Conclusie 

Vanuit de discipline bodem zijn voor beide referentiesituaties en beide scenario’s geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten ten gevolge van het compensatie-onderdeel van het PRUP Goolderheide.  

 



4.3 Water (grond en oppervlaktewater) 

Gezien de aard van het planvoornemen (herbestemming naar agrarisch gebied en naar bosgebied), wordt een 
bespreking van afvalwater niet relevant geacht. 

4.3.1 Bestaande situatie 

Grondwater 

Wat betreft infiltratiegevoeligheid blijkt dat het plangebied zowel infiltratiegevoelige als niet-infiltratiegevoelige 
zones bevat. Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming.  

 

Figuur 6: Infiltratiegevoeligheid 

 

Figuur 7: Grondwaterstromingsgevoeligheid 
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Op basis van de grondwaterkwetsbaarheidskaart blijkt dat het plangebied zeer kwetsbaar (Ca1) is. De 
watervoerende laag bestaat hier uit zand, met een deklaag ≤ 5 m en/of zandig en een onverzadigde zone van ≤ 
10 m.  

Oppervlaktewater 

Het plangebied behoort tot het Maasbekken, meer bepaald het deelbekken Noordoost-Limburg. Langsheen de 
grens van zone C stroomt de Goolderbeek, een waterloop van 3e categorie. Verder zijn er in de directe omgeving 
(< 500 m) geen waterlopen gelegen. 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt 
in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Daarnaast werden 
er op dit decreet wijzigingen doorgevoerd. De laatste wijzigingen werden goedgekeurd op 19 juli 2013 en is van 
kracht sinds 1 januari 2014. Er werden i.k.v. de watertoets watertoetskaarten opgemaakt die dienen ter 
evaluatie van de effecten van vergunningsplichtige ingrepen of van plannen of programma’s waarbij het 
bodemgebruik op een bepaalde locatie of voor een bepaald gebied wordt gewijzigd.  

Enkele zones ten zuiden van het gebied zijn aangeduid als potentieel overstromingsgevoelig op de 
watertoetskaart. Deze zones zijn eveneens aangeduid als van nature overstroombaar. 

Het plangebied is niet gelegen in of nabij een signaalgebied. 

 

Figuur 8: Waterlopen en overstromingsgevoeligheid (Watertoetskaart 2014) ter hoogte van het plangebied  

 

4.3.2 Mogelijke milieueffecten 

4.3.2.1 Mogelijke effecten t.o.v. bestaande toestand 

Door uitvoering van het plan wordt, voor beide scenario’s, geen toename van de verharde oppervlakte of 
ondergrondse constructies verwacht. Effecten ten aanzien van grondwaterkwantiteit, grondwaterstroming en 
overstromingsgevoeligheid worden dan ook niet verwacht. Gezien de aard van de activiteiten van de nieuwe 
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bestemming (agrarisch gebruik en bosgebied), worden ook geen effecten verwacht ten aanzien van de 
waterkwaliteit voor beide alternatieven. 

4.3.2.2 Mogelijke effecten t.o.v. huidige gewestplanbestemming 

In vergelijking met de huidige gewestplanbestemming worden uitsluitend neutrale tot positieve effecten 
verwacht. In zone C wordt geen wijziging van de effecten verwacht gezien bos vervangen al worden door 
landbouwactiviteiten. Grote oppervlaktes verharding of ondergrondse constructies blijven echter niet mogelijk. 

In zones A en B is momenteel verblijfsrecreatie mogelijk. Hierbij zijn verharde oppervlaktes en ondergrondse 
constructies niet uitgesloten. Gezien dit niet mogelijk is in het planvoornemen, zal de natuurlijke afwatering en 
berging van water in het gebied behouden kunnen blijven, hetgeen positief beoordeeld wordt. 

In het geval dat zone A uit het PRUP gehaald wordt, blijft de huidige gewestplanbestemming (zone voor 
verblijfsrecreatie) gelden. Het effect voor deze zone is dan neutraal. 

4.3.3 Milderende maatregelen 

Er treden geen aanzienlijke effecten op ten aanzien van het compensatie-onderdeel van het PRUP Goolderheide. 
Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld. 

4.3.4 Conclusie 

Vanuit de discipline Water zijn voor beide referentiesituaties en beide scenario’s geen aanzienlijke milieueffecten 
te verwachten ten gevolge van het compensatie-onderdeel van het PRUP Goolderheide. 

 



4.4 Fauna en Flora 

4.4.1 Bestaande toestand 

Speciale beschermingszones 

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/1997 bepaalt dat ieder plan dat – 
afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of 
programma’s – een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een als speciale 
beschermingszone te beschouwen gebied kan veroorzaken, dient ontworpen te worden aan een passende 
beoordeling. Het gaat om gebieden die door de Vlaamse regering zijn voorgesteld of aangewezen zijn als speciale 
beschermingszone in toepassing van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van 02/05/1979) en de 
Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van 21/05/1992). 

Het plangebied is niet in een Natura 2000-gebied gelegen, noch in de onmiddellijke omgeving ervan. Het 
Habitatrichtlijngebied ‘Abeek met aangrenzende moerasgebieden’, op ca.1700m ten zuiden van het plangebied 
is het dichtstbijzijnde. 

VEN-gebieden 

Het gebiedsgericht beleid van het natuurdecreet houdt de ontwikkeling van het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) in. Het natuurdecreet legt de 
voorschriften en geboden in VEN en IVON vast.  

Het plangebied ligt niet in de onmiddellijke omgeving van een VEN-gebied. Het dichtstbijzijnde VEN-gebied, ligt 
op ca. 1400m ten zuiden van het plangebied. 

Erkende natuurreservaten 

Volgens het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/97 kunnen terreinen, die 
van belang zijn voor het behoud en ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk milieu, erkend worden als 
natuurreservaat. In deze natuurreservaten wordt, via een aangepast beheer, een natuurstreefbeeld behouden 
of ontwikkeld.  

Deze terreinen worden ofwel een Vlaams natuurreservaat of een erkend natuurreservaat. 

- een Vlaams natuurreservaat is een beschermd gebied dat door de Vlaamse regering wordt 
aangewezen op gronden die het Vlaamse Gewest in eigendom of in huur heeft of die daartoe ter 
beschikking worden gesteld. 

- een erkend natuurreservaat is een beschermd gebied dat door de Vlaamse regering wordt erkend op 
verzoek van de eigenaar of de beheerder, meestal een erkende natuurvereniging.  

Het dichtstbijzijnde erkende natuurreservaat bevindt zich op ca. 600 m ten zuiden van het plangebied. 

Biologische waardering 

De biologische waarderingskaart (versie 2016) vormt een basisdocument voor iedereen die betrokken is bij 
natuurbehoud, ruimtelijke planning, milieueffectrapportage, landschapszorg, e.d. 

Het is de enige beschikbare gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen en wordt daarom algemeen 
aangewend als referentiekader. Ze vormt nuttige informatie betreffende de toestand en betekenis van het 
natuurlijk milieu. 

Om de BWK-kaart beter interpreteerbaar te maken voor het beleid wordt op basis van de inventarisatie een 
evaluatie doorgevoerd. Op basis van de waarderingscriteria zeldzaamheid, natuurlijkheid, kwetsbaarheid en 
biologische potenties wordt aan iedere karteringseenheid een waardecijfer toegekend: 

 biologisch zeer waardevol, 

 biologisch waardevol, 

 biologisch minder waardevol. 
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Gezien op één locatie meerdere karteringseenheden mogelijk zijn, kan ook de evaluatie een combinatie van de 
bovenvermelde waarderingsklassen zijn: 

 complex van minder waardevolle en waardevolle elementen,  

 complex van minder waardevolle en zeer waardevolle elementen, 

 complex van minder waardevolle en waardevolle tot zeer waardevolle elementen, 

 complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen. 

 

Het landbouwperceel in zone A is aangeduid als biologisch minder waardevol (akker op zandige bodem (bs) en 
zeer soortenarme, ingezaaide graslanden (hx)). Het bosperceel is aangeduid als biologisch waardevol en bestaat 
uit aanplant van Grove den zonder ondergroei (ppa). De percelen binnen deelgebied B zijn biologisch waardevol 
(verruigd grasland (hr) en struweelopslag van allerlei aard (sz)) tot zeer waardevol (jonge boomlaag van eiken-
berkenbos (qb-)). Zone C is biologische minder waardevol en bestaat uit akkers op zandige bodem (bs), 
soortenarm permanent cultuurgrasland (hp) en bomenrij met dominantie van Zomereik (kbq). 

 

 

Figuur 9: Biologische waarderingskaart (versie 2016) 
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4.4.2 Mogelijke milieueffecten  

Gezien de aard van het plan (omzetting naar bosgebied en naar agrarisch gebied) en de afstand tot beschermde 
gebieden (Natura 2000, VEN of natuurreservaten), wordt geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van de 
Natura 2000- en VEN-gebieden verwacht. 

4.4.2.1 Mogelijke effecten t.o.v. bestaande toestand 

In het gewenste alternatief zal de toekomstige situatie in zones B en C gelijk zijn aan de bestaande toestand. Het 
gewenste gebruik is in de bestaande toestand reeds aanwezig, waardoor geen effecten verwacht worden.  

Indien zone A opgenomen wordt in het PRUP, zal bosontwikkeling mogelijk gemaakt worden. Gezien van bossen 
een hogere biologische waarde uitgaat in vergelijking met landbouwpercelen, wordt dit positief beoordeeld. 
Indien dit perceel niet opgenomen wordt (tweede alternatief), worden geen veranderingen verwacht tegenover 
de bestaande toestand, waardoor er geen effecten zullen optreden.  

Effecten zijn dus neutraal in geval van het alternatief waarin zone A niet opgenomen wordt, en neutraal tot 
positief indien zone A wel mee opgenomen wordt. 

4.4.2.2 Mogelijke effecten t.o.v. huidige gewestplanbestemming 

Zone C zal in beide scenario’s omgezet worden van bosgebied naar agrarisch gebied. Dit houdt een potentieel 
verlies in van biologische waarde, aangezien bossen biologisch gezien ‘waardevoller’ zijn dan akkers en 
weilanden. In de ruime omgeving zijn echter nog verschillende gebieden aangeduid als bosgebied. Bovendien 
wordt in zone A (mogelijks) en zone B nieuw bosgebied voorzien. 

Zone B zal in beide scenario’s omgezet worden van zone voor verblijfsrecreatie naar bosgebied. Dit is positief ten 
aanzien van fauna en flora. Indien ook zone A omgezet wordt, worden ook in deze zone positieve effecten 
verwacht. Indien deze zone niet omgezet wordt, worden geen effecten verwacht (de planologische situatie 
wijzigt in dat geval niet). 

4.4.3 Milderende maatregelen 

Aanzienlijke effecten treden niet op. Er worden geen milderende maatregelen nodig geacht.  

4.4.4 Conclusie 

Vanuit de discipline Fauna en Flora zijn voor beide referentiesituaties en beide scenario’s geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten ten gevolge van het compensatie-onderdeel van het PRUP Goolderheide. 



4.5 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

4.5.1 Bestaande toestand 

Landschap, erfgoed en archeologie 

De deelgebieden zijn gelegen in het traditioneel landschap ‘Bekken van de Warmbeek’. Dit landschap is 
onderdeel van het Kempens Plateau. De beleidswenselijkheden voor dit traditioneel landschap zijn de volgende: 

- Gedifferentieerd ruimtelijk beleid volgens de subeenheden gericht op het herstel van de 
verscheidenheid; 

- Vermijden van een uniforme recreatieve monocultuur; 

- Vrijwaren van natuurwaarden; 

- Heidegebieden wijds open houden, herstellen van de beekvalleien met gesloten landschap als 
natuurdragers; 

- Nieuwe infrastructuur en industrie inpassen bij de landschappelijke structuur. 

 

Net ten westen van het plangebied bevindt zich de relictzone ‘Grote Brogel’ (R70015). Voor dit gebied wenst 
men de bescherming van de bovenlopen van een aantal beken in het gebied. 

Verder zijn er binnen het plangebied of de directe omgeving (tot 1 km) geen beschermde landschappen, dorps/of 
stadsgezichten, monumenten aangeduid. Er is eveneens geen bouwkundig erfgoed gelegen in het plangebied of 
de directe omgeving. 

 

Het archeologisch patrimonium bevindt zich onder het maaiveld (of water) en is daardoor niet bepalend voor de 
zichtbare ruimtelijke structuur van het landschap. Toch is het belangrijk om dit cultureel erfgoed te bewaren.  

In het Geoportaal Onroerend erfgoed werd geen archeologische zone afgebakend binnen of in de omgeving van 
het plangebied. 

De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. 
Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is 
het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of 
afwezigheid van archeologische sporen. Op basis van deze inventaris kan geen uitspraak gedaan worden over 
aan- of afwezigheid van andere archeologische vindplaatsen. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen 
dient met verder onderzoek vastgesteld te worden.  

Binnen het plangebied komen geen locaties voor die aangeduid zijn op de Centraal Archeologische Inventaris. 

Ten westen van het plangebied komen volgende locaties voor: 

Nr CAI Naam  Datering Omschrijving 

700352 Rietweg III Late Bronstijd Landbouw: Celtic Field 

700169 Bosschellerheide 1 Late Bronstijd Landbouw: Celtic Field, oriëntatie van spoor NO-
ZW (diagonaal t.o.v. de huidige percelering) 

700008 Bosschellerheide 3 
(Elve Bemden, 
Kauliller complex 1) 

Late Bronstijd Landbouw: Celtic Field 

209352 Kauliller complex 2 Metaaltijden Landbouw: Celtic Field (zichtbaar op dhm2) 

700314 Golderheide 2 Late Bronstijd Landbouw: Celtic Field 

700313 Golderheide 1 Late Bronstijd Landbouw: Celtic Field 
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Figuur 10: Situering beschermingen en aanduidingen uit de landschapsatlas en uit de Inventaris Bouwkundig 
Erfgoed 

 

Ruimtelijke structuur 

Naast het historische aspect in de landschapszorg, zoals vermeld in de atlas van de relicten, zijn tevens de 
structurerende landschapselementen zonder relictwaarde van belang (bijvoorbeeld beekdalen, boscomplexen, 
…). De landschapskenmerkenkaart (aanvullende inventaris van de ruimtelijke landschapskenmerken van 
bovenlokaal en Vlaams belang, voormalige afd. Monumenten en landschappen, nu Onroerend Erfgoed 2002) 
wordt hiervoor geraadpleegd. Er wordt in de inventaris een onderscheid gemaakt tussen het fysische systeem 
(FS), het botanisch systeem (BS) en nederzettingengeografie (NG). Volgende elementen structuren het 
plangebied en de omgeving: 

- Cluster van bossen tussen de bosgebieden van Noord- en Oost-Limburg (BS) 

- Rand Kempens plateau als markante terreinovergang (FS) 

- Natuurlijke waterlopen (beken) (FS) 

- Hoogspanningslijn (NG) 

Buurtwegen 

Er bevinden zich twee buurt- en voetwegen aan de rand van het plangebied: 

- Buurtweg nr. 3 (Goolderheideweg) 

- Buurtweg nr. 4 (Brogelerweg) 
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Figuur 11: Atlas Buurt- en voetwegen t.h.v. plangebied  

 

4.5.2 Mogelijke effecten 

4.5.2.1 Mogelijke effecten t.o.v. bestaande toestand 

Geen van de scenario’s gaat in tegen de beleidswenselijkheden van het traditioneel landschap of de relictzone. 
Ook ten aanzien van de buurtwegen worden geen effecten verwacht. Gezien de aard van het project (omzetting 
naar agrarisch gebied en naar bosgebied), gezien de afwezigheid van erfgoedwaarden en gezien het feit dat 
ondergrond binnen zone C reeds verstoord is tot een zeker diepte (als gevolg van de landbouwactiviteiten), 
worden voor beide scenario’s geen aanzienlijke effecten verwacht ten aanzien van landschap, erfgoed en 
archeologie. 

4.5.2.2 Mogelijke effecten t.o.v. huidige gewestplanbestemming 

Gezien de aard van de activiteiten (omzetting naar agrarisch gebied en bos) en de afwezigheid van 
erfgoedwaarden in het gebied, worden geen aanzienlijke effecten verwacht ten aanzien van landschap en 
erfgoedwaarden. 

Wat archeologische erfgoedwaarden betreft, betekent een omzetting van gebied voor verblijfsrecreatie 
(mogelijks zone A en zone B) naar bosgebied dat er minder kans is op het verstoren van de erfgoedwaarden, 
gezien verhardingen en ondergrondse constructies niet meer (of slechts zeer beperkt) mogelijk zullen zijn. Dit 
kan gezien worden als een positief element. Anderzijds betekent de omzetting van bosgebied naar agrarisch 
gebied (zone C) dat de kans op verstoring van archeologisch erfgoed toeneemt. Dit omdat door bewerking van 
de gronden ondiepe archeologische relicten aangetast kunnen worden. Het gebied is echter buiten 
archeologische zones gelegen, waardoor geen aanzienlijke effecten verwacht worden. 

4.5.3 Milderende maatregelen 

Aanzienlijke effecten worden niet verwacht. Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld. 
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4.5.4 Conclusie 

Vanuit de discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie zijn voor beide referentiesituaties en beide 
scenario’s geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten ten gevolge van het compensatie-onderdeel van het 
PRUP Goolderheide. 



4.6 Mens 

Gezien het planvoornemen (herbestemming naar agrarisch gebied en bosgebied), wordt ten aanzien van de 
discipline mens enkel het effect van de nieuwe functies op de bestaande functies relevant geacht. Een bespreking 
van lucht, geluid en veiligheid zal niet besproken worden aangezien het plan geen geluidsbronnen (zowel 
tijdelijke als permanente) bevat, geen luchtverontreiniging veroorzaakt of een risico inhoudt voor de veiligheid. 

4.6.1 Bestaand toestand 

Delen van zone A en de volledige zone B zijn bebost. Een specifieke functie van deze zone is niet gekend. In zone 
A en zone C zijn verder geregistreerde landbouwpercelen aanwezig. Het betreffen landbouwpercelen voor 
professioneel gebruik. Volgens de landbouwgebruikspercelenkaart (ALV, 2015, Bron: Geopunt) waren de 
percelen in gebruik voor grasland, maïs en aardappelen.  

Het plangebied is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied (HAG). De deelzones grenzen wel alleen aan het 
landbouwgebied van Bocholt – Kaulille – Veldhoven – Kreiel.  

 

Figuur 12: Landbouwgebruikspercelen (ALV, 2015) 
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Figuur 13: Situering herbevestigd agrarisch gebied (HAG) 

 

4.6.2 Mogelijke effecten 

4.6.2.1 Mogelijke effecten t.o.v. bestaande toestand 

Voor het grootste deel van zone A, voor zone B en voor zone C treedt er door uitvoering van het plan geen 
wijziging op met de bestaande toestand. Waar bos voorziet wordt, wordt bos voorzien en waar reeds aan 
landbouw gedaan wordt, wordt een agrarische functie toegekend. Een perceel in zone A is in professioneel 
landbouwgebruik. Een herbestemming naar bosgebied zal een negatieve impact hebben op de betrokken 
landbouwer. Het betreft echter slechts één klein perceel en het perceel is buiten HAG en/of agrarisch gebied 
gelegen en is moeilijk ontsloten. Er worden geen aanzienlijke effecten verwacht. 

In scenario 2 wordt zone A geschrapt uit het PRUP. In dat geval betekent de herbestemming een volledige 
verderzetting binnen het plangebied van de huidige activiteiten. Er treden dan geen effecten op. 

4.6.2.2 Mogelijke effecten t.o.v. huidige gewestplanbestemming 

Zone A en B zijn momenteel bestemd als zone voor verblijfsrecreatie. De oppervlakte van deze percelen is echter 
te beperkt om een belangrijke functie voor verblijfsrecreatie te vervullen. Omzetting van (delen) van het gebied 
naar bosgebied zullen bijgevolg geen aanzienlijke effecten hebben. 

Zone C zal herbestemd worden van bos naar landbouw. Gezien het bos geen specifieke functie had, worden ook 
hier geen aanzienlijke effecten verwacht. 

4.6.3 Milderende maatregelen 

Aanzienlijke effecten treden niet op. Er worden geen milderende maatregelen nodig geacht. 

4.6.4 Conclusie 

Vanuit de discipline Mens zijn voor beide referentiesituaties en beide scenario’s geen aanzienlijke milieueffecten 
te verwachten ten gevolge van het compensatie-onderdeel van het PRUP Goolderheide. 
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4.7 Leemten in de kennis 

De beperkte leemten in de kennis zijn het gevolg van onzekerheden over de concrete realisatie en invulling van 
het plangebied. De leemten zijn niet van die aard dat ze aanleiding kunnen geven tot mogelijke aanzienlijke 
milieueffecten.  

4.8 Grensoverschrijdende effecten 

Gelet op de ligging van het plangebied (dichtstbijzijnde lands- of gewestgrens bevindt zich op een afstand van 
ca. 5,6 km), de schaal van de ontwikkeling en het ontbreken van aanzienlijke milieueffecten wordt geconcludeerd 
dat er geen gewest- of landgrensoverschrijdende effecten zullen voorkomen n.a.v. de compensatiegebieden van 
het PRUP ‘Goolderheide’ te Bocholt.  
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5 Conclusie van het verzoek tot raadpleging 

Op basis van de op dit moment beschikbare informatie kan worden besloten dat t.g.v. het compensatie-
onderdeel van het PRUP ‘Goolderheide’ te Bocholt er geen aanwijzingen zijn dat er aanzienlijke milieueffecten 
te verwachten zijn.  

Dit onderdeel van het PRUP ‘Goolderheide’ te Bocholt, dat voorwerp vormt van dit onderzoek tot 
milieueffectenrapportage, valt volgens voorgaand effectenonderzoek bijgevolg niet onder de plan-MER-plicht 
zoals voorzien in het plan-MER-decreet van 27/04/2007.  
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6 Bijlagen 

6.1 Plan-MER uitbreidingzone en planologisch te bestendigen 

ondersteunende activiteiten 


