
RU
IM

TE
LIJ

K U
ITV

OE
RI

NG
SP

LA
N provincie Limburg

grondgebied Houthalen-Helchteren en Genk

project Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)
toeristisch-recreatief knooppunt 'Hengelhoef'

TOELICHTINGSNOTA

maart 2018
13008_02_TK_23

datum
filenummer

plan

ontwerper OMGEVING cvba
uitbreidingstraat 390   2600 berchem-antwerpen
www.omgeving.be

t 03 448 22 72
f 03 440 13 93

Paul Wuillaume
ruimtelijk planner

Gwen Laureys
ruimtelijk planner

gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad van Limburg
in zitting van 2018-04-18

de provinciegriffier de voorzitter

Renata Camps Gilbert Van Baelen

in zijn ontwerpversie gezien en voorlopig vastgesteld door de povincieraad van Limburg
in zitting van 2017-09-20

Renata Camps
provinciegriffier

De deputatie van de provincieraad van Limburg bevestigt dat onderhavig document in
zijn ontwerpversie ter inzage van het publiek op het gemeentehuis van 
Houthalen-Helchteren en het stadhuis van Genk werd neergelegd van 2017-10-20
tot en met 2017-12-20      

Renata Camps Gilbert Van Baelen

Inge Moors
gedeputeerde

De provinciegriffier De voorzitter



TOELICHTINGSNOTA 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Hengelhoef 

Provincie Limburg 

april 2018 

 

 

  

 





OMGEVING . 18 april 2018 Toelichtingsnota PRUP Hengelhoef 

 3 

INHOUD 

1 Inleiding ............................................................................................................................................................ 5 

1.1 algemeen .......................................................................................................................................................... 5 

1.2 Situering van het plangebied ............................................................................................................................. 5 

1.3 aanleiding voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan ........................................................................... 6 

2 Kader vanuit de ruimtelijke structuurplannen ..................................................................................................... 6 

2.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen .................................................................................................................. 6 

2.2 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg ........................................................................................................ 7 

2.2.1 richtinggevend .................................................................................................................................................. 7 
2.2.2 Bindend ............................................................................................................................................................ 7 
2.3 Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Houhalen-Helchteren ............................................................................. 8 

2.3.1 Richtinggevend ................................................................................................................................................. 8 
2.3.2 Bindend ............................................................................................................................................................ 8 
2.4 Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Genk ...................................................................................................... 9 

3 Juridische context ........................................................................................................................................... 10 

3.1 Gewestplan ..................................................................................................................................................... 10 

3.2 Bijzondere plannen van aanleg ....................................................................................................................... 10 

3.3 ruimtelijke uitvoeringsplannen ......................................................................................................................... 11 

3.4 Stedenbouwkundige verordeningen ................................................................................................................ 11 

3.5 Goedgekeurde en niet-vervallen verkavelingen ............................................................................................... 11 

3.6 Rooilijnen ........................................................................................................................................................ 11 

3.7 Natuurbeschermingsgebieden ........................................................................................................................ 11 

3.8 Beschermd erfgoed......................................................................................................................................... 12 

3.9 vastgestelde landschapsrelicten ..................................................................................................................... 12 

3.10 archeologisch erfgoed ..................................................................................................................................... 13 

3.11 Atlas der buurtwegen ...................................................................................................................................... 14 

3.12 Atlas van de onbevaarbare waterlopen ........................................................................................................... 14 

4 Sectorale waarderingen en studies ................................................................................................................. 15 

4.1 Biologische waarderingskaart ......................................................................................................................... 15 

4.2 Inventaris van het bouwkundig erfgoed ........................................................................................................... 15 

4.3 Landschapsatlas ............................................................................................................................................. 16 

4.4 streefbeeld N726 ............................................................................................................................................ 16 

4.5 Fietsroutenetwerken ....................................................................................................................................... 16 

5 Bestaande ruimtelijke structuur ....................................................................................................................... 17 



OMGEVING . 18 april 2018 Toelichtingsnota PRUP Hengelhoef 

 4 

5.1 eigendomsituatie ............................................................................................................................................. 17 

5.2 bestaande toestand ........................................................................................................................................ 18 

5.2.1 samenhangende groene ruimte en natuur ....................................................................................................... 18 
5.2.2 Deelgebied Oostappen Groep......................................................................................................................... 19 
5.2.3 Deelgebied Twin Properties ............................................................................................................................ 20 
5.2.4 Deelgebied kasteel/hoeve en bezoekerscentrum ............................................................................................ 21 

6 Visie en gewenste ruimtelijke structuur ........................................................................................................... 22 

6.1 concepten ....................................................................................................................................................... 23 

6.2 Landschappelijk raamwerk .............................................................................................................................. 24 

7 Resultaten plan-milieueffectrapportage (plan-MER) ........................................................................................ 26 

7.1 Samenvattend overzicht van de milderende maatregelen in de verschillende disciplines (bron: plan-MER Domein 

Hengelhoef) .................................................................................................................................................................. 27 

7.2 doorwerking passende beoordeling en verscherpte natuurtoets ...................................................................... 31 

8 Aanpassingen n.a.v. het openbaar onderzoek ................................................................................................ 32 

9 Vertaling naar het ruimtelijk uitvoeringsplan .................................................................................................... 35 

9.1 versterken van natuur ..................................................................................................................................... 35 

9.2 versterken van recreatie.................................................................................................................................. 35 

9.2.1 Deelgebied Oostappen Groep......................................................................................................................... 35 
9.2.2 Deelgebied Twin Properties ............................................................................................................................ 35 
9.3 Landschappelijk raamwerk .............................................................................................................................. 36 

9.4 Erfgoedlandschap ........................................................................................................................................... 36 

10 Ruimtebalans .................................................................................................................................................. 38 

11 Watertoets ...................................................................................................................................................... 39 

12 Ruimtelijke veiligheidsrapportage op planniveau ............................................................................................. 41 

13 Planschade en planbaten................................................................................................................................ 42 

14 op te heffen strijdige voorschriften .................................................................................................................. 43 

I BIJLAGEN ........................................................................................................................ 45 

1 Bijlage 1: kaartenbundel.................................................................................................................................. 47 

2 Bijlage 2: op te heffen strijdige voorschriften ................................................................................................... 49 

3 Bijlage 3: goedkeuringsbesluit plan-MER ........................................................................................................ 51 

 

 



OMGEVING . 18 april 2018 Toelichtingsnota PRUP Hengelhoef 

 5 

1 INLEIDING 

1.1 ALGEMEEN 

Voorliggend document is de toelichtingsnota bij een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in de zin van de Vlaamse codex 

ruimtelijke ordening van 15 mei 2009 (en latere wijzigingen). Naast deze toelichtingsnota waarin onder meer de relatie 

van het ruimtelijk uitvoeringsplan met de ruimtelijke structuurplannen wordt aangegeven, maken ook een plan feitelijke 

en de juridische toestand, een grafisch plan en een bundel met de stedenbouwkundige voorschriften en de op te heffen 

bepalingen deel uit van het dossier. Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften zijn bindend en 

verordenend. Voorafgaand aan voorliggend voorontwerp RUP werd een plan-MER opgemaakt. Dit document werd 

definitief goedgekeurd door dienst MER op 24 februari 2017. 

1.2 SITUERING VAN HET PLANGEBIED 

Kaart 1 situering op topografische kaart 

Kaart 2 situering op luchtfoto 

Domein Hengelhoef ligt ongeveer in het geografische middelpunt van de provincie Limburg. Het maakt deel uit van het 

‘Park Midden Limburg’ een conceptbenaming die gegeven wordt aan de uitgestrekte groene open ruimte (bossen en 

heiden) centraal gelegen in Limburg, en waarbinnen een aantal grote toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn gelegen 

zoals de domeinen Bokrijk, Kelchterhoef en dus ook Hengelhoef. Domein Hengelhoef vervult tevens een rol in het geheel 

van toeristisch- recreatief medegebruik voor laagdynamische omgevingsrecreatie (vissen, wandelen, fietsen) in de natuur- 

en bosgebieden van het Kempens Plateau.  

 

Domein Hengelhoef is gelegen in de gemeente Houthalen-Helchteren. Het plangebied is hoofdzakelijk gesitueerd in 

Houthalen-Helchteren en voor een klein gedeelte op grondgebied van Genk. De gemeentegrens van Zonhoven ligt ten 

zuiden van het plangebied, parallel met de autostrade E314. 
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1.3 AANLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN HET RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

Hengelhoef staat al vele jaren bekend als een belangrijk en omvangrijk recreatie- en natuurdomein in Limburg (camping, 

vakantiepark, subtropisch zwembad, natuurgebied met wandelpaden en fietsroutes). De recreatieve ontwikkelingen in het 

domein blijven in beweging en vragen om een ruimtelijke aanpak voor de toekomst.  

Voor de opmaak van het PRUP worden volgende redenen aangegeven: 

- Er zijn ontwikkelingen, toekomstplannen en investeringswensen vanwege de private eigenaars (Oostappen-

Groep en Twin Properties) om de toeristisch-recreatieve activiteiten in het domein Hengelhoef verder uit te bouwen 

en nieuw (marktconform) leven in te blazen. 

- De bepalingen van het vigerende BPA 'Toeristische Weg' (M.B. 01/07/1974) zijn achterhaald.  

- De toeristisch-recreatieve ontwikkelingen van Oostappen-Groep en Twin Properties moeten vanuit de overheid in hun 

totaliteit ruimtelijk gestuurd en op elkaar afgestemd kunnen worden i.f.v. de draagkracht van de omgeving.  

- Het is aangewezen de verschillende onderdelen globaal en cumulatief te bekijken over het hele domein Hengelhoef, 

teneinde een integrale en geïntegreerde visie en oplossingen mogelijk te maken. 

- De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is gedeeltelijk zonevreemd gelegen. Een planologische regularisatie is 

nodig i.f.v. blijvende toekomstige werking en rechtszekerheid.  

Om een toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling van Hengelhoef mogelijk te maken is een aanpassing van het 

vigerend ruimtelijk-juridisch kader (BPA en gewestplan) aangewezen. Daarom wenst de provincie een provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op te maken voor domein Hengelhoef in Houthalen-Helchteren (met een gedeelte van 

het plangebied op grondgebied van Genk), gezien Hengelhoef geselecteerd is in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie 

Limburg (RSPL) als toeristisch-recreatief knooppunt type IIa. 

2 KADER VANUIT DE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN 

2.1 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid van Vlaanderen. De 

bepalingen met invloed op voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan worden kort weergegeven. 

 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt Houthalen-Helchteren geselecteerd in het buitengebied. In het 

buitengebied moet gestreefd worden naar goed gestructureerde gehelen voor landbouw-, natuur- en bosfunctie. 

Versnippering moet worden tegengegaan. Recreatieve en toeristische activiteiten zijn andere functies die in het 

buitengebied voorkomen. De Kempen, waar Hengelhoef in gelegen is, worden als toeristisch-recreatief netwerk op 

Vlaams niveau beschouwd. Het RSV bepaalt dat voor bestaande hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur 

in het buitengebied strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden gelden en dat de bestaande infrastructuur gelegen moet 

zijn in een gebied wat in het provinciaal ruimtelijke structuurplan aangeduid wordt als toeristisch-recreatief knooppunt of 

netwerk van toeristisch-recreatief belang.  

 

Een gebied als Hengelhoef dient zijn toeristisch-recreatieve activiteiten te ontwikkelen als een recreatief medegebruik 

met respect voor de draagkracht van het gebied. De aard en het type van de infrastructuur zelf zijn hierbij van belang. De 

ontwikkelingsmogelijkheden van de toeristisch recreatieve infrastructuur zullen immers worden bepaald door de positie 

ervan binnen en de impact ervan op de natuurlijke en de agrarische structuur 

Volgens het RSV ondermijnt permanente bewoning in infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief gebruik de recreatieve 

en toeristische productwaarde van het buitengebied wat niet aanvaardbaar is. 
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Alle terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven (ongeacht de bestemming op het gewestplan) moeten worden 

geëvalueerd in functie van de ruimtelijke draagkracht van het betrokken gebied. Deze benadering vertrekt van de feitelijke 

toestand, waarbij het zone-eigen of zonevreemd karakter en het tijdstip waarop het openluchtrecreatief verblijf is 

gerealiseerd slechts aspecten zijn bij de afweging.1 

2.2 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE LIMBURG 

De actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg werd goedgekeurd door Vlaams minister van Ruimtelijke 

Ordening, Philippe Muyters op 23 juli 2012. Op 6 september 2012 werd het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 

donderdag 20 september 2012, 14 dagen na de bekendmaking, trad de het geactualiseerd RSPL in werking conform 

art.2.1.11 VCRO. 

2.2.1 RICHTINGGEVEND 

In het RSPL wordt Hengelhoef gesitueerd in het toeristisch-recreatief kerngebied rond Hasselt- Genk (Midden-Limburg). 

Dit gebied bevat de belangrijkste concentraties aan hoogdynamische toeristisch-recreatieve voorzieningen voor Limburg 

en is te paard gesitueerd in de hoofdruimten ‘Netwerk Midden-Limburg’ en ‘Kempen’. In het toeristisch-recreatief 

kerngebied is een versterking van de toeristische recreatieve rol ervan wenselijk, met respect voor de natuurlijke, 

agrarische en landschappelijke waarden. In het kerngebied staat vooral de verbetering van de samenhang tussen de 

daginfrastructuren (o.a. Bokrijk) en de verblijfsparken (o.a. Hengelhoef, Kelchterhoef, Molenheide) voorop. Tevens is een 

verdere concentratie van verblijfsinfastructuur een mogelijke optie voor deze regio. Nieuwe hoogdynamische toeristisch-

recreatieve elementen worden gebundeld in het kerngebied. Daarbij moet aandacht gaan naar de belangrijke natuurlijke, 

landschappelijke en agrarische waarden. 

In de directe omgeving van Hengelhoef komt de droge natuurverbinding nr. 12 voor (‘KLE, kleine open ruimte verbinding 

ten noorden van Hengelhoef, langs vijversnoer Mijnbeek en Roosterbeek’). 

Wat betreft de natuurlijke structuur is Hengelhoef gesitueerd in de Limburgse bos- en heidegordel bestaande uit de drie 

Kempense parken, i.c. het Park Midden-Limburg. De natuurkernen worden omzoomd door hoogdynamische toeristisch-

recreatieve polen en openluchtverblijfsrecreatie (o.a. Domein Hengelhoef). Het ruimtelijk beleid is gericht op het 

behouden, versterken en verbinden van deze bos- en heidegebieden met hoge natuurwaarden. Hengelhoef kan in dat 

opzicht beschouwd worden als een natuuraandachtsgebied waartussen verbindingen nodig zijn om tot een 

samenhangend netwerk te komen. Hoogdynamische toeristisch-recreatieve ontwikkelingen worden geconcentreerd aan 

de randen van deze parken. Recreatief medegebruik is mogelijk. 

2.2.2 BINDEND 

De provincie selecteert in bindende bepaling nr. 16 het gebied rond Hasselt - Genk (Midden-Limburg) als toeristisch-

recreatief kerngebied. 

De provincie selecteert in bindende bepaling nr. 18 onder andere Houthalen-Helchteren en Genk als toeristisch-

recreatieve gemeenten van type I. 

 

1 Overeenkomstig het decreet betreffende het toeristische logies (1 april 2017) is nu sprake van terreingerelateerde 

toeristische logies in plaats van openluchtrecreatieve verblijven. 
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De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor nieuwe grootschalige toeristisch-recreatieve 

infrastructuur in de toeristisch-recreatieve gemeenten type 1 en binnen de kleinstedelijke gebieden. Zij doet dat in 

overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen (bindende bepaling nr. 40). 

In het RSPL is Hengelhoef bindend geselecteerd toeristisch-recreatief knooppunt op provinciaal niveau, type IIa 

(bindende bepaling nr. 19). Dit betekent dat nog uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur mogelijk is buiten 

de huidige perimeter van de recreatiezone en dat de provincie bevoegd is om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te 

maken. 

Bindende bepaling nr. 41 van het RSPL stelt dat de provincie ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaakt voor de 

toeristisch-recreatieve knooppunten type IIa, in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen. 

De N726 is ten zuiden van de E314 (tot aan Bokrijk) geselecteerd als secundaire weg type II. Het gedeelte van de N726 

ten noorden van de E314 (zijnde Donderslagweg waarop de aansluiting van Hengelhoef is gesitueerd) is niet 

geselecteerd als secundaire weg. 

2.3 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN HOUHALEN-HELCHTEREN 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Houthalen-Helchteren werd goedgekeurd bij besluit van de bestendige deputatie 

d.d. 24 mei 2006. 

2.3.1 RICHTINGGEVEND 

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Houthalen-Helchteren maakt het Domein Hengelhoef deel uit van 

de deelruimte ‘Recreatieve Groene Gordel’. In deze deelruimte is het beleid gericht op het behoud en het versterken van 

de ecologische en landschappelijke waarden van het gebied. Beekvalleien worden als ecologische corridors en 

landschappelijke verbindingen versterkt.  

De toeristisch recreatieve polen zoals Molenheide, Kelchterhoef en Hengelhoef worden via een nieuwe toeristisch-

recreatieve fietsboulevard verbonden. Verder kan Hengelhoef als verblijfscentrum in een groen park versterkt worden als 

een kind- en gezinsvriendelijke verblijfsattractie met camping, bungalows en zwembad. De recreatieve functie wordt 

verweven met de natuurlijke omgeving. De gemeente formuleert de suggestie aan de provincie dat Hengelhoef (en 

Molenheide) alle kansen moet krijgen om zich verder te ontwikkelen als hoogdynamisch verblijfspark met een ruime 

diversiteit aan verblijfsmogelijkheden. In het recreatiepark en Domein Hengelhoef licht het accent op camping, 

luxeverblijven, hotel, sportinfrastructuur en all weather activiteiten. De uitbreiding moet gepaard gaan met een sterke 

landschappelijke integratie, een hoge ruimtelijke kwaliteit van het domein, het zoveel mogelijk openstellen van delen van 

de terreinen voor niet-verblijfsrecreanten en het versterken van de relaties tussen de verschillende parken en het 

fietspadennetwerk.  

De Donderslagweg is geselecteerd als een lokale weg type I (verbinden op lokaal niveau); de Tulpenstraat als een lokale 

weg type II (ontsluiten op lokaal niveau). 

2.3.2 BINDEND 

Het recreatiedomen Hengelhoef wordt in het GRS van Houthalen-Helchteren aangeduid als een gebied dat in aanmerking 

komt voor het realiseren van een sterke symbiose tussen natuur en recreatie waarbij de Roosterbeek wordt gezien als 
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een structurerend en reliëfs- en hydrografisch element. De vallei van de Roosterbeek-Mijnbeek wordt immers aangeduid 

als een nat natuurverbindingsgebied van lokaal niveau. 

 

De opgesomde suggesties inzake de recreatieve domeinen, evenals hun relatie met het beoogde toeristische-recreatief 

netwerk op lokaal niveau onderzoeken bij de ruimtelijke ontwikkeling van de recreatiedomeinen Hengelhoef, Kelchterhoef 

en Molenheide; 

 

Ontwerpen en uitvoeren van een toeristisch-recreatief wandel, fiets- en ruiterroutenetwerk, in het bijzonder tussen de 

verschillende recreatiedomeinen; 

 

Het opstellen van een PRUP voor de drie recreatiedomeinen. 

2.4 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN GENK 

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Genk is slechts in beperkte mate aandacht besteed aan Hengelhoef, 

aangezien slechts een klein gedeelte van het domein gelegen is op grondgebied van Genk. Het betreft een beboste zone 

die aansluit op de strook natuurgebied grenzend aan het industrieterrein Genk-Noord. Dit gedeelte is gesitueerd in de 

deelruimte ‘Gordel’, een soort open ruimte schil aan de buitenrand van Genk die grensoverschrijdend ook doorloopt in de 

aangrenzende gemeenten. In de gewenste natuurlijke en landschappelijke structuren wordt ervoor gekozen om dit 

bosgebied te behouden en te vrijwaren binnen het geheel van de grensoverschrijdende grote aaneengesloten 

natuurgebieden. 
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3 JURIDISCHE CONTEXT 

3.1 GEWESTPLAN 

Kaart 3 gewestplan 

Domein Hengelhoef is grotendeels gelegen in een zone “gebied voor recreatiepark” van het gewestplan Hasselt-Genk 

(K.B. 03/04/1979). Het (aanvullend) stedenbouwkundig voorschrift bepaalt dat dit gebied ‘bestemd is voor 

groenvoorziening, recreatieve en culturele accommodatie. Bij de aanleg van die accommodatie dient de bestaande 

beplanting maximaal te worden behouden. De ordening van elk van die gebieden wordt vooraf door de bevoegde overheid 

nader bepaald’. 

 

In het westen van het plangebied is een zone “gebied voor gemeenschaps- en openbaar nutsvoorzieningen” gelegen met 

een RWZI. De RWZI is deels zonevreemd gelegen in gebied voor recreatiepark (zie verder § 5.6.4). In het noordoosten, 

noordwesten en het zuiden zijn zones natuurgebied.  

 

Het plangebied is omgeven door woongebied in het noorden en oosten, industriegebied in het zuiden en natuurgebied in 

westen. 

3.2 BIJZONDERE PLANNEN VAN AANLEG 

In het BPA Toeristische Weg (M.B. 01/07/1974) is het gebied “recreatiepark” van het gewestplan aangeduid als 

“landschappen voor recreatie, toerisme en vakantieverblijf” (art. 18).  

 

 

Het stedenbouwkundig voorschrift m.b.t. de bestemming vermeldt: “Parkaanleg en musea, hengel- roei- en zwemsporten, 

speel en attractieruimten, sportbeoefening en vakantieverblijf en andere recreatieve- en toeristische functies voor zover 
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het algemeen uitzicht van deze zone er niet door wordt geschaad.” Daarnaast worden er ordeningsmaatregelen bepaald 

m.b.t. bebouwing en verandering van het reliëf; beplantingen en onderhoudswerken; verkeer. 

 

Bij besluit van de Vlaamse regering van 23/02/2001 is bepaald dat enkel de bestemmingszones “landschappen voor 

recreatie-toerisme en vakantieverblijf” van het BPA Toeristische Weg behouden blijven. De overige delen van het BPA 

worden opgeheven. Enkel art. 18 van het BPA blijft behouden omdat het latere gewestplan de zonering naar recreatie- 

en natuurgebieden zoals voorgesteld in dit BPA nauwgezet overgenomen heeft en omdat een ordeningsplan noodzakelijk 

is in toepassing van de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan Hasselt-Genk. 

3.3 RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN 

Binnen het plangebied zijn geen goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht. 

 

Ten zuiden van het plangebied aan de overzijde van de E314 is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Uitbreiding 

transportbedrijf H. Essers” (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 25 maart 2016) van kracht. 

3.4 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN 

Volgende gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing: 

- verordening hemelwaterputten (besluit Vlaamse regering van 1 oktober 2004) 

- verordening openlucht recreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven (besluit Vlaamse 

regering van 8 juli 2005) 

- verordening wegen voor voetgangersverkeer (besluit Vlaamse regering van 29 april 1997). 

3.5 GOEDGEKEURDE EN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN 

nvt 

3.6 ROOILIJNEN 

nvt 

3.7 NATUURBESCHERMINGSGEBIEDEN 

Kaart 4 natuurbeschermingsgebieden 

Er is een GEN (Grote Eenheid Natuur) gelegen in het plangebied, namelijk ‘De Teut-Tenhaagdoornheide‘ (nummer 434). 

Dit maakt deel uit van het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk). Voor het plan moet een verscherpte natuurtoets opgemaakt 

worden. Deze is geïntegreerd in de passende beoordeling opgenomen, die deel uitmaakt van het goedgekeurde plan-

MER. 
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Er is een vogelrichtlijngebieden gelegen op ca. 1,5 km ten noorden van het plangebied nl. ‘Houthalen-Helchteren, 

MeeuwenGruitrode en Peer’ (code BE2220313). Voor het plan moet een passende beoordeling opgemaakt worden. Deze 

is als apart hoofdstuk geïntegreerd in het goedgekeurde plan-MER. 

 

Er is een habitatrichtlijngebied gelegen in het plangebied nl. ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 

Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ (code BE2200031). Op ca. 1,5 km ten noorden van het plangebied ligt 

‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ (code BE2200030). Voor het plan moet een 

passende beoordeling opgemaakt worden. Deze is als apart hoofdstuk geïntegreerd in het goedgekeurde plan-MER. 

 

De afbakening van het habitatrichtlijngebied omvat binnen het plangebied de vallei van de Roosterbeek en enkele 

aangrenzende percelen loofbos. Ook de recreatieplas en de drooggevallen roeivijver liggen binnen de afbakening. 

 

In de oeverzone van de recreatieplas worden zeldzame planten vastgesteld. Deze planten wijzen op mogelijkheden voor 

de ontwikkeling van gemeenschappen uit het oeverkruidverbond (habitat 3130). Door het ontbreken van een aantal 

typische soorten bevindt dit habitattype zich echter in een ongunstige staat van instandhouding. In het kader van het 

opstellen van het project-MER (Oostappen Groep, 2007) werd overeengekomen dat de recreatieplas in recreatief gebruik 

kan blijven.  

 

Binnen het plangebied komen enkel de habitats 9120 en 9190 voor. 9120 ligt in een kleine strook ten noorden van de 

Roosterbeekvallei. 9190 ligt ten noorden en oosten van de ontwikkeling van Twin Properties. Bij de aanmelding van dit 

SBZ-H is enkel 9190 vermeld, op zandgronden kunnen beide types echter in elkaar overgaan onder invloed van 

bosontwikkeling op de lange termijn. De aangemelde soorten komen niet voor binnen het plangebied (S-IHD rapport, 

principieel goedgekeurd). 

 

Aansluitend bij het plangebied ligt het erkend natuurreservaat Hengelhoef. Dit reservaat heeft een oppervlakte van ca. 

124 ha en is grotendeels in eigendom van en wordt beheerd door Limburgs Landschap. Het bestaat uit vijvers, moeras 

en veenbossen, schraal grasland en heide, hoogstamboomgaarden en naaldbossen. Op 500 m ten westen van het 

Domein Hengelhoef bevindt zich het Vlaams natuurreservaat Tenhaagdoornheide. 

3.8 BESCHERMD ERFGOED 

Ter hoogte van het Domein Hengelhoef of in de directe omgeving bevinden zich geen (voorlopig) beschermde 

monumenten, dorpsgezichten of landschappen. 

3.9 VASTGESTELDE LANDSCHAPSRELICTEN 

Een deel van het plangebied is een definitief vastgesteld landschapsrelict2 (ankerplaats) ‘Vijver- en heidegebied rond de 

bovenbeek van de Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek’ (4.05/70000/184.1 / APL009) – (Besluitnummer 5274). Het 

landschapsrelict (de ankerplaats) werd definitief aangeduid op 12 december 2013. Aantasting erfgoedwaarden moet hier 

voorkomen worden.  

Hieronder een korte omschrijving van de relevante waarden van het landschapsrelict (de ankerplaats): 

De ankerplaats is gelegen in een overgangszone tussen het Kempisch Plateau en de Demervallei en wordt 

gekenmerkt door een eigen dynamiek en is in ecologisch en geografisch opzicht uiterst belangrijk. Er komen veel 

specifieke biotopen voor: bossen en heide, natte graslanden, ruigten, moerasbossen en vijvercomplexen. De 

ankerplaats wordt doorsneden door de Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek. Deze beken voeden talrijke 

historische vijvers. Dijkjes, slootjes en grachten herinneren nog aan de viskweek. Vijvers en venige moerassen, 

 

2 Vroeger benoemd als ‘definitief vastgestelde ankerplaats’. 
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afgewisseld met hooiland, bos en uitgestrekte heide zoals de natuurreservaten Ten Haagdoornheide en de Teut, 

vormen samen een van de meest waardevolle heidelandschappen in Limburg. Grote blokken naaldbos herinneren 

aan de systematische bebossing van de heide. In het definitief vastgesteld landschapsrelict liggen ook een aantal 

kasteeldomeinen die soms teruggaan tot de middeleeuwen, zoals het kasteeldomein Engelhof (Hengelhoef), een 

oude landbouwkolonie van de abdij van Floreffe. Archeologische sporen op de randen van de beekvalleien en op het 

plateau tonen bovendien dat dit gebied een lange bewoningsgeschiedenis kent.  

 

Hieronder een overzicht van de relevante beschrijvingen en bepalingen in het ministerieel besluit: 

- Langs de Roosterbeek, ligt het kasteel Engelhof dat in oorsprong teruggaat op een landbouwenclave van de abdij 

van Floreffe uit de 12de eeuw. Het toenmalige landbouwdomein was gespecialiseerd in grootschalige bijen- en 

schapenteelt en de kweek van zoetwatervis in vijvers op de Roosterbeek. Het huidige kasteel werd gebouwd in 

1903 en is gelegen in een Engelse landschapstuin met talrijke oude bomen. Ten noorden van het kasteel sluit 

een U-vormige hoeve aan met een door een kastanjelaar beschaduwd erf. 

- Heidegebieden in de omgeving als traditioneel cultuurlandschap met een mozaïek aan duinen en vennen 

enerzijds en de eerder beboste beekvalleien met vijvercomplexen 

- Het landschap wordt bijzonder sterk gestructureerd door het hydrografisch stelsel, met name de insnijdingen 

van de Roosterbeek, Slangebeek en Laambeek in het Kempens plateau. De beken hebben dezelfde noordoost-

zuidwest-oriëntatie en vormen beboste corridors die de uitgestrekte heide ten noorden en zuiden begrenzen. De 

beekvalleien van Laam-, Rooster- en Slangebeek worden gekenmerkt door moerasbos met vooral zwarte els. In 

de lente overheersen de kleuren van de watervegetatie. In de valleien ligt een aaneenschakeling van grote en 

kleine vijvers als relicten van de historische viskweek die een onlosmakelijk deel vormde van het plaatselijke 

landbouwsysteem. De verlaten vijvers ondergingen een proces van verruiging en verlanding en zijn nu nog 

herkenbaar aan de natte begroeiing zoals broekbosjes. Het hydrologisch systeem van dijkjes, zouwen en 

grachten is nog deels bewaard 

- Op het kasteeldomein van Engelhof blijven de historische dreven als duidelijk herkenbare relicten een 

structurerende rol spelen. Het kasteel is omgeven door een Engelse landschapstuin met oude bomen en langs 

de straatzijde begrensd door een beukenhaag. Het drevenpatroon, twee hoogstamboomgaarden en een 

beukenbos herinneren aan de oorspronkelijke configuratie van het kasteeldomein. Vlakbij zijn in de 

Roosterbeekvallei verschillende gradiënten aanwezig en gaat de vallei over in een zone open weiland dat naar 

de valleihelling toe overgaat in naaldbos. 

 

Het kasteel Engelhof en de hoevegebouwen zijn als bouwkundig relict opgenomen en beschreven in de inventaris van 

het bouwkundig erfgoed (zie 4.2). 

3.10 ARCHEOLOGISCH ERFGOED 

Inzake archeologisch erfgoed zijn er tot op heden geen vindplaatsen te melden in het plangebied (Centraal 

Archeologische Inventaris, CAI). De aan- of afwezigheid van archeologische sporen dient met verder onderzoek 

vastgesteld te worden. Er is tot nu toe geen systematische prospectie gebeurd in het volledige plangebied. Er is wel een 

archeologisch vooronderzoek uitgevoerd voor deelgebied Twin Properties. Dit archeologisch vooronderzoek heeft enkel 

betrekking op een gebied van 2,54 ha dat aangelegd zal worden als parking. Uit deze studie blijkt ter hoogte van dit 

gebied dat de kans op sporen van historisch vondsten zeer klein is en bijkomende archeologische studies niet nodig zijn. 
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3.11 ATLAS DER BUURTWEGEN 

Kaart 5 Uitsnede Atlas der buurtwegen 

Uit de atlas van buurt- en voetwegen (1841) blijkt dat de volgende wegen en paden in of nabij het plangebied een 

juridische waarde hebben. 

- De noord-zuid gerichte Hengelhoefdreef is aangeduid als buurtweg nr.1. 

- Ten noorden van de Roosterbeek takt buurtweg nr.5 vanuit het westen aan op buurtweg nr.1. 

3.12 ATLAS VAN DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN 

In het plangebied loopt de Roosterbeek, een categorie 2-waterloop die op de atlas van de onbevaarbare waterlopen is 

aangeduid met het nummer 43. De Roosterbeek maakt deel uit van het Demerbekken. 
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4 SECTORALE WAARDERINGEN EN STUDIES 

4.1 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

Kaart 6 Uitsnede biologische waarderingskaart 

Bijna een kwart van het plangebied bestaat uit aanplanten van grove den met ondergroei van struiken en bomen (code 

ppmb). Ook het eiken-berkenbos is goed vertegenwoordigd (code qb). Verder nemen ook de vijvers een belangrijke plaats 

in (code ae) in het plangebied. Hier en daar zijn kleine heiderelicten aanwezig, met name aan de randen van de visvijvers. 

In het deelgebied ‘Kasteel en bezoekerscentrum’ komen twee hoogstamboomgaarden voor (code kj) waarvan de grootste 

ten oosten van het bezoekerscentrum ligt. Een achttal bomenrijen, verspreid over het plangebied, staan aangeduid als 

KLE (code kb). Dit geldt ook voor de ingesneden oevers van de Roosterbeek (code kd = dijk). 

 

Evaluatie 

BWK 

Verklaring evaluatie Opp (ha) Aandeel 

(%) 

m Matig waardevol 22,3 8 

mw Complex van matig waardevolle met waardevolle elementen 31,0 11 

mz Complex van matig waardevolle met zeer waardevolle elementen 8,5 3 

w Waardevol 57,2 19 

wz Complex van waardevolle met zeer waardevolle elementen 61,3 21 

z Zeer waardevol 114,4 39 

Totaal  294,8 100 

 

Volgens de GIS-analyse is 79% van de vegetaties binnen het plangebied aangeduid als biologisch waardevol of zeer 

waardevol (BWK-codes w, wz, z). De loofbossen in het plangebied zijn aangeduid als zeer waardevol, evenals de 

begroeiing van de drooggevallen roeivijver en de vijsvijvers. Ook de bospercelen die binnen het VEN-gebied vallen (in 

het noordwesten van het plangebied) zijn biologisch zeer waardevol. Dit geldt ook voor de heiderelicten. Als biologisch 

waardevol komen voornamelijk de naaldhoutbossen naar voren. Ook de vallei van de Roosterbeek is aangeduid als 

biologisch waardevol. De dreven in het plangebied zijn nu eens zeer waardevol dan weer waardevol aangeduid. 

4.2 INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED 

‘Hengelhoef’, meer bepaald het Kasteel Engelhof, hoevegebouwen en omgeving, is sinds 5/10/2009 opgenomen in de 

inventaris van het bouwkundig erfgoed voor Vlaanderen (ID: 80534). In 1179 is reeds sprake van een boerderij. In 1400 

stond er op Hengelhoef een bedehuis. Op Hengelhoef werd op grote schaal aan bijen- en schapenteelt gedaan, en wellicht 

ook aan visvangst.  

Delen van de gebouwengroep zijn na een brand heropgebouwd in het begin van de 20ste eeuw. Het kasteel Engelhof 

dateert bijgevolg uit 1903 en is gelegen in een Engelse landschapstuin met oude bomen. Het is een breedhuis met 

uitstekende centrale toren met deurtravee onder afgeknot geknikt tentdak. De aanleunende vleugels van respectievelijk 

zeven en vier traveeën en één bouwlaag van verschillende hoogte onder mansardedak (nok parallel aan de straat) hebben 

aan alle zijden van driehoekige frontons voorziene dakkapellen onder zadeldakjes. Aan de noordzijde van het kasteel 

sluit de U-vormige hoeve haaks aan. Het is een gebouwengeheel met één à anderhalve bouwlaag uit de eerste helft van 

de 20ste eeuw. 
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4.3 LANDSCHAPSATLAS 

Het Domein Hengelhoef behoort tot de relictzone ‘bossen en heiden van Midden Limburg’ en is gelegen in een 

ankerplaats, die ondertussen is vastgesteld als landschapsrelict (zie 3.9). 

4.4 STREEFBEELD N726 

De studie voorziet in een gewijzigde aansluiting van de Hengelhoefdreef en Tulpenstraat op de Donderslagweg en het 

gebruik van de Hengelhoefdreef en Donderslagweg als functioneel fietspad. Ter hoogte van het op- en afrittencomplex 

worden de fietspaden afgeschaft. 

4.5 FIETSROUTENETWERKEN 

Het toeristisch fietsroutenetwerk loopt doorheen het plangebied op de recreatieve hoofdas (noord-zuidgerichte 

Hengelhoefdreef).  

Het functioneel fietsroutenetwerk ligt aan de randen van het plangebied. De Donderslagweg, Weg naar Zwartberg, 

Essenstraat en Woudstraat zijn aangeduid als functionele fietsroutes.  
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5 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

 

5.1 EIGENDOMSITUATIE 

Het Domein Hengelhoef is ca. 285 ha groot en is in eigendom van zes eigenaars.  

 

1.   De noordelijke helft van het plangebied is in eigendom en exploitatie door Oostappen Groep (ca. 120 ha). Het gaat 

om het recreatiepark Hengelhoef met onder andere camping, vakantiepark, subtropisch zwembad, recreatieplas en 

visvijvers. De visvijvers worden beheerd door Limburgs Landschap vzw.  
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2.   Centraal in het plangebied ligt het verblijfspark Hengelhoef in eigendom van Twin Properties (ca. 30 ha) met 

bungalows en vakantieappartementen.  

3.   De zuidelijke helft van het plangebied bestaat uit de terreinen van Limburgs Landschap vzw. Zij zijn eigenaar en 

beheerder van het gebied als natuurgebied met recreatief medegebruik, incl. een natuureducatief bezoekersonthaal, 

personeelsgebouw, schapenstal, loodsen en een visvijver (ca. 100 ha).  

4.   In het westen van het plangebied ligt Kasteel Engelhof met parking en omliggende terreinen in eigendom van vzw 

Gezondheidszorg (ca. 25 ha). Het grootste deel van de omliggende gronden wordt beheerd door Limburgs 

Landschap.  

5.   De RWZI Houthalen Oost in het westen van het plangebied is in eigendom van Aquafin (ca. 1 ha).  

6.   De gronden in het noordwesten (tussen Donderslagweg en noord-zuidgericht fietspad) zijn in eigendom van het ANB 

(ca. 9 ha).  

  

Daarnaast is een kleine zone in het noordoosten van het plangebied nog in eigendom van Stad Genk en enkele 

particulieren (dit laatste betreft de driehoekige zone met gewestplanbestemming natuurgebied aan de hoek 

Tulpenstraat/Weg naar Zwartberg). 

5.2 BESTAANDE TOESTAND 

In 1962 kwam het domein Hengelhoef in bezit van het Verbond van Christelijke Mutualiteiten, dat er een vakantiecentrum 

inrichtte. Het domein is bijgevolg al vele jaren bekend omwille van het recreatieve aanbod, zowel verblijfsrecreatie als 

dagrecreatie. 

 

De huidige invulling wordt beschreven aan de hand van vier deelgebieden: 

1.   Samenhangende groene ruimte en natuur 

2.   Deelgebied Oostappen Groep 

3.   Deelgebied Twin Properties 

4.   Deelgebied Kasteel en omgeving. 

 

De vier deelgebieden zijn gekozen op basis van functioneel gebruik – momenteel of in de geplande situatie – en komen 

dus niet per definitie overeen met de huidige eigendomstoestand. Daarnaast zijn er ook resterende zones die worden 

ingevuld door natuur en groen met recreatief medegebruik, verder benoemd als deelgebied ‘Natuur en visvijvers’.  

5.2.1 SAMENHANGENDE GROENE RUIMTE EN NATUUR 

Het Domein Hengelhoef is een groene lob van het natuurgebied Midden-Limburg, met een overwegend gesloten 

landschap. Centraal doorheen het domein stroomt de Roosterbeek en er liggen een vijftal vijvers. 

 

Bos neemt een groot deel van het plangebied in en heeft in sommige gevallen een dichte ondergroei. Het merendeel van 

de vegetatie bestaat uit naaldhoutaanplanten en waardevolle eikenbossen. Verder komt er een zeer afwisselende 

vegetatie voor van graslanden, struweel en zelfs enkele heiderelicten. Er zijn verschillende kleine landschapselementen 

aanwezig zoals boomgaarden, bomenrijen, enz. Dit maakt de weinige open ruimtes (verder kamers genoemd) in het 

domein extra aantrekkelijk. De meest structuurbepalende kamers zijn het dalhoofd van de Roosterbeekvallei, de visvijvers 

en de recreatieplas. Kleinere open ruimten zijn twee hoogstamboomgaarden, enkele graslandjes waaronder een verlaten 

voetbalveld en één grote en twee kleinere parkings. Er is een lange structuurbepalende dreef (Hengelhoefdreef oost-

west) centraal in het domein met een kortere daar dwars op (Hengelhoefdreef oost-west).  
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Vanuit sommige standpunten wordt het beeld bepaald door de aanwezigheid van bebouwing:   

- Het kasteel met park en bijhorende hoeve zijn beeldbepalend voor de Hengelhoefdreef (zowel de noord-zuidgerichte 

als de oost-westgerichte) en de vallei 

- Het bezoekerscentrum van vzw Limburgs Landschap vormt een geheel met de hoogstamboomgaard. Hun loods is 

amper zichtbaar door de achterin gelegen inplanting in het bos achter de parking 

- De verblijfsrecreatieve appartementen en het dienstgebouw van Twin Properties zijn beeldbepalend voor de 

Hengelhoefdreef oost-west 

- De camping (deels bestaande uit stacaravans/chalets), de verblijfsrecreatieve appartementen, het subtropisch 

zwembad, het restaurant en de dienstgebouwen van Oostappen Groep zijn gedeeltelijk zichtbaar vanaf de 

Tulpenstraat, vanuit de vallei en vanop de rand van de recreatieplas 

 

Wandelen en fietsen is mogelijk in nagenoeg het volledige plangebied. De routes concentreren zich voornamelijk op de 

Hengelhoefdreef en in de eigendommen van Limburgs Landschap. Het betreft een netwerk van toeristisch-recreatieve 

wandel-, ruiter, fiets- en mountainbikeroutes. Er is geen omheining rond de eigendommen van Oostappen Groep zodat 

wandelaars vrij doorheen het recreatiepark kunnen wandelen (Oostappen Groep, 2007). Het beoefenen van de vissport 

vindt plaats bij de oostelijke visvijvers. Er is geen specifiek speelbos aangeduid, maar in het bos ter hoogte van de 

Tulpenstraat noordwest wordt wel gespeeld door de kinderen uit de buurt. Vooral de afwisseling van de verschillende 

landschappen en vegetaties wordt gewaardeerd door recreanten, getuige het Domein Hengelhoef als ‘sterrenplekje’ 

(Roosterbeekvallei) van het Regionaal Landschap Lage Kempen. 

5.2.2 DEELGEBIED OOSTAPPEN GROEP 

Oostappen Groep exploiteert momenteel een zone voor dag- en verblijfsrecreatie, centraal in het plangebied. De centrale 

zone wordt bereikt via een toegangsweg aan de Tulpenstraat. Via slagbomen kunnen de bezoekers het domein of de 

afgesloten parking aan de Tulpenstraat bereiken.   

 

Oostappen Groep heeft een toeristische exploitatievergunning als camping (subcategorie kampeerterrein) met een 

comfortclassificatie van 5 sterren. Momenteel zijn er 740 verblijfsplaatsen die verdeeld zijn als volgt:  

- 540 toeristische kampeerplaatsen 

- 82 verhuurcaravans 

- 70 verhuurchalets 

- 48 vakantieappartementen (ten noorden van de recreatieplas, ten noordoosten van het zwembad).  
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Ter bevoorrading van de verblijfsrecreanten bevindt zich een kleine supermarkt in de centrale zone. Daarnaast worden 

ook diverse aanvullende (dag)recreatieve voorzieningen geïntegreerd in het domein zoals het centrale subtropisch 

zwembad en uitbatingsgebouw met horecavoorzieningen. Aanpalend hiervan bevinden zich enkele outdoor-activiteiten 

(minigolf, go-carts, fietsenverhuur), recreatieplas met zandstrand, sportfaciliteiten, etc.   

 

In het oosten van het Domein Hengelhoef liggen enkele visvijvers. Deze visvijvers behoren tot het aanbod van het 

vakantiepark en worden veelvuldig gebruikt door klanten van Oostappen Groep.  

 

Meer naar het zuiden, ten zuiden van de Roosterbeek liggen nog percelen in eigendom van Oostappen Groep. Hier zijn 

nog sporen te zien van voormalige sportterreinen (voetbal, tennis).   

 

Binnen de eigendommen van Oostappen Groep zijn zones gelegen in Habitatrichtlijngebied (SBZ-H).  

5.2.3 DEELGEBIED TWIN PROPERTIES 

Twin Properties heeft een zone voor verblijfsrecreatie in eigendom, centraal in Domein Hengelhoef, ten zuiden van de 

Roosterbeek. Het vakantiepark wordt ontsloten via de oost-westgerichte Hengelhoefdreef, een centrale dreef die naar de 

westelijk gelegen Donderslagweg (N726) loopt, die op zijn beurt rechtstreeks aansluit op het op- en afrittencomplex 

nummer 30 van de E314. Aan de kruising met het fietspad (noord-zuidgerichte Hengelhoefdreef) ligt een afgesloten 

parking voor de gasten. Deze is ca. 10.000 m² groot en geeft ruimte aan ca. 300 voertuigen. De Hengelhoefdreef wordt 

vanaf de parking zo veel mogelijk autoluw gehouden.  

 

 

 

Binnen het vakantiepark kwamen aaneengeschakelde bungalows, chalets en enkele centrale gebouwen voor t.b.v. 

horeca, algemene diensten, fietsverhuur, congrescentrum, etc. Een gedeelte van de oude bebouwing is afgebroken, 
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namelijk de oude chalets in het oosten en het westen van het deelgebied, het centrale Pyramidegebouw (congresgebouw) 

en het hoofdgebouw.  

 

Momenteel komen er nog negen gebouwen met geschakelde bungalows voor (in totaal 143 eenheden) en een receptie- 

en administratiegebouw (De Wingerd). Dit laatste gebouw wordt ontwikkeld voor ondersteunende faciliteiten aan de 

verblijfsrecreatie (recreatievoorzieningen, kleine supermarkt, receptie- en informatiepunt. Er is tevens een 

openluchtzwembad en een speeltuin (2013). In 2016 werden 2 nieuwe bouwblokken in het westen van het deelgebied 

met respectievelijk 39 en 52 vakantieverblijven in gebruik genomen. 

5.2.4 DEELGEBIED KASTEEL/HOEVE EN BEZOEKERSCENTRUM 

Het Kasteel Engelhof (het Wit Kasteeltje) en de aanpalende hoevegebouwen worden gebruikt door vzw Gezondheidszorg 

als een vergader- en vormingslocatie voor de eigen werking en voor verenigingen en organisaties die in de brede zin 

onder de koepel van de vzw Gezondheidszorg (of Christelijke Mutualiteit – CM) ressorteren. Er vinden regelmatig 

infoavonden, vormingen, opleidingen, symposia, workshops, cursussen, lezingen en ontmoetingsdagen plaats. Het 

betreft geen commerciële activiteit in die zin dat de locatie niet beschikbaar wordt gesteld of verhuurd wordt aan volledig 

externe organisaties. Er is geen verblijfsaccommodatie aanwezig.  

 

Rondom de kasteel- en hoevegebouwen is een kasteelpark in Engelse landschapsstijl aanwezig. 

 

Limburgs Landschap vzw is eigenaar van de Kempense vakwerkhoeve die in gebruik is als natuureducatief 

bezoekerscentrum. (balie, cafetaria, vergaderzaal, tentoonstellingsruimte, natuureducatie). Het bezoekerscentrum in 

Hengelhoef is een uitvalsbasis om natuurgebied Hengelhoef en de nabijgelegen heidegebieden de Teut en Ten 

Haagdoornheide te verkennen. Aan het bezoekerscentrum is een cluster van gebouwtjes gelegen. Dit zijn gebouwen die 

gebruikt worden in functie van het beheer van de verspreid liggende natuurgebieden van Limburgs Landschap vzw 

(personeelslokaal, stallen en opslagplaatsen/loodsen voor materieel, voertuigen, schapen). Enkele loodsen zijn gelegen 

in het Habitatrichtlijngebied.   

 

Ten zuiden van de Hengelhoefdreef ligt op het grondgebied van vzw Gezondheidszorg een parking die wordt gebruikt 

i.f.v. de hoofdactiviteit (vergaderingen). Deze parking wordt ook gebruikt door bezoekers van Hengelhoef i.f.v. activiteiten 

van Limburgs Landschap vzw en de bezoekers voor recreatief medegebruik (wandelaars/fietsers). 

 

In het westen van het deelgebied ligt de RWZI Houthalen-Oost. Het is een relatief jonge installatie die goed presteert naar 

effluentresultaten (quasi optimaal). De RWZI ligt deels zonevreemd 
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6 VISIE EN GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

Hengelhoef staat al vele jaren bekend als een belangrijk en omvangrijk recreatie- en natuurdomein in Limburg. Het behoud 

en de versterking van deze vaste waarden staat voorop. 

 

Het plan behelst een verdere toeristisch-recreatieve ontwikkeling in Domein Hengelhoef, binnen de grenzen van het 

huidige domein en kaderend in de planningscontext van de ruimtelijke ordening (gewestplan, gemeentelijk en provinciaal 

ruimtelijk structuurplan).  

 

De verdere ontwikkeling van Domein Hengelhoef steunt op een dubbele doelstelling, namelijk de versterking van recreatie 

én de versterking van natuur. Dit alles in evenwicht met de randvoorwaarden uit de omgeving zoals onder andere de 

waterkwaliteit, de landschappelijke en erfgoedwaarden, het beperken van de verstoring van omwonenden. 

 

Het tweede nevendoel van het plan bestaat erin om de huidige activiteiten in het Domein Hengelhoef te bestendigen en/of 

te regulariseren (waterzuiveringsinstallatie Aquafin, vzw Gezondheidszorg, Limburgs Landschap vzw).  

 

 
 
Gewenste ruimtelijke structuur3: versterking van recreatieve ontwikkelingen, ingebed in een groene omgeving 

 

 

 

 

 

3 N.a.v. het openbaar onderzoek over het ontwerp-PRUP werd een gedeelte van de gearceerde zone in de noordoostelijke 

hoek van het plangebied geschrapt (niet langer weerhouden voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling).  
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6.1 CONCEPTEN  

 

De hoofdtoegangen tot Hengelhoef worden gedragen door twee 
poorten tot de twee recreatieve clusters. Van hieruit wordt een verdere 
uitbouw van dag- en verblijfsrecreatie vormgegeven in een groene 
omgeving. 

 

De versterking van de natuur staat voorop, inclusief een optimale 
relatie met de omgeving. 
Het grootste deel van het plangebied wordt in voorliggend PRUP 
herbestemd naar natuur. Deze herbestemming schept een ruimtelijk-
juridisch kader voor verdere natuurversterking en natuurontwikkeling. 

 

Versterken van een samenhangende vallei als sterke ecologische en 
landschappelijke ruggengraat. De Roosterbeek vormt als het ware de 
levensader van Hengelhoef. 

 

Een robuust landschappelijk raamwerk als casco voor 
landschapskamers en recreatieve ontwikkelingen. De activiteiten en 
gebouwen worden ondergebracht in landschappelijke kamers met een 
omkadering van bosranden, bosstroken en bestaande dreven3. 

 

Het uitgangspunt van een hoge belevingswaarde is in eerste instantie 
een goede toegankelijkheid. Dit wordt vormgegeven door middel van 
een samenhangend padennerwerk dat ook in relatie staat met de 
omgeving. 
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6.2 LANDSCHAPPELIJK RAAMWERK 

Kaart 7 Landschappelijk raamwerk 

De bestaande landschappelijke en natuurlijke structuren zijn beeldbepalend voor Hengelhoef en omgeving. Bovendien 

zijn deze groene kwaliteiten voor vele recreanten de reden van bezoek. Het is dan ook vanuit dit oogpunt dat de nieuwe 

ingrepen goed doordacht moeten gepland worden en de visuele impact ervan beperkt moet blijven. Het plan voorziet een 

fors landschappelijk casco waarbinnen onder bepaalde voorwaarden ontwikkelingen mogelijk zijn. Een dergelijk 

landschappelijk raamwerk sluit aan bij de bestaande groenstructuren en is voldoende robuust om een kwaliteitsvolle 

landschappelijke inpassing te realiseren.  

  

De gebieden voor harde recreatieve ontwikkelingen worden ondergebracht in landschappelijke kamers met een 

omkadering van bosranden, bosstroken en bestaande dreven. Voorwaarde voor een effectief raamwerk, dat bijdraagt aan 

de ruimtelijke kwaliteit van het geheel, is dat de bosstroken en dreefstroken voldoende breed zijn en dat ze inspelen op 

de feitelijke situatie (bv. behoud bestaand bos, aangevuld met extra onderbeplanting). Bosstroken dienen daarenboven 

een sterk gelaagde opbouw te kennen, bestaande uit gebiedseigen beplanting. Een breedte van minimaal 20 m is 

noodzakelijk om het gewenste en typische bosbeeld met kruidlaag, struiklaag en hoogstammige bomen (maximaal 

behoud van bestaande exemplaren) te kunnen ontwikkelen en duurzaam te handhaven. Op andere plekken moet het 

beeld van de dreef primeren. Hiervoor is ook de nodige ruimte van 20 m nodig. Deze dreefstroken behoeven geen 

bijkomende onderbeplanting, maar dienen vooral als afstandsbuffer om de beeldwaarde van de dreven niet te schaden.  

  

Het plan voorziet daarom een raamwerk van forse groenstroken van minimum 20 m breedte. De bestaande bosranden 

en monumentale dreven vormen de basis van het landschappelijk raamwerk. In sommige gevallen zijn toevoegingen 

noodzakelijk om het raamwerk te versterken ter hoogte van nieuwe ontwikkelingen. De toevoegingen gebeuren door 

middel van nieuwe bosstroken. De bosstroken zijn gesitueerd op eigen terrein van de recreatieve ontwikkelingen. 

 

Het landschappelijk raamwerk wordt opgebouwd aan de hand van diverse gebiedseigen landschapselementen die de 

beeld- en belevingswaarde van het landschap behouden en versterken. In deze landschapselementen komt geen 

bebouwing voor. In de meeste gevallen kunnen bestaande bossen dienst doen als bosstrook. We onderscheiden vier 

verschillende types:  

- Bestaand bos (met ondergroei): op bepaalde plaatsen wordt bestaand bos ingenomen door nieuwe ontwikkelingen. 

Steeds wordt ervoor gezorgd dat aan de rand een strook bos van minimaal 20 m breed wordt behouden. Daarin 

worden bestaande hoogstammen maximaal gevrijwaard en de al aanwezige ondergroei versterkt. Op plaatsen waar 

geen ondergroei aanwezig is, wordt een gelaagde opbouw aangeplant.  

- Bestaande lijninfrastructuur van opgaand groen, te versterken tot bosstrook: vaak zijn reeds smalle bosstroken 

aanwezig. Door een kleine ingreep kunnen ze versterkt worden tot een volwaardige bosstrook verbreding en 

versterken ondergroei) 

- Nieuw te realiseren bosstroken: waar op vandaag geen bos aanwezig is bij nieuwe ontwikkelingen, worden 20 m 

brede nieuwe bosstroken aangeplant op eigen terrein. Daarin worden nieuwe hoogstammen en een gelaagde 

ondergroei voorzien. Zo wordt het raamwerk versterkt en kunnen nieuwe ontwikkelingen landschappelijk ingepast 

worden.  

- Nieuwe parkstrook: dit is een nieuwe bosstrook, die niet volledig opgevuld dient te worden met gelaagde beplanting, 

maar subtiele doorzichten en parkachtige aanleg heeft. Zo wordt de relatie met het naastliggende park in Engelse 

landschapsstijl van kasteel Engelhof versterkt, maar toch een visuele filtering bekomen.  

- Bestaande beeldbepalende dreven: ten opzichte van de karakteristieke dreven op het domein wordt tevens een 

afstandsstrook van minimale 20 m breed gerespecteerd. Het monumentale karakter van de dreef wordt op die manier 

gevrijwaard van bebouwing en zo kan het beeld van de dreef langsheen de weg primeren. Hier is dichte 

onderbegroeiing niet noodzakelijk noch aangewezen.  
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De stroken van 20 m vallen niet noodzakelijk samen met perceels- of eigendomsgrenzen, maar kunnen ook gemeten 

worden vanaf de rand van een ontwikkeling, infrastructuur of een waardevol landschapselement (bv. rand van bestaande 

wegen, voorgevellijn, bomenrij, de rand van de vallei of een boomgaard).   

  

De inplanting van parkings en bijhorende ontsluitingsinfrastructuren moet gebeuren met respect voor bestaande 

groenelementen. De meest waardevolle hoogstammen worden zoveel als mogelijk behouden en bestaande bomen 

worden in een nieuw plantschema ingepast.   

  

Het landschappelijk raamwerk wordt verankerd in de stedenbouwkundige voorschriften van voorliggend PRUP. De 

kwaliteit van de bosstroken dient ook in het landschapsontwerp op vergunningenniveau, bij de concrete inrichting, verder 

bewaakt te worden. Inspelen op de omgeving staat voorop. De bosstroken dienen gerealiseerd of in stand gehouden te 

worden op eigen terrein van de recreatieve ontwikkelingen. 

  

Ter illustratie van de bestaande bosstroken met versterkte onderbeplanting is onderstaande principedoorsnede uitgewerkt 

(figuur links). Deze is onder andere van toepassing ter hoogte van de Tulpenstraat en verder rondom de terreinen van 

Oostappen-Groep. Door de beperkte bebouwingshoogte, blijft de ruimtelijk-visuele impact van de ontwikkelingen zeer 

beperkt. 

 

  

 

Bovenstaande rechtse illustratie geldt als referentiebeeld ter illustratie van de nieuw te realiseren bosstroken, die 

aangeduid zijn op het plan. Ook hier geldt het principe van een sterk gelaagde ondergroei om een forse bosstrook te 

verkrijgen, die aansluit bij en bijdraagt aan het bestaande groene karakter van het gebied Hengelhoef. 

Door de aanleg van de op het plan aangeduide bestaande en nieuwe bosstroken zal aan beide zijden van de beekvallei 

een beeld ontstaan zoals weergegeven in onderstaande simulatie. 

 

De nieuwe parkstrook, gelegen ter hoogte van het kasteel Engelhof langsheen het fietspad Hengelhoefdreef, wordt mee 

opgenomen in het ruimere kasteelpark om zo een dialoog te krijgen tussen de oude en nieuwe bebouwing en parkzones. 

Deze nieuwe parkstrook maakt deel uit van het landschappelijk raamwerk en heeft subtiele doorzichten en een 

parkachtige aanleg. Zo wordt een meerwaarde gecreëerd voor de belevingswaarde van het landschap. 
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7 RESULTATEN PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (PLAN-MER) 

Dit hoofdstuk moet gezien worden als een ‘milieuverklaring’ bij het RUP. Het geeft de relatie aan tussen de 

milieubeoordeling en hoe hiermee is omgegaan in het RUP. Tijdens de voorbereidende fase van het provinciaal RUP is 

een plan-MER uitgevoerd. Dit document werd definitief goedgekeurd door dienst MER op 24 februari 2017. In het 

goedkeuringsbesluit werden geen opmerkingen meer aangehaald. Het plan-MER, inclusief het goedkeuringsbesluit, 

maakt deel uit van het PRUP.  

 

In de effectenanalyse werden vanuit de verschillende invalshoeken, onder de verschillende thematieken uiteenlopende, 

tot significante effecten beschreven. Deze effecten hebben aanleiding gegeven tot de formulering van milderende 

maatregelen, waarvan een aantal op planniveau kunnen geïntegreerd worden, doch ook een groot aantal enkel op 

projectniveau kunnen voorzien worden wil men de bedoelde significante negatieve effecten voldoende mitigeren. Een 

aantal maatregelen zullen hun doorwerking moeten krijgen in het plan (Provinciaal RUP) door opname van diverse 

bepalingen hierover in de stedenbouwkundige voorschriften; een aantal maatregelen situeren zich op projectniveau en 

zullen bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in beschouwing genomen moeten worden. Deze laatste categorie 

van maatregelen kunnen/moeten in een provinicaal RUP niet afdwingbaar gemaakt worden. Deze aspecten moeten 

uitgevoerd worden via parallelle sporen en instrumenten (latere projectinvulling op vergunningenniveau).  

 

In onderstaande tabel is telkens aangegeven of het om een verplichte milderende maatregel (dwingend karakter) of eerder 

om een suggestie gaat. Daarnaast wordt ook aangegeven of de milderende maatregel doorwerkt in het RUP, of eerder 

op projectniveau thuishoort. Er wordt aangegeven op welke manier met de maatregelen wordt omgegaan in het PRUP. 

Dit is noodzakelijk voor de maatregelen op planniveau, maar waar mogelijk en relevant ook voor een aantal maatregelen 

op projectniveau die door het PRUP gefaciliteerd worden.  
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7.1 SAMENVATTEND OVERZICHT VAN DE MILDERENDE MAATREGELEN IN DE VERSCHILLENDE DISCIPLINES (BRON: PLAN-MER DOMEIN 

HENGELHOEF) 

Discipline Deelgebied Milderende maatregel 
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Doorwerking in RUP 

Mobiliteit Oostappen Groep en 

Twin Properties 

Heraanleg van afrit van E314 + herinrichting 

knooppunt toegang Hengelhoefdreef + vrijliggende 

fietspaden langsheen N726 

V P In het RUP is ruimte voorzien voor de aanpassing van het kruispunt 

Hengelhoefdreef-Donderslagweg.  

Mobiliteit Oostappen Groep en 

Twin Properties 

Spreiding van het verkeer tijdens de spits (-25% voor 

Twin Properties en 50% voor Oostappen Groep) => 

fasering RUP 

V P Het RUP laat een gefaseerde ontwikkeling toe.  

Mobiliteit Oostappen Groep en 

Twin Properties 

Aanpak van Tulpenstraat en toegangswegen (inclusief 

Hengelhoefdreef) 

V P De toegangswegen zijn bestemd als zone voor wegenis voor 

gemotoriseerd verkeer. Het RUP laat alle werken, handelingen en 

wijzigingen toe voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van 

die wegen. 

Bodem Kasteel Opruimen en evt. saneren van de voormalige 

stortplaats 

S nvt  

Bodem Twin- Properties Kleinere kelder of kelder in zone met al 

profielverstoring 

V P  

Water nvt Nvt nvt nvt  

Fauna & flora Oostappen, basisplan 

zones west, vallei, oost  

Boscompensatie binnen plangebied V P  

Fauna & flora Oostappen, alternatief A Boscompensatie (in basis en alternatief) binnen 

plangebied 

V P Zone A wordt niet opgenomen als recreatiegebied, maar bestemd 

als natuurgebied.  

Fauna & flora Oostappen, alternatief B Boscompensatie (in basis en alternatief) binnen 

plangebied 

V P Zone B wordt niet opgenomen als recreatiegebied, maar bestemd 

als natuurgebied. 
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Discipline Deelgebied Milderende maatregel 
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Doorwerking in RUP 

Fauna & flora Oostappen, alternatief B Voldoende buffering naar vallei S R Zone B wordt niet opgenomen als recreatiegebied, maar bestemd als 

natuurgebied. 

Fauna & flora; 

Pas. Beoord.* 

Oostappen, basisplan 

en alternatieven 

Aangepaste verlichting V P  

Fauna & flora Twin Properties, basis Voldoende buffering naar omringende bossen  V R Op het grafisch plan is een bosstrook aangeduid, wat in dit geval 

resulteert in de verplichte instandhouding van een 20m brede strook 

bestaand bos met versterkte ondergroei, als onderdeel van het 

landschappelijk raamwerk 

Fauna & flora Twin Prop., altern. E/E’ Voldoende buffering naar omringende bossen 

(basisplan en alternatief) 

V R Op het grafisch plan is een bosstrook aangeduid, wat in dit geval 

deels resulteert in de verplichte aanleg van een 20m brede 

bosstrook met ondergroei, en deels in de verplichte instandhouding 

van een 20m brede strook bestaand bos met versterkte ondergroei, 

als onderdeel van het landschappelijk raamwerk 

Fauna & flora Twin Prop., alternatief F Voldoende buffering naar omringende bossen 

(basisplan en alternatief) 

V R Op het grafisch plan is een bosstrook aangeduid, wat in dit geval 

deels resulteert in de verplichte aanleg van een 20m brede 

bosstrook met ondergroei, en deels in de verplichte instandhouding 

van een 20m brede strook bestaand bos met versterkte ondergroei, 

als onderdeel van het landschappelijk raamwerk 

Fauna & flora 

Pas. Beoord.** 

Twin Properties, alle 

alternatieven 

Aangepaste verlichting V P  

Pas. Beoord.* Twin Properties, alle 

alternatieven 

Vermijden ingrepen in zone met habitat 9190, die 

opnemen in landschappelijk raamwerk 

V R Deze zones zijn in voorliggend PRUP bestemd als natuurgebied 

Pas. Beoord.* Oostappen Altern. + C De inname van zone C vermijden V R Zone C is in voorliggend PRUP bestemd als natuurgebied 
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Discipline Deelgebied Milderende maatregel 
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Doorwerking in RUP 

Pas. Beoord.** Oostappen/Twin Prop. Landschappelijk raamwerk ook sturend maken voor 

toegankelijkheid  

V P  

Pas. Beoord.** Natuur en Vijvers Optimale zonering recreatie om rustzones te creëren V P In het PRUP worden een aantal vijvers bestemd als ‘groengebied 

met visvijvers’, een aantal andere als ‘natuurgebied’.  

Landschap Oostappen, Kasteel en 

bezoekerscentrum 

Aanwijzingen uit archeologienota V P  

Mens –recreatie nvt nvt nvt nvt  

Mens –

Geluidsniveau  

nvt nvt nvt nvt  

Mens – 

Luchtkwaliteit  

Alle Een duurzame modal split werknemers V P  

Toegankelijkheid bevorderen voor duurzame 

vervoersmodi 

V P  

Het maximaal voorzien van groen S R/P Het grootste deel van het plangebied wordt bestemd naar 

natuurgebied. Daarnaast zijn er ook de bestemmingen parkgebied 

en groengebied met visvijvers voorzien. Daarenboven Is het 

landschappelijk raamwerk verankerd in het grafisch plan en de 

stedenbouwkundige voorschriften. Ook binnen de zones voor dag- 

en verblijfsrecreatie is het behoud of de aanplanting van 

hoogstambomen als verplichting opgenomen in de 

stedenbouwkundige voorschriften. 

Beperken van verkeersgeneratie  V P In het PRUP wordt het maximaal programma vastgelegd (max. 

aantal eenheden).  

Mens – 

Veiligheid  

Plangebied Bij grondwerken rekening houden met 

veiligheidsbuffers nutsbedrijven 

V P  

*en verscherpte natuurtoets 
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7.2 DOORWERKING PASSENDE BEOORDELING EN VERSCHERPTE NATUURTOETS 

In 2006-2007 stelde Oostappen Groep een project-MER op voor de verdere recreatieve ontwikkeling van haar eigendom. In het project-MER werd, aanvullend op de toenmalig reeds bestaande 

recreatieve infrastructuur, een uitbreiding voorgesteld. De recreatieve ontwikkelingen van het project-MER werden deels voorzien binnen de afbakening van het SBZ, o.a. ter hoogte van de 

huidige ondiepe recreatieplas. Er werd in het project-MER een wijze van ruil voorgesteld waarbij voor een aantal zones, die buiten het SBZ zijn gesitueerd, natuurinrichtingsmaatregelen werden 

voorgesteld. Deze waren gekoppeld aan de fasering van de realisatie van de recreatieve uitbreidingen. De afspraken die destijds gemaakt werden (onder andere met betrekking tot de 

recreatieplas) blijven van toepassing. 

 

Tijdens de voorbereidende fase van het provinciaal RUP zijn een plan-MER, een  passende beoordeling en een verscherpte natuurtoets uitgevoerd. Ook in het kader van dit onderzoek werden 

milderende maatregelen en compensaties voorgesteld aangaande habitat in SBZ-H. Deze zijn geïntegreerd in het voorliggend PRUP Hengelhoef. 

 

Binnen het plangebied is een SBZ-H gelegen. Het gaat om ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ (gebiedscode BE2200031). 

Dit SBZ-H is tevens aangeduid als VEN-gebied ‘De Teut-Tenhaagdoornheide’ (nummer 434). Ten noorden van het plangebied, op ca. 1,5 km ligt het SBZ-H ‘Mangelbeek en heide- en 

vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ (gebiedscode BE2200030) dat deels overlapt met het SBZ-V ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ (gebiedscode BE2220313). 

Ten oosten van het plangebied, op ca. 2 km ligt het SBZ-H ‘Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As - Opglabbeek - Maaseik’ (gebiedscode BE2200043). Dit is tevens 

aangeduid als VEN-gebied ‘Klaverberg en Heiderbos’ (code 413).  

 

Er worden geen effecten verwacht op ruime afstand van het gebied. Daarom werden in de passende beoordeling en verscherpte natuurtoets (bijlage plan-MER) verder enkel de effecten op 

het SBZ ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ en het VEN-gebied ‘De Teut-Tenhaagdoornheide’ onderzocht. 

 

Enkele concrete maatregelen zijn opgenomen in het PRUP: het ecologisch beheer van de graslanden in de vallei, bosontwikkeling in de vallei en aanleg van een ven in de drooggevallen 

roeivijver. Deze maatregelen bieden kansen voor de ontwikkeling van habitats binnen SBZ. In het kader van het plan-MER werd een bijkomende studie uitgevoerd die de eco-hydrologische 

potenties, de haalbaarheid en de uitvoeringswijze heeft onderzocht om de drooggevallen roeivijver als ven in te richten waardoor de betreffende en gewenste habitats (3130) zich verder 

kunnen ontwikkelen (zie § 18.3. en bijlage 13.2. in het plan-MER). De negatieve impact op het vlak van bosvernietiging in de rand van habitat in SBZ-H kan vermeden worden door een 

doordachte inplanting van het hotel en de parking in de alternatieven bij Twin Properties. De zone met 9190 (oude eiken en beuken) wordt gespaard en opgenomen het landschappelijke 

raamwerk rondom hotel of parking.  

  

Om weliswaar beperkte, maar significante effecten voor habitatvernietiging als rustverstoring te vermijden, is niet gekozen worden voor alternatief basis met zone C van Oostappen Groep. 

Zone C ligt in SBZ-H en eerder centraal in het natuurdeel van het domein Hengelhoef. Om de negatieve effecten op de rustverstoring te milderen, is het nodig dat aan alle grenzen met het 

SBZ-H voldoende buffering voorzien wordt. Dit kan door het landschappelijk raamwerk op die grenzen ook sturend te maken voor de toegankelijkheid. Bovendien zijn de zoneringen in 

deelgebied Natuur en visvijvers optimaal aangegrepen om rustzones te vrijwaren voor fauna. Dit geldt zowel voor Oostappen Groep als voor Twin Properties. Specifiek voor lichtvervuiling kan 

gekozen worden voor aangepaste verlichting die meer gericht is en dus minder invloed heeft naar de omgeving. Voor vleermuizen kan het ook interessant zijn om de lichten te doven op de 

uren wanneer deze dieren het meest actief zijn. 
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8 AANPASSINGEN N.A.V. HET OPENBAAR ONDERZOEK 

Na het openbaar onderzoek over het ontwerp-PRUP (van 20/10/2017 t.e.m. 20/12/2017) werden, op basis van de ingediende adviezen en bezwaren en het advies van de PROCORO, 

onderstaande aanpassingen doorgevoerd aan het voorliggende definitieve PRUP. Het betreft aanpassingen aan het grafisch plan (GP), de stedenbouwkundige voorschriften (SV) of het plan 

feitelijke juridische toestand (FJT). Waar deze aanpassingen ook inhoudelijke doorwerking hebben in andere documenten of onderdelen van het PRUP (bijv. in de toelichtingsnota), werd dit 

i.f.v. consistentie ook aangepast. De mogelijke impact/milieueffecten van de aanpassingen en de relatie t.a.v. het goedgekeurde plan-MER worden eveneens kort aangegeven. 

  

 

Aanpassingen na openbaar onderzoek 

 

Doc. Impact/milieueffecten – relatie t.a.v. plan-MER 

Schrapping van de oostelijke ontwikkeling van art. 4.2.1. (inclusief de flankerende bosstroken) en 

het betreffende gebied bestemmen als ‘zone voor natuur’. 

GP 

SV 

Het niet recreatief ontwikkelen van deze zone (zone Oost + alternatief B in het 

MER) heeft een positief effect op milieuaspecten (meer ruimte voor 

aaneengesloten natuur, minder hinder voor de omwonenden).  

Vermindering van de maximaal toegestane capaciteit aan toeristische logies voor de zone van 

art. 4.2.1. ‘zone voor terreingerelateerde toeristische logies en parking’ (-150 eenheden: van max. 

1500 tot max. 1350) 

SV Een verminderd programma heeft een positief effect op milieuaspecten (minder 

bezoekers en dus minder druk op de omgeving, minder mobiliteitsaantrekking).   

Toevoeging in art. 2.1. (‘beoordeling van vergunningsaanvragen’) dat er pas een vergunning 

verleend kan worden vanaf het moment dat er een betekening is gebeurd van een opdracht aan 

een aannemer voor aanleg van de collector. 

SV Deze verscherpte bepaling respecteert sterker de te vervullen randvoorwaarde 

van het plan-MER (m.n. aanleg collector als te vervullen randvoorwaarde voor 

verdere recreatieve ontwikkeling met belasting op afvalwaterzuivering) 

Toevoeging in art. 2.1. (‘beoordeling van vergunningsaanvragen’) dat ook rekening gehouden 

moet worden met “de parkeer- en mobiliteitsaspecten” (als 5e element in de opsomming). 

SV Extra aandacht voor de parkeer- en mobiliteitsaspecten in de 

vergunningsprocedure heeft geenszins een bijkomend negatief effect op 

milieuaspecten.  

Toevoeging in art. 2.2. (‘dossiersamenstelling: gegevens inrichting + mobiliteit’) dat “het realiseren 

van de  vergunningsaanvragen voor recreatieve activiteiten geen verkeers- en parkeerproblemen 

mag veroorzaken in of buiten het plangebied, indien wel moet het programma van het aantal 

toeristisch logies verlaagd worden.” 

SV Deze verscherpte bepaling ondersteunt een nauwgezette monitoring van de 

mobiliteitsontwikkeling. Dit kan als positief beschouwd worden voor 

milieuaspecten.   

Toevoeging van verordenend voorschrift dat, vanaf de inwerkingtreding van het PRUP, 

vergunningen voor de realisatie van (een volgende fase van) recreatieve ontwikkelingen of 

wegenis (van de betreffende eigenaar) pas afgeleverd kunnen worden als blijkt dat er geen 

inbreuken vast te stellen zijn tegen de vorige vergunningen en als alle opgelegde voorwaarden 

inzake beplanting uit voorgaande vergunningen (of volgend uit het PRUP) volledig aangelegd en 

gerealiseerd zijn. 

SV Deze bepaling heeft geenszins een bijkomend negatief effect op milieuaspecten. 
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Aanpassingen na openbaar onderzoek 

 

Doc. Impact/milieueffecten – relatie t.a.v. plan-MER 

Toevoeging in toelichtend deel bij art. 4.3.7. (‘aanleg van de bosstroken’) van de suggestie dat de 

vergunningverlenende overheid als last of voorwaarde in de vergunning eventueel kan opnemen 

dat de bosstrook volledig aangeplant of gerealiseerd moet zijn vooraleer de werken voor de 

recreatieve bebouwing, weginfrastructuren of andere aangevat kunnen worden. 

SV Deze bepaling heeft geenszins een bijkomend negatief effect op milieuaspecten. 

Verbreding van de bosstrook langsheen de Tulpenstraat (gedeelte tussen het erfgoedlandschap 

en de toegangsweg Oostappen) tot 26 meter, waarbij er binnen die bosstrook een indicatieve 

aanduiding wordt toegevoegd (stippellijn) die de mogelijkheid aangeeft dat er een ontsluitingsweg 

op terrein Oostappen kan aangelegd worden of desgevallend slaat op een verbreding van de 

Tulpenstraat (in functie van een bijkomende lange afslagstrook). De voorwaarde blijft wel dat er 

te allen tijde binnen die 26m-zone een aaneengesloten bosstrook gerealiseerd moet worden van 

minimaal 20m breed. 

GP 

SV 

Deze bepaling faciliteert een mobiliteitsoplossing die de verkeersdruk op de 

Tulpenstraat kan doen afnemen. Dit kan als positief beschouwd worden voor 

milieuaspecten.   

Toevoeging in de stedenbouwkundige voorschriften m.b.t. de bosstroken (art. 4.3.7) dat in de 

bosstrook langsheen de Tulpenstraat wijzigingen van het bodemreliëf tot 2 meter zijn toegestaan, 

voor zover dit verenigbaar is met de beplanting (in de zin dat beplanting niet mag afsterven door 

de aanleg van een hogere aarden wal).   

SV Deze bepaling geeft een extra mogelijkheid om een goede visuele buffering vorm 

te geven tussen het recreatiedomein en de woningen langs de Tulpenstraat. Dit 

kan bijdragen om de eventuele hinder te beperken. Dit kan als positief 

beschouwd worden voor milieuaspecten (rekening houdend met de voorwaarde 

dat beplanting niet mag afsterven).    

Toevoeging in toelichtend deel bij voorschrift 4.2. dat de huisvesting van arbeidsmigranten niet 

beschouwd wordt als ‘tijdelijk recreatief verblijf’. 

SV Deze bepaling heeft niet direct invloed op de milieuaspecten (positief noch 

negatief).  

Aanpassing van de grens van het BPA ‘Toeristische Weg’ (gelijk legging met de begrenzing van 

het PRUP aan de oostelijke zijde van het plangebied). 

FJT Deze aanpassing heeft geen invloed op de milieuaspecten. 

Toevoeging van de hoogspanningslijn 70kV (nabij de E314/zuidelijke grens van het plangebied). GP 

FJT 

Deze aanpassing heeft geen invloed op de milieuaspecten. 

Schrapping van de term indicatief’ bij  de overdrukzones ‘erfgoedlandschap’ en ‘zone waarbinnen 

slechts 1 bouwlaag is toegelaten’.   

GP 

SV 

Deze aanpassing heeft geen invloed op de milieuaspecten. 

Toevoeging van een algemeen geldend voorschrift inzake beheer: “De eigenaar en elke houder 

van een zakelijk recht op een perceel moet als een goede huisvader zorgen voor het beheer en 

onderhoud van de gebouwen, constructies, buitenaanleg, kleine landschapselementen en de 

instandhouding van het landschappelijk raamwerk op zodanige wijze dat de esthetische waarde 

ervan optimaal behouden blijft.” 

SV Deze bepaling heeft geenszins een bijkomend negatief effect op milieuaspecten. 

Een goed beheer heeft eerder indirect een positief effect (op natuur, op beleving 

door mens). 
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Er kan geconcludeerd worden dat de planaanpassingen geen bijkomende milieu-impact teweegbrengen, integendeel.  Ze worden inhoudelijk voldoende afgedekt door het uitgevoerde 

milieueffectonderzoek.  

 

Tijdens het openbaar onderzoek werd nog voorgesteld om de te schrappen 

oostelijke ontwikkelingszone (gedeeltelijk) te compenseren op andere locaties in 

het domein (in het ontwerp-PRUP bestemd als ‘zone voor natuur’). Eén voorstel 

van alternatieve zone voor recreatieve ontwikkeling in het centrale deel van het 

domein (zie figuur) werd verder onderzocht op mogelijke milieueffecten en 

juridisch-procedurele aspecten.  Zowel op basis van de mogelijke milieueffecten 

als om juridisch-procedurele redenen werd besloten om dit gebied toch te 

behouden als ‘zone voor natuur’ en dus niet om te zetten naar ‘zone voor dag- 

en verblijfsrecreatie’.  

 

Alternatieve 
ontwikkelingszone 
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9 VERTALING NAAR HET RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

9.1 VERSTERKEN VAN NATUUR 

Het grootste deel van het plangebied wordt in voorliggend PRUP herbestemd naar natuur, en een kleiner gedeelte naar 

parkgebied. Het gaat hier om een planologische bestendiging van de huidige ‘groene’ gebruiksfuncties. Deze 

herbestemming schept een ruimtelijk-juridisch kader voor verdere natuurversterking en natuurontwikkeling op 

projectniveau en beheerniveau (bv. aanleg habitat 3130, graslanden, bosontwikkeling).   

 

Voor het deelgebied ‘visvijvers’ worden natuur en recreatie afgebakend in duidelijk gescheiden zones. Vissen aan de 

vijvers in de bestemming natuurgebied zal mogelijk blijven. Deze vijvers vallen onder de wetgeving van de riviervisserij. 

Dit zal dus enkel nog kunnen met een visverlof, volgens de wetgeving riviervisserij (nl. extensieve vorm van vissen). Er 

kunnen hiertoe een beperkt aantal visplekken voorzien worden.  

9.2 VERSTERKEN VAN RECREATIE 

Voor de uitbreiding van de verblijfsrecreatie wordt gekozen voor een zo flexibel mogelijke invulling van de toeristisch-

recreatieve verblijven, afhankelijk van de vraag van de markt. De vraag vanwege de recreant verandert immers dusdanig 

snel dat een zekere flexibiliteit met betrekking tot de invulling van de recreatieve zones noodzakelijk zal zijn om tot een 

economisch haalbare uitbating van het recreatiepark te komen. In het PRUP worden een aantal ruimtelijke 

randvoorwaarden juridisch verankerd, zoals de bebouwbare zone voor toeristisch-recreatieve verblijven, het maximaal 

aantal toeristisch-recreatieve verblijven, de bouwhoogte en de bebouwingsindex. Het huishoudelijk afvalwater wordt via 

kleinschalige rioleringen afgevoerd naar de nieuw aan te leggen pompstation en persleiding richting RWZI Genk. Een 

verdere uitbouw van het aantal toeristisch-recreatieve verblijven is pas mogelijk wanneer een vergunning is afgeleverd 

voor de aanleg van een dergelijke collector én wanneer er een betekening is gebeurd van een opdracht aan een aannemer 

voor de aanleg van de collector. Het regenwater zal via een 2DWA systeem verzameld en afgevoerd worden. 

9.2.1 DEELGEBIED OOSTAPPEN GROEP  

- Centrale deel: bestendiging verblijfsrecreatieve en dagrecreatieve functies  

- Westelijk deel: uitbreiding verblijfsrecreatie  

- Oostelijk deel: beperkte uitbreiding verblijfsrecreatie (tot aan het verlengde van de Populierenstraat) 

- Valleizone: uitbreiding verblijfsrecreatie 

Maximaal 1350 terreingerelateerde toeristische logies of standplaatsen. 

9.2.2 DEELGEBIED TWIN PROPERTIES  

Het is de bedoeling om in totaal een 750 tot 800 vakantieappartementen te ontwikkelen (naast het hotel en de al bestaande 

bungalows). 

- Centraal deel: bestendiging verblijfsrecreatieve functies. In de centrale zone omvat het plan de bestendiging en 

modernisering van de verblijfsrecreatieve voorzieningen zoals ze in de huidige situatie voorkomen of vergund zijn. In 

de centrale zone komen negen oudere, gerenoveerde gebouwen en een openluchtzwembad voor.  
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- Westelijk deel: bestendiging verblijfsrecreatie voor de twee recente gebouwen met vakantieappartementen (2016) en 

uitbreiding verblijfsrecreatie voor de bouw van een nieuw bouwblok voor vakantieappartementen.  

- Oostelijk deel: uitbreiding verblijfsrecreatie + sportfaciliteiten. Het plan behelst de bouw van nieuwe gebouwen voor 

vakantieappartementen. De bouwhoogte bedraagt maximaal vier bouwlagen. 

- Het hotel zal bestaan uit 3 bouwlagen (met beperkt accent van 4 bouwlagen) en ongeveer honderd kamers bevatten. 

Het hotel wordt ook voorzien van eerder kleinschalige congresfaciliteiten. Ten behoeve van de nutten en technieken 

wordt een kelderverdieping van één bouwlaag voorzien onder maximaal de volledige footprint van het hotelgebouw. 

Hierin zal ook een fietsenstalling voorzien worden.  

 

Er wordt een centraal parkeerterrein voorzien dat plaats geeft aan ca. 650 auto’s. Dit dient voor het parkeren van auto’s 

van zowel de verblijfsgasten in de vakantieappartementen als de hotelgasten. 

9.3 LANDSCHAPPELIJK RAAMWERK 

Het landschappelijk raamwerk, zoals besproken onder hoofdstuk 6.2 en in beeld gebracht op kaart 7 is verordenend 

vertaald naar de stedenbouwkundige voorschriften en symbolisch aangeduid op get grafisch plan. 

9.4 ERFGOEDLANDSCHAP 

Het PRUP legt delen van het definitief vastgesteld landschapsrelict (ankerplaats), zoals besproken in hoofdstuk 3.9, 

verordenend vast in de vorm van een erfgoedlandschap in de zin van het decreet van 12 juli 2013 betreffende het 

onroerend erfgoed en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, inclusief de latere de wijzigingen. Alle handelingen zoals bepaald in de 

voorschriften van de onderliggende bestemmingen zijn toegelaten voor zover ze de waarden of de typische 

landschapskenmerken van het erfgoedlandschap niet in het gedrang brengen. 

 

Bovenop de aanduiding als erfgoedlandschap zijn grote delen van het plangebied herbestemd naar natuurgebied om het 

natuurlijk karakter en de gaafheid van het landschap beter te beschermen. De beeldbepalende dreven, die bij dragen aan 

het historisch/landschappelijk geheel zijn zeer strikt beschermd in het PRUP. Ook zijn het kasteel Engelhof met bestaand 

park en een aantal gebieden in de omgeving ervan (boomgaard, in te richten voorgebied bij het hotel) bestemd als 

‘parkgebied’ om een goede integratie als historisch en landschappelijk geheel te (blijven) bewerkstelligen.   

 

Twee delen aan de rand van het definitief vastgesteld landschapsrelict zijn niet mee vastgelegd als erfgoedlandschap, 

namelijk de zone voor een hotel en de westelijke boszone van de zone voor terreingerelateerde toeristische logies. Dit 

betekent echter niet dat er in het PRUP geen verordenende bepalingen opgesteld zijn ter bescherming van de 

landschappelijke eenheid, de historische samenhang en de belevingswaarde.  

 

Voor de hotelzone is in overleg met Onroerend Erfgoed een ontwerpend onderzoek verricht om de inplanting en 

afmetingen van het hotel vorm te geven in relatie tot het omgevende landschap en het kasteel Engelhof. Het hotel wordt 

zorgvuldig ingeplant, gebruik makend van de topografie, op voldoende afstand van de Roosterbeekvallei en op 40 meter 

van het fietspad op de noord-zuid gerichte Hengelhoefdreef. Deze 40 meter strook is in het PRUP bestemd als parkgebied 

waar geen gebouwen toegelaten zijn. Dit parkgebied moet aangelegd worden in samenhang met de Engelse 

landschapstuin van het kasteel. Aan de kant van de vallei wordt de bestaande boomgaard in ere hersteld met nieuwe 

fruitbomen en een meidoornhaag, het bestaande eikenbos behouden met versterkte ondergroei (bestemd als 

natuurgebied) en een nieuwe bosstrook van 20 m breed, zoals besproken in het landschappelijk raamwerk, verplicht 

aangeplant. De hoogte van het hotel blijft beperkt tot 3 bouwlagen, met een beperkt accent van 4 bouwlagen. 
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In de westelijke boszone van de zone voor terreingerelateerde toeristische logiesis binnen de grens van het definitief 

vastgesteld landschapsrelict een zone aangeduid op het grafisch plan met een beperkte bouwhoogte van slechts 1 

bouwlaag. Ook hier is een bosstrook van 20 m breed, zoals besproken in het landschappelijk raamwerk, verplicht aan te 

leggen. In dit geval kan dit door het behoud van het bestaande bos en de versterking van de ondergroei om de doorzichten 

beter te filteren. Dit is essentieel vanuit visueel oogpunt en landschapsbeleving naar de vallei toe. Vanuit historisch 

perspectief en de opbouw van het landschap is het fysiek behoud van een bosrand t.o.v. de omgeving (in dit geval naar 

de Hengelhoefdreef/fietspad en Roosterbeekvallei toe) het meest fundamentele. Dit wordt gegarandeerd door een stevige 

bosrand als onderdeel van het landschappelijk raamwerk. Het belang van het groene karakter moet ook duidelijk blijken 

in de aanleg van de recreatiezone. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt minimaal één streekeigen hoogstam met een minimale 

plantmaat van 20 cm stamomtrek aangeplant (cfr. lijst in bijlage), of één bestaande hoogstam behouden, per 250m² van 

de betreffende ontwikkeling. De behouden bomen worden maximaal beschermd tegen beschadiging.  

 

De RWZI ligt niet aan de rand van het definitief vastgesteld landschapsrelict, maar is toch niet mee opgenomen in de 

aanduiding als erfgoedlandschap. Het betreft een reeds bestaande technische zone, die geen relatie heeft met de 

erfgoedwaarden van de omgeving. 



OMGEVING . 18 april 2018 Toelichtingsnota PRUP Hengelhoef 

 38 

10 RUIMTEBALANS 

Onderstaande tabel geeft de wijzigingen in ha aan van bestemmingszones binnen het plangebied van het PRUP. 

 

 

 

bestemmingscategorie totaal gewestplan  

+ BPA’s en RUP’s 

(ha) 

 totaal RUP 

(ha) 

 Saldo 

(ha) 

1 recreatie 254,91 86,2 % 76,43 25,85 % - 178,48 

2 reservaat en natuur 40,20 13,6 % 205,35 69,45 % + 165,15 

3 overig groen / 0 % 4,32 1,46 % +     4,32 

4 lijninfrastructuur / 0 % 8,74 2,96 % +     8,74 

5 gemeenschapsvoorzieningen en        

nutsvoorzieningen 

0,56 0,2 % 0,83 0,28% +     0,27 

 totale oppervlakte plangebied (ha) 295,67  295,67   

 
 
 

 

Figuur 1 aandeel bestemmingsoppervlaktes bestaande toestand (rechts) vs. nieuwe toestand RUP (links) 
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11 WATERTOETS 

Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de watertoets moet gebeuren, 

namelijk nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk watersysteem. In het plan-MER werd de 

discipline ‘water’ onderzocht  (hoofdstuk 13) en werd een watertoets opgenomen (hoofdstuk 19.4). Er wordt bijgevolg 

verwezen naar de plan-MER, horende bij dit PRUP. Hieronder worden de watertoetskaarten opgenomen.   

 

De Roosterbeek en de overstromingsgevoelige gebieden zijn in het PRUP gesitueerd binnen de bestemming 

'natuurgebied'. Het PRUP bevat een uitgebreid stedenbouwkundig voorschrift omtrent de waterhuishouding (zie 

“algemeen geldende voorschriften 2.3”). Alle werken voor waterbeheersing, incl. het verleggen van de waterloop, worden 

expliciet vernoemd en mogelijk gemaakt in alle bestemmingszones.  

 

Het PRUP de bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften bieden de ruimtelijke condities en mogelijkheden waardoor 

er geen betekenisvol schadelijk effect te verwachten is voor het watersysteem.  

 

Overstromingsgevoelige gebieden 

 

Een gedeelte in de Roosterbeekvallei 

(stroomopwaarts ter hoogte van de 

kruising met de Hengelhoefdreef) is 

aangeduid als effectief 

overstromingsgevoelig. Een zone rond 

de Roosterbeek stroomafwaarts 

richting RWZI is mogelijk 

overstromingsgevoelig.  

 

 

 

 

 

 

 

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

 

Een zone rond de Roosterbeek en het 

gebied rond de verschillende vijvers 

(incl. drooggevallen vijver) is 

aangeduid als zeer gevoelig voor 

grondwaterstroming (type 1). De rest 

van het plangebied is matig gevoelig 

voor grondwaterstroming (type 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OMGEVING . 18 april 2018 Toelichtingsnota PRUP Hengelhoef 

 40 

Infiltratiegevoelige bodems 

 

Het grootste gedeelte van het 

plangebied, met uitzondering van een 

zone rond de Roosterbeek en het 

gebied rond de verschillende vijvers 

(cf. grondwaterstromingsgevoelig 

gebied), is aangeduid als 

infiltratiegevoelig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Erosiegevoelige gebieden 

 

Bepaalde kleinere zones binnen het 

plangebied zijn aangeduid als 

erosiegevoelig, met concentraties in 

het noordwestelijk deel 

(natuurgebied), op de valleiflanken 

van de Roosterbeek en in het 

aaneengesloten boscomplex in het 

zuidoostelijk deel.  

 

 

 

 

 

 

 

Hellingenkaart 

 

Het plangebied wordt grotendeels 

gekenmerkt door een beperkt reliëf 

(0,5-5%). In het oostelijk deel van het 

plangebied komen steilere oevers 

aan de Roosterbeek voor. In het 

westelijk deel van het plangebied zijn 

de oeverzones wat vlakker, maar zijn 

de steilere stukken wat verder op de 

valleiflanken  gelegen. In het zuidelijk 

beboste deel komen nog enkele 

zones voor met steiler profiel. 
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12 RUIMTELIJKE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE OP PLANNIVEAU 

- in het plangebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig.  

- volgens de stedenbouwkundige voorschriften van het Provinciaal RUP geen Seveso-inrichtingen gevestigd kunnen 

worden in het plangebied;  

- Er ligt één SEVESO-bedrijf in een straal van 2 km rond het plangebied. De dienst veiligheidsrapportering stelt dat “het 

een voldoende afstand betreft zodat er zich geen probleem stelt voor wat betreft de ruimtelijke veiligheid”.  

 

Hieruit kan bijgevolg afgeleid worden dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport opgesteld dient worden i.k.v. het plan-MER 

of PRUP. De dienst Veiligheidsrapportering bevestigt in haar advies van 24/4/2017 naar aanleiding van de plenaire 

vergadering dat bij het PRUP Hengelhoef geen ruimtelijk veiligheidsrapport nodig is. 
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13 PLANSCHADE EN PLANBATEN 

Kaart 8 Register planschade en planbaten 

In voorkomend geval moet er bij het PRUP een register opgenomen worden van de percelen waarop een 

bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding of een 

planbatenheffing (art. 2.2.2. §1, 1e lid, 7° VCRO). 

 

Het register van de betrokken percelen wordt grafisch weergegeven op kaart 8.  

  

Dit register geeft, conform de geciteerde regelgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die 

aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een 

heffing zal worden opgelegd of een vergoeding kan verkregen worden. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, 

uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel 

geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden. Het komt aan de rechtbanken toe 

om te oordelen of er in concreto planschade verschuldigd is of niet. 
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14 OP TE HEFFEN STRIJDIGE VOORSCHRIFTEN 

Gewestplan Hasselt-Genk (K.B. 03/04/1979): 

- gebied voor recreatiepark (0412) 

- gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nut (0200) 

- natuurgebied (0701) 

 

BPA Toeristische Weg (M.B. 01/07/1974) (zie voorschriften in bijlage): 

- art. 18 ‘landschappen voor recreatie, toerisme en vakantieverblijf’  
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I BIJLAGEN 
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1 BIJLAGE 1: KAARTENBUNDEL 
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OMGEVING . maart 2017 . 13008_KT_01_situeringtopo

KAART 1 SITUERING OP TOPOGRAFISCHE KAART

0 1 000500 m

provincie Limburg . PRUP Hengelhoef . bron NGI kleurentopo

contour van het RUP
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KAART 2 SITUERING OP LUCHTFOTO

0 800400 m

provincie Limburg . PRUP Hengelhoef . bron NGI orthofoto 2016

contour van het RUP
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OMGEVING . maart 2017 . 13008_KT03_gewestplan

KAART 3 GEWESTPLAN

0 400200 m

provincie Limburg . PRUP Hengelhoef . bron Ruimte Vlaanderen

contour van het RUP

0100 - woongebieden
0105 -
woonuitbreidingsgebieden
0200 - gebieden  voor
gemeenschapsvoorziening...
en openbaar nut

0412 - gebied voor
recreatiepark
0600 - bufferzones
0701 - natuurgebieden
0702 - natuurgebieden met
wetenschappelijke waarde of
natuurreservaten

1000 - industriegebieden
1033 - transportzone
1100 - ambachtelijke
bedrijven en kmo's



Hengelhoef

OMGEVING . maart 2017 . 13008_KT04_natuurbescherming

KAART 4 NATUURBESCHERMINGSGEBIEDEN

0 400200 m

provincie Limburg . PRUP Hengelhoef . bron AGIV

contour van het RUP
percelen GRB 2016

erkend natuurreservaat
VEN-gebied
habitatrichtlijngebied
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KAART 5 UITSNEDE ATLAS DER BUURTWEGEN

0 400200 m

provincie Limburg . PRUP Hengelhoef . bron geopunt Atlas der Buurtwegen

contour van het RUP
percelen GRB 2016
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KAART 6 UITSNEDE BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART

0 400200 m

provincie Limburg . PRUP Hengelhoef . bron  AGIV

contour van het RUP
percelen GRB 2016

Biologisch minder waardevol
Complex van biologisch minder
waardevolle en waardevolle
elementen
Complex van biologisch minder
waardevolle, waardevolle en zeer
waardevolle elementen
Complex van biologisch minder
waardevolle en zeer waardevolle
elementen

Biologisch waardevol
Complex van biologisch
waardevolle en zeer waardevolle
elementen
Biologisch zeer waardevol





planbaten planschade

DISCLAIMER
Deze kaart is  het regis ter, zoals  bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eers te lid, 7° en 8° van de Vlaams e Codex Ru imtelijke Ordening, van de percelen waarop een bes temmings wijziging wordt doorgevoerd
die aanleiding kan geven tot een plans chadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaals chadecompens atie of een gebru ikerscompensatie. Dit regis ter geeft, conform de geciteerde wetgeving,
de percelen weer waarop een bes temmings wijziging gebeu rt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit regis ter hou dt du s  niet in dat sowies o een heffing zal
worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, u itzonderings - of vrijs tellingsgronden die per individu eel geval beoordeeld worden.
Het regis ter kan du s  geen u its lu its el geven over de toepas s ing van  die voorwaarden, u itzonderings- of vrijs tellings gronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en  volgende van de Vlaamse Codex Ru imtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende
van de Vlaamse Codex Ru imtelijke Ordening. De regeling over de kapitaals chadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- 
en pandenbeleid. De regeling over de  gebru ikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 hou dende vas ts telling van een kader voor de gebru ikerscompensatie bij bes temmings- 
wijzigingen, overdru kken en erfdiens tbaarheden tot openbaar nu t. De teks t van de Vlaams e Codex Ru imtelijke Ordening en van het decreet grond- en pandenbeleid kan geraadpleegd worden op
ww w.ru imtelijkeordening.be, ru briek wetgeving. De teks t van het decreet gebru ikers compens atie kan geraadpleegd worden op ww w.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebru ikers compens atie”.
Dit regis ter werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bes temmings wijziging digitaal te vergelijken met het hu idige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond 
waarop de bes temmingen werden ingetekend in het ou de en het nieu we plan. Daarom ku nnen bij de digitale vergelijking beperkte fou ten optreden. Het regis ter moet met dat voorbehou d geraad-
pleegd  worden. 
Meer informatie over het regis ter is opgenomen in de toelichting die  eveneens  in deze bijlage van het RUP is opgenomen.”

contour van het RUP

perceel

0 130 260 390 m

OMGEVING . maart 2018 . 13008_KT08_pbps

KAART 8 REGISTER PLANSCHADE EN PLANBATEN
provincie Limburg . PRUP Hengelhoef . bron: GRB 2016, eigen verwerking

groen* naar recreatie
1,54 ha

recreatie naar groen*
166,2 ha

* : categorie van gebiedsaanduiding 'bos', 'overig groen' of 'reservaat en natuur'
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2 BIJLAGE 2: OP TE HEFFEN STRIJDIGE VOORSCHRIFTEN 

BPA Toeristische Weg (M.B. 01/07/1974): 

- art. 18 ‘landschappen voor recreatie, toerisme en vakantieverblijf’ 
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3 BIJLAGE 3: GOEDKEURINGSBESLUIT PLAN-MER 
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