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1 INLEIDING  

 
Het voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) wordt opgemaakt voor het recreatiepark 
Parelstrand te Lommel (toeristisch-recreatief knooppunt type IIa) in uitvoering van het Ruimtelijk 
Structuurplan Provincie Limburg (RSPL), bindende bepaling nr. 41.  
 
Het PRUP wordt opgemaakt volgens artikels 2.2.1. t.e.m. 2.2.5 en 2.2.9 t.e.m. 2.2.12 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO)1.  
Volgens art 2.2.2. § 1 van de VCRO bevat ruimtelijk uitvoeringsplan:  

• een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is; 
• de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het 

beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 

• een weergave van de feitelijke en juridische toestand; 
• de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een 

uitvoering is; 
• in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het 

ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; 
• in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van: 

o het planmilieueffectenrapport, 
o de passende beoordeling, 
o het ruimtelijk veiligheidsrapport, 
o andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten; 

• in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, 
vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of een compensatie, vermeld 
in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid. 

 
Conform het decreet hebben enkel het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften 
verordenende kracht. De teksten en grafische plannen van de toelichtingsnota hebben als dusdanig geen 
verordenende kracht, maar behouden hun waarde als inhoudelijk onderdeel van het geheel van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Het grafisch plan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften 
moeten steeds in de context van het geheel van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bekeken worden.  
 
 
 

                                                           
1
 De VCRO is een coördinatie van het decreet 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (en latere wijzigingen), 

nl. via het decreet van 18 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid.  
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1.1 SITUERING 

 
Het recreatiepark Parelstrand is gelegen in het noordoosten van de gemeente Lommel, ten noorden van het 
kanaal Bocholt-Herentals. Het park is gelegen aan de gewestweg N715 (Luikersteenweg).  
 
Het gebied sluit aan bij de woonkern Lommel-Kolonie en is dicht gelegen bij de Nederlandse grens (ca. 3 
km). De afstand tot het centrum van Lommel bedraagt ca. 7 km.  
 
Kaart 1: Situering 
 

1.2 KORTE HISTORIEK 

 
Het recreatiedomein is ontstaan in de jaren ’60. In 1965 werd gestart met de bouw van een openbaar 
zwembad en badinrichting. Later werden er ook weekendverblijven en vakantiehuisjes gebouwd (zonder 
vergunning). 
 
In 1991 werd voor de uitbating van het domein de nv Lunastrand opgericht. Eind jaren ’90 werd het domein 
overgenomen onder de naam Aqua Paradiso.  
 
In 2005 werd het domein overgenomen door Oostappen-Groep onder de naam Parelstrand.   
 

1.3 RUIMTELIJKE PROBLEMATIEK EN AANLEIDING VAN HET PRUP 

 
In het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) is Aqua Paradiso te Lommel geselecteerd als 
toeristisch-recreatief knooppunt type IIa.  
 
Na de overname in 2005 van Aqua Paradiso en de naamsverandering tot ‘Parelstrand’, hebben de nieuwe 
eigenaars (Oostappen Groep) tot doel om het (verloederde) recreatiepark gefaseerd te herstructureren en te 
regulariseren binnen de bestaande recreatieve gewestplanbestemmingen. Hiertoe is een masterplan 
opgesteld (zie ook § 4.3). 

 
Op basis van dit masterplan werd duidelijk dat de 
‘dubbele’ zonering van het gewestplan, zijnde 
‘gebied voor dagrecreatie’ (4,07 ha) enerzijds en 
‘gebied voor dag- en verblijfsrecreatie’ (30,62 ha) 
anderzijds, niet past binnen de korte termijnvisie 
op het park. De zonering ‘gebied voor 
dagrecreatie’ op de huidige locatie vormt een 
probleem. De noodzaak dringt zich op om het 
‘gebied voor dagrecreatie’ te wijzigen (middels een 
ruimtelijk uitvoeringsplan) naar een meer 
‘abstracte’ bestemming (gebied voor dag- en 
verblijfsrecreatie of dergelijke). Hierdoor wordt een 
ruimere en meer flexibele invulling binnen de 
bestaande perimeters mogelijk. Dit is aangewezen 
voor een toekomstgerichte ontwikkeling van 
recreatiepark Parelstrand o.a. om betere 
afstemming te vinden en sneller te kunnen 
inspelen op de toeristisch-recreatieve tendensen 
en wetmatigheden binnen de kampeersector.  
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1.4 INHOUD EN DOELSTELLING VAN HET PRUP 

 
De inhoud en doelstelling van het PRUP kan als volgt omschreven worden: 
• Planologische ‘herschikking’ van bestaand recreatiegebied zonder uitbreiding  
• Vastleggen van een eenvormige en flexibele bestemming (verblijfsrecreatie) voor en i.f.v. de 

ontwikkeling van het gehele recreatiepark.  
• Voorzien in de nodige buffering t.a.v. de omgevende functies en gebieden.  
 
Voor de realisatie van het PRUP is het niet noodzakelijk om onteigeningen door te voeren. Er zal dan ook 
geen onteigeningsplan opgesteld worden i.f.v. het PRUP. 
 

1.5 AFBAKENING PLANGEBIED 

 
Het plangebied van het PRUP omvat het gehele bestaande recreatiepark Parelstrand, dus niet enkel het 
‘gebied voor dagrecreatie’ volgens het gewestplan. Vanuit ruimtelijk oogpunt is geopteerd om ook het 
bestaande ‘gebied voor dag- en verblijfsrecreatie’ mee op te nemen in het PRUP om een eenvormige, 
eenduidige en consistente ontwikkelingsbasis voor het gehele recreatiepark te creëren.  
 
Op die manier kan een totaalvisie voor het volledige recreatiepark geformuleerd worden, kunnen een aantal 
waardevolle elementen verankerd worden en de nodige buffering voorzien worden2.  
 
Enkel de terreinen van het recreatiepark Parelstrand worden opgenomen in het PRUP. De resterende 
gronden die momenteel ook in recreatiegebied gelegen zijn, maar geen deel uitmaken van de exploitatie van 
het recreatiepark, worden niet opgenomen in het plangebied. Het betreft:  

• Gebouwen en terreinen van Luna’s Ijsstadion ten oosten van Parelstrand; 
• Beboste zone ten zuiden van Parelstrand en grenzend aan de Boskantstraat en jachthaven; 
• Een aantal percelen gelegen tussen de Boskantstraat en Parelstrand. 

 
Enkel voor het recreatiepark Parelstrand zijn recent (2008-2009) een aantal onderzoeken gebeurd i.f.v. 
mogelijke milieueffecten, nl. een onderzoek tot milieueffectrapportage i.k.v. het PRUP (zie ook Hoofdstuk 9) 
en een ontheffingsaanvraag voor de project-MER-plicht van het deel verblijfsrecreatie (zie ook § 4.2). 
Andere delen (dan Parelstrand) opnemen in het plangebied is derhalve niet aan de orde, aangezien deze 
niet aan een milieueffectonderzoek zijn onderworpen en er dus ook geen inschatting kan gemaakt worden 
van mogelijke milieueffecten.   
 
Het gebied ten westen van Parelstrand (de huidige zandontginning Velbo en jachthaven), gelegen in 
ontginningsgebied met nabestemming recreatie, worden niet mee opgenomen in het plangebied. Deze 
gebieden komen eventueel wel in aanmerking voor een latere uitbreiding of ontwikkeling van Parelstrand in 
de toekomst. Gezien echter de ontginning nog niet is voltooid en de nabestemmings- of toekomstplannen 
nog niet gekend zijn, is een opname in het PRUP momenteel niet aangewezen.  
 
  
 
 
 
 
 

                                                           
2 de opname van het volledige recreatiedomein in het plangebied van het PRUP was tevens een opmerking/aanbeveling in het advies 
van het Departement RWO – afdeling ruimtelijke planning d.d. 19/05/2009 i.k.v. het verzoek tot raadpleging i.f.v. het onderzoek tot 
milieueffectrapportage t.b.v. het PRUP.  
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2 RELATIE MET DE RELEVANTE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN 

2.1 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 

 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)3 wordt Lommel geselecteerd als kleinstedelijk gebied op 
provinciaal niveau en als economisch knooppunt binnen het stedelijk netwerk van de Kempische As. De rol 
van dit stedelijk netwerk ligt vooral in zijn industrieel-economische functie en in de ontwikkeling van de elkaar 
aanvullende (intensieve) toeristisch-recreatieve activiteiten die door landschappelijke troeven kunnen 
worden gevaloriseerd.  
⇒ Parelstrand is niet gelegen in het af te bakenen kleinstedelijk gebied (zie § 2.2.4), waardoor het in het 

buitengebied gesitueerd wordt. Het behoud of de ontwikkeling van Parelstrand is in overeenstemming 
met de visie op het stedelijk netwerk Kempische As.  

 
Het RSV bepaalt dat wat betreft 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 provinciale en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen aangeduid wordt als 
toeristisch-recreatief knooppunt of netwerk van toeristisch-recreatief belang.  
⇒ Parelstrand is in het provinciaal ruimtelijk structuurplan aangeduid als toeristisch-recreatief knooppunt 

(onder de naam ‘Aqua Paradiso’).  
 
 
Bij de ontwikkelingsmogelijkheden voor openluchtrecreatieve verblijven in 
het RSV wordt bepaald dat alle terreinen voor openluchtrecreatieve 
verblijven (ongeacht de bestemming op het gewestplan) moeten worden 
geëvalueerd i.f.v. de ruimtelijke draagkracht van het betrokken gebied 
(zie schema afweging bestaande terreinen voor openluchtrecreatieve 
verblijven).  
⇒ Parelstrand is in zijn bestaande toestand verenigbaar met de 

ruimtelijke draagkracht.  
 
 
 
 
In uitvoering van het RSV is een ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos  voor de 
buitengebiedsregio Limburgse Kempen en Maasland opgesteld4. Parelstrand is gesitueerd binnen de 
deelruimte ‘Vlakte van Peer en bekken van Warmbeek en Dommel’. 

• Voor recreatiegebied Parelstrand wordt het ruimtelijk concept 
"behouden en versterken van de natuurfunctie op 
recreatieterreinen" vooropgesteld. D.w.z. dat bij het beheer en 
de ontwikkeling van recreatieve terreinen rekening wordt 
gehouden met de aanwezige natuurwaarden binnen het 
recreatiegebied en dat deze gebieden gedifferentieerd worden 
als natuurverwevingsgebied. 

• Voor de aangrenzende gebieden ‘Heuvelse Heide (oostelijk en 
westelijk deel)’ wordt het ruimtelijk concept "samenhangende 
boscomplexen en patronen van verspreide bosfragmenten 
behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of 
landschapselementen" vooropgesteld. 

• In het operationeel uitvoeringsprogramma wordt voor de omgeving Parelstrand (gebied Watering 
van Lommel-Kolonie, Heuvelse Heide en vallei van de Elsenloop en Huttensondersloot) als 
mogelijke actie op vlaams niveau de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (na 
verder onderzoek, dus niet op korte termijn) opgenomen voor o.a. het behouden en versterken van 
de samenhangende boscomplexen met aandacht voor de natuurlijke hydrologie van deze watering 
en het gebied Heuvelse Heide en het behoud en de versterking van de natuurfunctie op het 
recreatieterrein Parelstrand. 

⇒ Aandacht voor de aanwezige natuurwaarden i.f.v. de uitwerking als natuurverwevingsgebied, zijn 
aandachtspunten die in het PRUP meegenomen (moeten) worden.  

                                                           
3 Besluit Vlaamse regering d.d. 23/09/1997 (+ decreet van 17/12/1997 bekrachtiging bindende bepalingen) + Herziening via besluit 
Vlaamse Regering 12/12/2003 (+ decreet 19/03/2004 bekrachtiging bindende bepalingen). 
4 aktename van de gewenste ruimtelijke structuur + goedkeuring operationeel uitvoeringsprogramma bij Besluit van de Vlaamse 
Regering van 12/12/2008. 



PRUP “Parelstrand” te Lommel definitief PRUP - Toelichtingsnota 

 

Provincie Limburg p. 6 
 

 

2.2 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE LIMBURG (RSPL) 

2.2.1 Bindende bepalingen  

De relevante bindende bepalingen uit het RSPL5 zijn:  
• Nr. 18: Selectie van Lommel als toeristisch-recreatief knooppunt type I.  
• Nr. 19: Selectie van ‘Aqua Paradiso en jachthaven’ (Lommel) als toeristisch-recreatief knooppunt 

type IIa. 
• Nr. 41: De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor de toeristisch-recreatieve 

knooppunten type IIa. Zij doet dat in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende 
partijen. 

• Nr. 56: De provincie maakt een beleidskader op voor de kampeerterreinen en de 
kampeerverblijfsparken als voorbereiding voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Zij 
doet dat in overleg met de diverse belanghebbende partijen. 

2.2.2 Richtinggevend deel  

Een aantal mogelijke relevante bepalingen uit het richtinggevend deel worden hieronder aangegeven, 
gevolgd door een toetsing van de situatie PRUP Parelstrand.  
 
In gemeenten die als toeristisch-recreatief knooppunt type I  geselecteerd zijn kunnen onder strikte 
voorwaarden nieuwe toeristisch-recreatieve voorzieningen van provinciaal niveau bijkomen (RSPL, p. 228). 
Een selectie als toeristisch-recreatief knooppunt type IIa  wil zeggen dat er – onder bepaalde 
voorwaarden - nog uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur mogelijk is buiten de huidige 
perimeter van de recreatiezone en dat de provincie bevoegd is voor de opmaak van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RSPL, p. 229). 
⇒ Het PRUP Parelstrand betreft geen nieuwe toeristisch-recreatieve voorziening van provinciaal niveau, 

noch een uitbreiding buiten de recreatiezone.  
 
In het RSPL (p. 229, 213) wordt o.a. vermeld dat bestaande kampeerterreinen en kampeerverblijfsparken 
onvoldoende onderzocht zijn en dat de provincie hierover apart onderzoek  uitvoert. Afhankelijk van de 
resultaten van dit onderzoek kunnen nieuwe toeristisch-recreatieve knooppunten type II worden aangeduid. 
De bijkomende selectie van toeristisch-recreatieve knooppunten type II moet door de provincieraad 
goedgekeurd worden. Hierbij aansluitend kan de provincie ruimtelijke uitvoeringsplannen opstellen. De 
provincie zal ook een samenwerkingsverband opstarten waarin het beleidskader  voor kampeerterreinen en 
kampeerverblijfsparken verder wordt uitgewerkt.  
⇒ Aqua Paradiso was reeds geselecteerd als type IIa-knooppunt in het RSPL zelf, maar is toch mee 

onderzocht in het campingonderzoek. (zie ook verder § 2.2.3).  
 
Volgens het RSPL moet het plangebied gesitueerd worden in de hoofdruimte Kempen  en aan de rand van 
de deelruimte Kempische As , op de overgang met de deelruimte Groene Grensstreek . In de deelruimte 
Kempische As wordt een concentratie van stedelijke en economische ontwikkelingen geconcentreerd langs 
een infrastructurenbundel van weg, spoor en kanaal. Stedelijke gebieden Lommel en Overpelt/Neerpelt zijn 
hierin de zwaartepunten. In de deelruimte Groene Grensstreek (ten noorden van de Kempische As) wordt 
gestreefd naar een behoud en versterking van de grensoverschrijdende open ruimte landschappen. De open 
ruimte is prioritair (RSPL, p. 162-163). 
⇒ De ontwikkeling van recreatiepark Parelstrand past in de ontwikkelingsperspectieven voor de Kempische 

As (economische ontwikkeling6 langs kanaal) en betekent geen aantasting van de open ruimte in de 
Groene Grensstreek.  

 
Het Kempens Plateau wordt in zijn geheel als toeristisch-recreatief verwevingsgebied van provinciaal 
niveau beschouwd, met de nadruk op laagdynamisch toerisme en recreatie (recreatief medegebruik) op het 
Plateau zelf, met complementair daaraan de hoogdynamische vormen van toerisme en recreatie aan de 
rand van het Plateau (concentratie in toeristisch-recreatieve polen of knooppunten aan de randen van het 
Plateau) (RSPL, p. 227).  
⇒ Gezien de ligging van Parelstrand ten noorden van het kanaal, kan deze toeristisch-recreatieve pool niet 

echt beschouwd worden als ligging aan de rand van het Kempens Plateau. 
 

                                                           
5 Goedgekeurd bij M.B. d.d. 12/02/2003 
6 toerisme wordt in het RSPL erkend als economische hefboom voor Limburg (RSPL, p. 224). 
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In de directe omgeving van Parelstrand is het kanaal Bocholt-Herentals geselecteerd als natte 
natuurverbinding nr. 79  (bindende bepaling nr. 6). Voor het overige zijn er geen relevante provinciale 
natuur- of open ruimte verbindingen aangeduid.   
⇒ Het PRUP Parelstrand heeft geen impact op de uitwerking van de natte natuurverbinding langs het 

kanaal. 
 
Het grensparkengebied (met vnl. de habitatrichtlijngebieden ten noorden van het kanaal Bocholt-Herentals, 
Hageven en omgeving, Beverbeekse Heide en Lozerbos en omgeving) is aangeduid als een snoer van 
(toeristische) rustgebieden . Nieuwe toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt hier niet ontwikkeld. De 
overnachtingscapaciteit van bestaande openluchtverblijfsaccommodatie breidt niet uit (RSPL, p. 226). 
⇒ Het PRUP Parelstrand is gelegen op > 1,5 km van de habitatrichtlijngebieden en beoogt geen nieuwe, 

noch uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur.  
 
Het kanaal Bocholt-Herentals wordt aangeduid als toeristisch-recreatief lijnelement . De ontwikkeling van 
watertoerisme en aanvullende sport- en recreatiemogelijkheden dient hier gestimuleerd te worden (RSPL, p. 
227).   
⇒ Parelstrand heeft geen rechtstreekse binding met het kanaal. Gezien de nabijheid van het kanaal kan 

Parelstrand wel als pool beschouwd en opgehangen worden aan het ruimtelijk concept van het kanaal als 
bindingselement en drager van een aantal toeristisch-recreatieve voorzieningen en activiteiten in de 
regio.   

 

2.2.3 Onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van de campings in 

Limburg + beleidskader 

 
In uitvoering van het RSPL is een onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van de 
campings in Limburg uitgevoerd. Binnen het onderzoek is de ruimtelijke situatie van de Limburgse campings 
geëvalueerd, is getracht de toekomstplannen, uitbreidingsbehoeften en –mogelijkheden in kaart te brengen 
en er een ruimtelijk verantwoorde uitspraak over te doen. Finaliteit van het onderzoek was te komen tot een 
beleidskader voor kampeerterreinen en kampeerverblijfparken en een bijkomende selectie van toeristisch-
recreatieve knooppunten type II. Op 21/04/2004 heeft de provincieraad kennis genomen van het eindrapport 
van het ‘onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van de campings in Limburg’ (april 2004, 
253 blz.). Daarbij heeft de provincieraad ook het beleidskader voor kampeerterreinen en 
kampeerverblijfparken en een bijkomende selectie van toeristisch-recreatieve knooppunten type II 
vastgesteld.  
 
In het campingonderzoek is tevens een concrete gebiedsgerichte visie  uitgewerkt op kampeerterreinen en 
kampeerverblijfparken in Limburg op basis van de hoofd- en deelruimten van het RSPL. Voor de betrokken 
deelruimten (Kempische As en Groene Grensstreek) wordt gesteld dat het kampeertoerisme kan versterkt 
worden in of aan het stedelijk netwerk, gekoppeld aan het kanaal, en indien de open ruimte niet aangetast 
wordt.  
 
Het beleidskader voor kampeerterreinen en kampeerverbli jfparken bestaat uit: 
 
A. Basisvoorwaarden  voor  provinciale  selectie  

 
 

1. Oppervlakte van min. 10 ha OF min. totaal aantal van 250 eenheden  OF min. 75 toeristische 
eenheden  OF gelegen op een ‘toeristische locatie’ (*) (**) 

 

2. min. 50% van de totale oppervlakte van het in gebruik zijnde kampeerterrein/kampeerverblijfpark 
gelegen in de juiste bestemmingszone  (recreatiegebieden, gebieden voor verblijfsrecreatie, 
recreatiepark). 

 

3. Bedoeling/wens om de exploitatie verder te zetten in de toekomst  (tot na 2007). 
  

(*) Met “toeristische locatie” wordt bedoeld een ’locatie met toeristische potentie of clustering zoals bijvoorbeeld de 
bestaande toeristisch-recreatieve knooppunten type II, een ligging aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen, 
of een koppeling met andere recreatieve voorzieningen’ . 
(**) De gehanteerde normwaarden zijn ‘richtwaarden’, die zowel gelden voor de bestaande toestand als na een 
eventuele uitbreiding. 
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 aanleg / uitbreiding / regularisatie van terrein is gelegen in

(*) = mits voldaan aan de voorwaarden en mits inachtname van de bijkomende bepalingen
1 = mogelijk mits de waarde en functie van het betreffende gebied niet wordt aangetast of in het gedrang komt
2 = mogelijk mits er geen negatieve invloed wordt bewerkstelligd op een SBZ van het Natura-2000-netwerk
3 = mogelijk mits, indien gelegen in VEN, de overdruk als GEN of GENO wordt opgeheven door een gewestelijk RUP en gecompenseerd in het VEN.
4 = mogelijk mits er geen ruimte in recreatiegebied vrij en in eigendom is om de zonevreemde standplaatsen te herlokaliseren
5 = mogelijk mits gelegen in toeristisch-recreatief knooppunt type I of stedelijk gebied en mits afstemming op het niveau van het betrokken gebied, de draagkracht van de ruimte en het locatiebeleid
6 = mogelijk mits,
• Gelegen in toeristisch-recreatief netwerk, toeristisch-recreatief kerngebied, toeristisch-recreatief knooppunt type I, stedelijk gebied of in (of aan de rand van) toeristisch-recreatief verwevingsgebied
• Voldaan is aan de voorwaarden voor uitbreiding i.f.v. de ruimtelijke draagkracht, gesteld het RSPL, m.n.

-de uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur sluit aan bij de bestaande
-de uitbreiding past in een visie over de gewenste ontwikkeling van een ruimer gebied
-de inplanting ontziet belangrijke natuur, agrarische en landschappelijke gebieden of waarden
-de ontsluiting kan op een goede manier verlopen zonder onaanvaardbare overlast voor verkeersgevoelige gebieden

• Er geen ruimte binnen het recreatiegebied meer vrij en in eigendom is (of verworven kan worden) om de uitbreiding te realiseren
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• VEN = Vlaams Ecologisch Netwerk

• GEN = Grote Eenheden Natuur

• GENO = Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling

• NVB = Natuurverbinding

• ORV = Open ruimte verbinding

• SBZ = Speciale Beschermingszone (d.i. Vogel– of Habitatrichtlijngebied)

• “open ruimte gebied” = riviervallei, boscomplex of aaneengesloten landbouwgebied

• GEIB = gebieden met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang

Mogelijk
(*)

(1-2-3-6)
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Gelegen in

• VEN

• “open-ruimte-gebied” op Vlaams
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Gelegen in
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B. Ruimtelijk afwegingskader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het campingonderzoek is gesteld dat Aqua Paradiso voldoet aan de 3 basisvoorwaarden, daarom van 
provinciaal niveau beschouwd kan worden (ruimtelijk én toeristisch) en geselecteerd kan worden als 
toeristisch-recreatief knooppunt type II7.  
 
In het campingonderzoek werd een maximalistisch voorstel tot uitbreiding van ca. 51 ha onderzocht in de 
noordelijk gelegen bossen. Het betrof een uitbreidingsvoorstel van de vorige eigenaar (Aqua Paradiso) en is 
thans (voor huidige eigenaar Oostappen-Groep) niet meer actueel. Een uitbreiding (buiten de perimeter van 
de huidige recreatiezone) maakt geen voorwerp uit van voorliggend planningsproces PRUP Parelstrand.  

2.2.4 Afbakening Kleinstedelijk Gebied Lommel 

 
In opvolging van de selectie van Lommel als 
‘kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau’ in het 
RSV, heeft de provincie het afbakeningsproces van 
het kleinstedelijk gebied Lommel opgestart. In de 
ontwerpvoorstellen van de afbakeningslijn is 
Parelstrand en omgeving niet gesitueerd binnen het 
af te bakenen kleinstedelijk gebied8.  
 
Figuur: voorstel afbakening kleinstedelijk gebied Lommel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.5 Conclusie  

 
Het PRUP is in overeenstemming met het ruimtelijk beleid zoals vastgelegd in het RSPL (en de uitvoering 
ervan) en wordt bijgevolg als een rechtstreekse uitvoering van het RSPL beschouwd in het kader van 
bindende bepaling nr. 41.  
  

                                                           
7 Aqua Paradiso was reeds geselecteerd als type IIa-knooppunt in het RSPL zelf. 
8 eindrapport vooronderzoek juni 2005 + ontwerp PRUP (voorlopige vaststelling 16/06/2010 – openbaar onderzoek 10/08/2010 t.e.m. 
08/10/2010).  
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2.3 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN LOMMEL 

 
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Lommel9 wordt een verdere ontwikkeling en uitbreiding 
van o.a. Aqua Paradiso voorgesteld (als suggestie vanuit het gemeentelijk niveau i.f.v. de selectie op 
provinciaal niveau). De recreatieve bestemming van De Sahara zou geschrapt kunnen worden t.b.v. een 
verdere ontwikkeling van o.a. Aqua Paradiso.  
 
In het GRS wordt de zone van Aqua Paradiso en de jachthaven te Kolonie voorzien als een gebied voor 
watertoerisme (in aansluiting op de jachthaven en door gebruik van de grote plas, na de ontginning, voor 
watersporten zoals waterski, surfen, duiken). De omgeving van Aqua Paradiso zou tevens een geschikte 
locatie zijn voor de inplanting van strandactiviteiten in Lommel, om het illegale gebruik van bestaande 
plassen tegen te gaan.  
 
Passantenhaven De Meerpaal en Luna’s Ijsstadion worden als specifieke toeristisch-recreatieve 
attractiepunten aangeduid in het GRS.  
 
De N715 wordt in het GRS geselecteerd als lokale weg type IIb (verzamelfunctie) en openbare vervoersas 
(tussen centrum Lommel en Valkenswaard, Nl.). In een alternatief scenario wordt de N715 aangeduid als 
secundaire weg type III (suggestie naar provinciale overheid). 
 
⇒ Het PRUP Parelstrand betreft herstructurering van het bestaande terrein (geen uitbreiding, noch 

ontwikkeling watertoerisme). Het behoud en herontwikkeling van Parelstrand kan in overeenstemming 
met het GRS beschouwd worden. 

 
 Figuur: uittreksel kaart ‘gewenste toeristisch-recreactieve structuur (GRS Lommel) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Goedgekeurd door deputatie d.d. 28/10/2004. 
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3 BESTAANDE TOESTAND PLANGEBIED PARELSTRAND EN OMGEVING 

3.1 BESTAANDE RUIMTELIJKE / FEITELIJKE TOESTAND 

De bestaande feitelijke toestand wordt grafisch weergegeven a.d.h.v. volgende kaarten:  
Kaart 2: kleurenorthofoto 2007 
Kaart 3: topografische kaart 1/10.000 
Kaart 4: stratenplan 

3.1.1 Omgevingselementen 
 

De omgeving van het recreatiepark Parelstrand wordt gekenmerkt door volgende (ruimtelijke) elementen: 
• Velbo-zandontginning . Het betreft een ontginningsgebied van ca. 50ha. De milieuvergunning voor de 

exploitatie is geldig tot 01/09/2011. Het gebied is in eigendom van de stad Lommel. De rand van plas, 
grenzend aan Parelstrand wordt momenteel gebruikt als strand bij Parelstrand10. Er is een 
toegang/verbinding tussen het strand en het recreatiepark Parelstrand. Toegang tot en gebruik van het 
strand kan alleen met entreebewijs van Parelstrand.  

• Jachthaven . De jachthaven De Meerpaal heeft 40 ligplaatsen en betreft een directe verbinding met het 
kanaal Bocholt-Herentals. Er is een parking aanwezig en een exploitatiegebouw (taverne/kantine, 
douches, sanitair, opslag,…). 

• Luna’s IJsstadion . Het betreft een indoor-schaatspiste (met cafetaria) die is ondergebracht in een 
gebouw als soort van grote boogloods. Er is een ruime parking aanwezig tussen de loods en de N715. 
Op de perceelsrand, grenzend aan Parelstrand, komt beplanting voor (bomen en struiken). 

• Incobe/Prefabco . Op zetel aan de Parijsstraat 10 zijn de nv Incobe (industriebouw) en de nv Prefabco 
(betonproducent) gelegen. Dit is een beton- en metaalverwerkend bedrijf. Op het terrein staan enkele 
bedrijfshallen. Er zijn enkele stapelplaatsen (in open lucht) voorzien, vooral aan de randen van het 
terrein. Op de perceelsranden komt beplanting voor (bomen en struiken).  

• Kanaal Bocholt-Herentals . Parelstrand heeft geen rechstreekse relatie met het kanaal. Het kanaal is 
wel een belangrijk ruimtelijk structurerend element voor de ruime omgeving. Het provinciaal toeristisch 
fietsroutenetwerk situeert zich op het jaagpad aan de noordzijde van het kanaal (zijde 
Parelstrand/Jachthaven).  

• N715. De Luikersteenweg is een intergemeentelijke verbindingsweg tussen Lommel en Valkenswaard. 
De Luikersteenweg tussen kanaal en Nederlandse grens wordt gekenmerkt als woonlint van open 
bebouwingen. De N715 sluit in het zuiden aan op de N71 (verbinding tussen Overpelt/Neerpelt-
Lommel-Mol), die een aansluiting geeft op de N74 (Noord-Zuid-verbinding Limburg).   

• Boskantstraat . De Boskantstraat loopt parallel met het kanaal, vormt de zuidelijke grens van 
Parelstrand en geeft toegang tot de jachthaven. In het gebied tussen de Boskantstraat en het 
recreatiepark komen nog enkele woningen, loodsen en braakliggende percelen voor. Het betreft 
activiteiten die behoren tot de ontginning (o.a. opslag materieel, kantoor, weegbrug).  

• Woningen  Maupertuusstraat . Ten zuid(oost)en van Parelstrand zijn een 20-tal woningen (open 
bebouwing) gegroepeerd in een verkaveling/wijk rondom de Maupertuusstraat (pijpekop), bereikbaar via 
de Boskantstraat. Er zijn ook enkele oudere woningen en schuren gesitueerd (in agrarisch gebied). Ter 
afscherming van het recreatiepark met deze woonwijk komt op de perceelsrand beplanting voor (bomen 
en struiken). 

• Woning Luikersteenweg 315 . Woning gelegen naast de in- en uitrit van Parelstrand. Het betreft de 
woning van de voormalige eigenaar (stichter) van het recreatiepark. De woning is gelegen in 
recreatiegebied, maar heeft momenteel geen enkele functionele binding (meer) met het recreatiepark 
Parelstrand.  

• Kolonie . Ten noorden van Parelstrand is de woonkern Kolonie gesitueerd, gekenmerkt door een open 
bebouwingsstructuur. Ten zuiden van Kolonie (richting Parelstrand en grenzend aan het bosgebied) zijn 
een aantal gemeentelijke sportinfrastructuren gelegen (voetbalterreinen, tennis indoor en outdoor).  

• Bossen Heuvelse Heide . Het bosgebied ten noorden van Parelstrand betreft vnl. dennenbossen in 
eigendom van de gemeente. Deze bossen sluiten (in westelijke richting) aan op het uitgestrekte bos- en 
heidegebied Heuvelse Heide (dat gedeeltelijk aangeduid is als VEN-gebied en Habitatrichtlijngebied). In 
de bosgebieden rondom de ontginningsplas zijn een aantal wandelwegen gelegen (o.a. blotevoetenpad 
met vertrekpunt vanaf jachthaven).  

• Jagerstraat . De Jagerstraat loopt ten noorden van Parelstrand en komt dwars uit op de N715. De 
eerste 100m is verhard, ter ontsluiting van enkele woningen. Het trace ten noorden van Incobe en 
Parelstrand is onverhard.  

                                                           
10 Ca. 10 ha (zijnde strand en deel van de plas) in pacht is gegeven aan recreatiepark Parelstrand voor watersporten en strand. De plas 
wordt vaak als ‘surfplas’ benoemd, doch surfen wordt door de exploitant van Parelstrand afgeraden/verboden middels een verbodsbord.  
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Figuur: aanduiding omgevingselementen op orthofoto 
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Ter info: deze figuur heeft een 
andere oriëntatie dan de andere 

figuren opgenomen in het bundel. 

3.1.2 Bestaande toestand recreatiepark Parelstrand 

 
Figuur: informatieplan plattegrond Parelstrand (bron: Oostappen-Groep)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.1.2.1 Deelgebieden 
 

De totale oppervlakte van het recreatiepark bedraagt ca. 29ha. Het terrein kan grosso modo worden 
opgesplitst in 5 deelgebieden, met als uitgangspunt de ruimtelijke invulling van het gebied. 
 

A) Toegangsgebied met centrale voorzieningen  
zoals het receptiegebouw/conciërgewoning, parking, 
afvalcontainers, horecagebouw (met winkel, 
cafetaria, snackbar), technische ruimten, 
speeltuigen, midget-golf. Deze zone wordt 
gestructureerd langs de centrale toegangsweg (met 
een slagboom aan de ingang). De bezoekersparking 
is gemeenschappelijk met Luna’s Ijsstadion en 
bestaat uit een onverhard, onbegroeid veld.  

 
B) Zone voor verblijven . Deze zone kan 

onderverdeeld worden in diverse sub-zones zoals: 
• de zone rond roeivijver11, 
• zone voor toeristische plaatsen (open 

ruimte/grasvelden met haagscheidingen), 
• seizoens- en jaarplaatsen: caravans en chalets. 

 In deze zone komen ook een aantal vijvers voor die 
de ruimte en de inplanting van de 
verblijfsconstructies mede structureren (roeivijver, 
visvijver, kweek- en eendenvijver).  

 

                                                           
11 recent geherstructureerd en ingericht met nieuwe chalets van eenzelfde type rondom de vijver cf. stedenbouwkundige vergunning dd. 
14/01/2008. 
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C) Sterk beboste zone met weekendverblijven  (ca. 11ha). Zone in eigendom van stad Lommel. Het 
merendeel van de verblijven is gebouwd of geplaatst door en op kosten van particulieren. Doorheen het 
bosgebied is een doorgang naar de ontginningsplas voorzien, die tevens is ingericht met een aantal 
chalets van hetzelfde type.  

 
D) Zwembad , met bijhorende (te vernieuwen) bebouwing (kleedkamers, kantine).  
 
E) Strand bij ontginningsplas . In het westen wordt het recreatiepark begrensd door de ontginningsplas. 

Het strand op de oostelijke oever van de plas en grenzend aan recreatiepark Parelstrand, wordt ook 
gebruikt door de bezoekers en toeristen van Parelstrand12.  

 
 

3.1.2.2 Randen en toegangen 
 

Het park wordt ontsloten via de N715 (Luikersteenweg), tussen een tankstation en Luna’s Ijsstadion. De 
toegang is weinig zichtbaar/leesbaar en wordt enkel aangekondigd door een presentatiepaneel.  
 

Bijkomend zijn er een aantal noodwegen die 
uitgeven op de Boskantstraat en de Jagerstraat. 
Er is ook een toegang aan de zijde van de 
ontginningsplas (enkel voor voetgangers), 
doorheen het bosgebied, ingericht met een aantal 
chalets van hetzelfde type.   
 

Het park is omgeven met een omheining. Er zijn 
geen sterke groenbuffers aangelegd, maar aan de 
meeste randen is wel een strook beplanting 
aanwezig (variërend van ca. 1 tot 4 m breed) in de 
vorm van houtkanten en bomenrijen (zowel 
inheems als uitheems) met plaatselijk ondergroei. 
Deze zorgen voor een zekere visuele en fysieke 
afscherming van de naastliggende functies (o.a. 
Incobe, Ijsstadion en woonbuurt). Aan de 
(noordelijke, westelijke, zuidelijke) rand van de 
beboste zone is geen dergelijke specifieke 
groenstrook/buffer aanwezig, maar op deze 
plekken grenst het recreatiepark aan beboste 
zones of aan de plas.  
 

Aan de rand van het terrein, aan de Jagerstraat, is 
een ondergrondse gastank gelegen, ingebufferd 
middels een groenscherm.  

 

                                                           
12 Parelstrand heeft pachtrecht op 10 ha: strand + deel van waterplas 
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3.1.2.3 Interne ontsluiting en parking 
 

Het park wordt ontsloten via een centrale verharde 
hoofdweg (asfalt) met laterale bomenrijen die 
eindigt tegen de bosrand (zone weekendverblijven). 
De overige wegen zijn niet duurzaam verhard 
(kiezelwegen, bospaden, zandwegen) en volgen 
een minder duidelijk en niet eenduidig patroon (grid, 
organische structuur, lijnstructuur).  
 
Langs de centrale ingang is een beperkte parking 
voorzien voor bezoekers en kortverblijvers. Deze 
sluit aan bij de grotere parking van de aanpalende 
overdekte skipiste die dienst doet als 
overloopparking tijdens piekdagen met 
dagrecreanten13.  
 
Parkeren bij de vakantieverblijven gebeurt 
individueel op elk perceel bij elk verblijf, op 
‘toevallige’ en niet-gestructureerde wijze.   
 
 
 
 
 

 
 

3.1.2.4 Open ruimte en groenstructuur 
 
In het park zijn diverse open ruimten en 
groenelementen aanwezig: 
 
• Vijvers met oevers (visvijver, roeivijver, kweek- 

en eendenvijver) 
• Boscomplex met weekendverblijven 
• Flankerende lijnbeplanting bij de centrale weg 

(bomen) 
• Lijnvormige groenelementen (hagen) in de zone 

voor toeristische plaatsen 
• Randbeplantingen aan het terrein, bomen en 

ondergroei (spar, berk, plataan, eik, den, 
populier, laurier) 

• speelterreintjes 
 
Voor de rest komen hier en daar nog individuele 
bomen voor (‘restgroen’).  
 
 
 
 
 
 

3.1.2.5 Reliëf  en beeldbepalende elementen 
 
Het park wordt niet gekenmerkt door een (uitgesproken) reliëf. Er zijn niet echt beeldbepalende elementen 
aanwezig.  
 

                                                           
13 Deze piekperiode in de zomer komt overeen met de periode dat de ijspiste gesloten is.  
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3.1.3 Eigendomssituatie / Kadastrale situatie   

 
De percelen die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn binnen het plangebied van het PRUP zijn kadastraal 
bekend binnen Lommel, 5e afdeling, Sectie B. Voor de kadastrale situatie wordt verwezen naar het grafisch 
plan dat is uitgewerkt met het kadasterplan (Cadmap 2008) als onderlegger.  
 
De percelen binnen het recreatiepark zijn in eigendom van Oostappen-Groep, uitgezonderd het meest 
westelijk en grote perceel (bebost met verblijfsconstructies) aansluitend aan de ontginningsplas. Dit perceel 
(851N19) van 11,42 ha is in eigendom van stad Lommel waarop Oostappen-Groep volgens overeenkomst 
d.d. 24/04/1992 een gebruiksrecht heeft (erfpacht tot 01/10/2021, 2x verlengbaar tot uiterlijk 01/10/2041).  
 
Het aanpalend perceel met de Velbo-zandwinningsplas is eveneens in eigendom van Stad Lommel. Middels 
overeenkomst d.d. 26/10/2006 heeft stad Lommel 10ha van de uitgebate zandgroeve (grootste gedeelte 
waterplas) in pacht gegeven aan recreatiepark Parelstrand voor watersporten en strand (tot 31/05/2010). In 
de overeenkomst is bepaald dat het deel van de waterplas dat voor recreatie gebruikt wordt, dient 
afgebakend te worden mits kabels en boeien; dat de toegang tot de waterplas enkel zal geschieden vanaf de 
aanpalende camping en dat de oevers en het strand van de recreatiezone dienen afgesloten te worden van 
het overige deel van de groeve.  
 
 
 
 

3.2 BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND 

 
Kaart 5: bestaande juridische toestand (gewestplan,  RUP PA Incobe)  

3.2.1 Ruimtelijk-juridische toestand 

 
De relevante ruimtelijk-juridische toestand voor de opmaak van het PRUP wordt bepaald door het 
gewestplan Neerpelt-Bree (K.B. 22/03/1978). Volgende bestemmingen komen voor in het plangebied:  

o Gebied voor dag- en verblijfsrecreatie 
o Gebied voor dagrecreatie 
o woongebied met landelijk karakter 

 
Aansluitend bij het plangebied is het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “PA Incobe” (Lommel) 
gesitueerd.  
 
Een volledig overzicht van de planningscontext is weergegeven in hoofdstuk 5. 

3.2.2 Vergunningen 

 
Vanaf eind jaren ’70, begin jaren ‘80 zijn er, i.f.v. herstructureringen van het park, een aantal pogingen 
ondernomen om bouw- en verkavelingsvergunningen aan te vragen teneinde het bestaande park te 
regulariseren. Er werden echter nooit vergunningen afgeleverd (uitgezonderd sanitair paviljoen). Van in 
begin jaren ’90 zijn nieuwe gesprekken opgestart en kon men met de bevoegde administraties voor 
ruimtelijke ordening tot een principieel akkoord komen over de regularisatie van het park middels een 
verkavelingsvergunning en onder een aantal voorwaarden, zoals de opmaak van een MER, het aanvragen 
van de nodige bouwvergunningen (voor gebouwen, wegenis, reliëfwijzigingen), een beplantingsstudie, de 
aanleg van buffers. Echter werd hier ook niet volledig gevolg aan gegeven, waardoor een regularisatie via 
bouw- en verkavelingsvergunningen uitbleef. Er werd wel een MER opgesteld (conformverklaring d.d. 
22/04/1997). Er werden enkele regularisatiedossiers ingediend (voor weekendverblijven, wegenis, 
gemeenschapsvoorzieningen) die echter steeds onvolledig bleken (vanwege het uitblijven van een 
goedgekeurde verkaveling, het ontbreken van een masterplan,…) en dus zonder gevolg geklasseerd 
werden. 
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3.2.2.1 Bouw- en stedenbouwkundige vergunningen 
 
In de fasegewijze realisatie van het masterplan en herstructurering/sanering zijn door Oostappen-Groep 
reeds een aantal stappen gezet. Recentelijk werden een aantal vergunningen afgeleverd:  

• stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van 45 vakantiewoningen met bijhorende 
terreinaanleg (afgeleverd door het CBS Lommel d.d. 14/01/2008). 

• Stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een ondergrondse propaangastank 
(afgeleverd in beroep door de deputatie d.d. 13/03/2008 en onder voorwaarde dat er aan de 
buitenzijde van de omheining van de gastank een ondoorzichtig groenscherm gerealiseerd wordt). 

 
Daarnaast is er nog een bouwvergunning voor het bouwen van een sanitair paviljoen + kappen van 12 
bomen (afgeleverd door college van burgemeester en schepenen d.d. 11/08/1997).  
 

3.2.2.2 Verkavelingsvergunningen 
 
Er is een verkavelingsvergunning verleend voor weekendverblijven in het gemeentelijk bos d.d. 18/02/1992. 
De verkaveling is ondertussen vervallen d.d. 10/10/2005. 
 

3.2.2.3 Milieuvergunningen 

• Milieuvergunning voor periode van 20 jaar (afgeleverd door de deputatie d.d. 23/10/2003) 
• Milieuvergunning voor een ondergrondse propaangastank (afgeleverd door de deputatie d.d. 

30/08/2007) 
 

3.2.2.4 Exploitatievergunningen 
 
In het kader van de vigerende toeristische wetgeving14, heeft Aqua Paradiso heeft een exploitatievergunning 
gekregen van Toerisme Vlaanderen d.d. 30/04/2002 (dossiernr. 3/013/3920). Bij de overname van het park 
door Oostappen, werd de exploitatievergunning mee overgedragen.  
Parelstrand is vergund voor 678 totaal aantal plaatsen in het type kampeerverblijfpark met classificatie 1 
ster.  
 

3.2.3 Rooilijn 

 
De grens van het openbaar domein is gelegen op ca. 8,5 meter uit de as van de bestaande gewestweg 
N715. De ontworpen rooilijn verloopt er volgens de grens van het openbaar domein. Er is een zone van 
achteruitbouw van 8 meter (cf. KB van 20/08/1934) van toepassing zodat de bouwlijn gelegen is op 8 meter 
achter de grens van het openbaar domein.  
 

                                                           
14 Decreet van 03/03/1993 houdende het statuut van terreinen voor openluchtrecreatieve bedrijven (incl. latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten). Thans decreet van 10/07/2008 betreffende het toeristisch logies. 
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4 RELEVANTE INFORMATIE M.B.T. PARELSTRAND EN OMGEVING 

 
Hieronder worden een aantal relevante plannen en rapportages aangehaald m.b.t. recreatiepark Parelstrand 
of de directe omgeving .  

4.1 MILIEU-EFFECTENRAPPORT N.V. LUNASTRAND  

 
In 1997 werd reeds een MER opgesteld voor het toenmalige park Lunastrand (momenteel Parelstrand). Het 
MER werd conform verklaard op 22/04/1997 (conformiteitscode MER/CAI/97/203). 
 
Uit de MER-studie kwamen o.a. volgende remediërende maatregelen die overwogen kunnen worden:  

• Discipline Monumenten en Landschappen: 
o Aanleg bufferzone tussen het gesloten boslandschap en de zone voor verblijfsrecreatie (+/-

10m). 
o Aanleg bufferzone tussen het domein en de oostelijk gelegen fabriek van betonmaterialen. 
o Verplaatsing van de stacaravans ten oosten van de roeivijver om de overgang van de 

roeivijver naar het dagrecreatielandschap vloeiend in elkaar te laten overgaan. 
o Aanleg bufferzone tussen dagrecreatie en woonbuurt en dagrecreatie en betonfabriek. 

• Discipline geluid: 
o Reductie aantal radio’s en van het geproduceerde volume. 
o Reductie van de emissie door openluchtactiviteiten rond de bar/disco in de late uren 

(reductie volume, afscherming, …). 
• Discipline fauna en flora: 

o Verdere aanplantingen in streekeigen soorten. 
o Aanleg bufferzones (zie eerder) 
o Uitbreiden van de oeverstrook van de vijvers en het aanbrengen van een zone met 

drijfbladplanten ter verhoging van het ecologisch en landschappelijk karakter.  
o Herprofileren en aanleg van een natuurlijke oeververdediging bij de visvijver. 
o Het invoeren van een verantwoord visbestandsbeheer.  

• Discipline mens, mobiliteit, verkeer:  
o De verzadigingsgrens wordt op de toegangsweg, zelfs in het hoogseizoen niet bereikt. Er is 

geen significant milieueffect. 
• Discipline bodem, grondwater en oppervlaktewater: 

o Niet significant, wel historische verontreiniging van de bodem (non ferro-industrie in de 
omgeving). 

• Disciplines afvalwater en lucht: 
o Geen significante milieu-impact vastgesteld. 

 

4.2 ONTHEFFING PROJECT-MER PARELSTRAND 

 
Voor de regularisatie en herstructurering van het deel verblijfsrecreatie van het recreatiepark Parelstrand te 
Lommel werd een ontheffingsaanvraag voor de project-MER-plicht opgesteld (A+D Engels, april 2008). De 
ontheffingsaanvraag is gedeeltelijk gebaseerd op het reeds bestaande MER van 1997. Waar nodig werden 
deze gegevens geactualiseerd. De beslissing tot ontheffing tot het opstellen van een MER dateert van 
19/06/2008 (code OHPR0220). De ontheffing dient om diverse vergunningsaanvragen te begeleiden 
(stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen).  
 
De ontheffingsaanvraag heeft enkel betrekking op het gedeelte van het recreatiepark met bestemming 
verblijfsrecreatie.  
 

4.3 MASTERPLAN PARELSTRAND LOMMEL 

 
Voor de toekomstige ontwikkeling van Parelstrand heeft Oostappen-Groep een masterplan laten opstellen. 
De ontwikkeling en invulling van het kampeerverblijfpark verliep tot aan de overname van het park door 
Oostappen-Groep erg chaotisch, zonder vorm van globale toekomstvisie. Het masterplan streeft er naar om 
voor het park een globale, doch flexibele, ruimtelijke structuur vast te leggen waaraan de verschillende 
ontwikkelingen gekoppeld kunnen worden. 
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Figuur: Landschap (masterplan Parelstrand) 
Figuur: Infrastructuur – structuur (masterplan Parelstrand) 

Het masterplan werd in eerste instantie opgesteld door studiebureau bnn°AS en neergelegd in een 
einddocument d.d. 08/10/2007. Op basis van nieuwe ontwikkelingen en afspraken met stad Lommel i.k.v. de 
aanpak van de regularisatie (eind 2009), werd het masterplan geactualiseerd door Soresma (april 2010). Dit 
masterplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen van de stad 
Lommel om daarna, binnen het masterplan als aanvaard kader, een gefaseerde regularisering te doen via 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen.  
 
In het masterplan worden een aantal ontwerpvisies uitgetekend: 

• Landschap . Hierin wordt getracht de bestaande mono-plassen te herschapen tot een ecologisch 
vennengebied, wordt het woonbos bestendigd en wordt het park opengewerkt naar de zijde van de 
ontginningplas onder het concept ‘the beach’.  

• Infrastructuur – structuur . Hierin wordt de ontsluitingsstructuur opgehangen aan een ‘park road’, 
een ringweg/ruggengraat doorheen het park waarop ‘secundaire’ ontsluitingen zijn geënt 
(‘woonstraten’). Speelpaden maken ‘informele’ shortcuts tussen de ontsluitingsstructuren. De 
aanwezige groenstructuren moeten het park mee helpen structureren (boscomplex, lineair groen en 
open ruimten rond vijvers).  

• Randen en toegangen . Hierin wordt gekozen voor buffers op maat van de plaatselijke situaties. Het 
betreft vnl. buffers van 5m breed, met wisselende samenstelling/invulling naargelang de plek en 
afhankelijk van het huidig voorkomen van de rand van het terrein en de reeds aanwezige 
(buffer)beplanting. De toegangen worden bepaald in een hoofdtoegang (in de toekomst eventueel te 
verplaatsen naar de Boskantstraat/jachthaven), noodtoegangen en doorsteek naar ontginningsplas.  

• Huisvestingsbeleid/zonering . Het recreatiepark wordt ingedeeld in verschillende zones waarin 
gegroepeerd telkens een verschillend type van vakantie- of kampeerverblijf wordt gesitueerd, zijnde 
verhuurcaravans (130-140), jaarplaatsen caravans (80), jaarplaatsen chalets/comfort homes (400-
500), toeristische plaatsen (200), parelchalets (30-35), holiday cottages (45) en appartementen (32). 
Er worden ook zones voor gemeenschappelijk groen voorzien (speelterreintjes, zwembad). De zone 
belendend aan de centale toegangsweg met conciërgewoning, technische gebouwen, horeca en 
parking worden aangeduid als zone voor uitbating.  

 
Het masterplan sluit af met een aantal gefaseerde acties en maatregelen ter realisatie van de 
herstructurering en sanering van het recreatiepark.  
 
Het masterplan situeert zich op een inrichtingsniveau van het recreatiepark en kan dienen als onderliggende 
globale visie om vergunningsaanvragen te begeleiden (stedenbouwkundige vergunningen, 
verkavelingsvergunningen).  
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Figuur: Randen en toegangen (masterplan Parelstrand)  

Figuur: Huisvestingsbeleid / zonering (masterplan Parelstrand) 
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4.4 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN “PA INCOBE” 

 
Bij besluit van 08/05/2008 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan “PA Incobe” te Lommel goedgekeurd.  
 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) is opgemaakt naar aanleiding van een positief 
planologisch attest voor het bedrijf (d.d. 06/06/2006). Het GRUP betreft een uitbreiding van een bestaande 
KMO-zone die volledig wordt ingenomen door Incobe, een bestaand beton- en metaalverwerkend bedrijf. 
Een gedeelte van de opslagplaatsen van het bedrijf zijn gelegen in recreatiezone volgens het gewestplan. In 
het GRUP wordt een gedeelte van de verblijfsrecreatieve zone (ca. 1 ha) omgezet in een zone voor 
bedrijvigheid en wordt de gewestplanbestemming KMO-zone verder verfijnd.  
 
Het verkregen positief planologisch attest betreft zowel de huidige situatie als voor de behoeften op korte 
termijn (regularisatie stapelplaatsen en parking; uitbreiding loods) en lange termijn (uitbreiding betonfabriek), 
op voorwaarde dat de nodige bufferzones worden voorzien en de beeldwaarde van de site als geheel 
verbeterd wordt. 
 
Gezien de nabijheid van recreatiezones en woningen en de landschappelijke kwaliteit van de nabijgelegen 
open ruimte, moeten groenschermen en te beplanten bufferzones zorgen voor een visuele afscherming van 
de bedrijfssite. Al naargelang de aard van de aangrenzende percelen en functies is de gewenste buffering 
onderzocht en vastgelegd in het GRUP. De buffering tussen de bedrijfssite enerzijds en de loods van het 
Ijsstadion en de woonlinten anderzijds bestaat uit een groenscherm van ca. 1,5 m breed. Wat betreft de 
buffering t.o.v. het recreatiepark Parelstrand (westelijke en zuidwestelijke rand van het GRUP) werd gesteld 
dan een duidelijke en kwalitatieve visuele buffer wenselijk is om vooral de negatieve impact van de 
aanwezigheid van het bedrijf op de belevingswaarde in het aangrenzende recreatiedomein te milderen. Wat 
betreft de gewenste vorm en dimensionering van de buffer is, om een duidelijke fysieke scheiding te 
benadrukken, gekozen voor een robuuste buffer in taludvorm met een aanplant van hoogstammige bomen 
gecombineerd met een ondergroei van struiken en heesters. Het betreft een half talud dat oploopt vanaf het 
maaiveld aan de kant van Parelstrand met een hoogte van 2m en een breedte van 5m (waarin 1m vlakke 
voet en 1m vlakke kruin van het talud). Voor struiken en heesters wordt geopteerd voor inheemse soorten, 
wintergroen of bladhoudend, van 4 à 5m hoog. Dit moet, vanuit het recreatiepark, het zicht op het bedrijf 
onttrekken, rekening houdend met het gezichtsveld van een volwassene, de stapelhoogtes van de buizen en 
de gebouwenhoogte van Incobe. Een dergelijke buffer komt ook de landschappelijke integratie ten goede en 
bezit een basisecologische meerwaarde.  
 
Figuur: grafisch plan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PA Incobe 
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Recreatiepark Parelstrand buffer Bedrijf Incobe 

 
 
Figuur: principeschets buffering Incobe (uit toelichtingsnota GRUP PA Incobe) 
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5 PLANNINGSCONTEXT 

 
Onderstaande tabel geeft een opsomming en toetsing van een aantal elementen die mogelijk ook als 
juridische en/of beleidsmatige planningscontext kunnen beschouwd worden bij de opmaak van het PRUP. 
 
Kaart 6: diverse elementen uit de planningscontext (VEN, SBZ, landschapsatlas, biologische waarderingskaa rt)  
 
Plan e.d. Beschrijving / relevantie 
Gewestplan Zie § 3.2.1. 

In de omgeving komen volgende bestemmingszones voor: ontginningsgebied 
met nabestemming recreatie, woongebied met landelijk karakter, agrarisch 
gebied, bosgebied, bufferzone, gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s.  

BPA’s n.v.t.  
RUP’s Gemeentelijk RUP PA Incobe (goedgekeurd door deputatie 08/05/2008). 

Zie § 4.4. 
RSV Zie § 0 
RSPL Zie § 2.1 
GRS Lommel Zie § 2.3 
Speciale Beschermingszones (SBZ) n.v.t. 

De dichtstbijzijnde SBZ is het Habitatrichtlijngebied “Hageven, met 
Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen”” op ca. 1,5 km 
ten noordwesten van Parelstrand en op ca. 2 km ten oosten van Parelstrand 
(ten oosten van N74). Deze laatste zone is ook aangeduid als 
Vogelrichtlijngebied “Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide 
en Mariahof”.  

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) Het natuurgebied ten westen van de ontginningzone, op ca. 1,2 km van 
Parelstrand, is aangeduid als VEN-gebied (Grote Eenheid Natuur Lommelse 
Heidegebieden en Sahara). Het natuurgebied op ca. 1,5 km ten noordwesten 
van Parelstrand is ook aangeduid als VEN-gebied (GEN Vloeiweiden Lommel – 
ook HRL).  

Ruimtelijke visie voor landbouw, 
natuur en bos regio Limburgse 
Kempen en Maasland 

Zie § 0.   

Beschermde monumenten, 
landschappen, dorpsgezichten 

n.v.t. 

Landschapsatlas Parelstrand is gelegen in relictzone Watering Lommel-Kolonie.  

In omgeving nog aanwezig: 

� Lijnrelicten: Steenweg Luik-Den Bosch, Kanaal Bocholt-Herentals, 
Kasseiweg 

� Puntrelict Oud Douanehuis 

Ankerplaats ‘Watering van Lommel-Kolonie’ gelegen op 750 m. 
Natuurreservaten N.v.t. - Natuurreservaat Vloeiweiden in de Watering op ca. 1,5 km ten NW van 

Parelstrand (cf. VEN en HRL).  
Bosreservaten N.v.t. - Geen bosreservaat in de omgeving   
Biologische waarderingskaart Binnen de grenzen van het recreatiepark komen geen biologisch waardevolle 

gronden voor. De beboste zones grenzend aan het recreatiepark zijn biologisch 
waardevol tot zeer waardevol.  

Bodemkaart De gronden gelegen in het PRUP zijn vnl. aangeduid als ‘vochtig zand’.  Kleine 
gedeelten zijn aangeduid als ‘nat zand’ (zuidelijke rand van recreatiepark t.h.v. 
voormalig zwembad) en ‘droog zand’ (bebost stuk grenzend aan 
ontginningsplas).  (bron: www.agiv.be - bodemkaart) 

Overstromingsgebieden n.v.t. - Binnen het plangebied of de directe omgeving komen geen recent 
overstroomde gebieden (ROG), risicozones overstromingen of van nature 
overstroombare gebieden (NOG) voor (uitgezonderd kanaal: NOG).  

Beschermingszone waterwingebied n.v.t.  
Onbevaarbare waterlopen n.v.t.  
(Deel)bekkenbeheerplan Het plangebied is gelegen in het bekkenbeheerplan van het Maasbekken en 

deelbekkenbeheerplan Dommel.  
Lokale archeologische advieskaart n.v.t.  
Ruilverkaveling n.v.t. Geen ruilverkavelingen in de nabije omgeving 
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6 KNELPUNTEN EN POTENTIES 

 
Vanuit de planningscontext en de ruimtelijke analyse komen samengevat volgende knelpunten en potenties 
naar voren. 

6.1 KNELPUNTEN 

• Bestemming dagrecreatie is hypothekerend voor een flexibele ontwikkeling van recreatiepark.   
• Ontbreken van groenbuffers. 
• Beperkte beeldvorming naar de ontginningsplas toe (strand).  
• Lage uitstraling en lage ‘leesbaarheid van het gebied door wildgroei aan diverse types 

vakantieverblijven (met aanbouwsels), ontbreken van een duidelijke zonering van diverse 
verblijfsgebieden, weinig gestructureerde wegenis, individueel parkeren, de toestand van de 
gebouwen en omheiningen, weinig zichtbare toegang tot domein vanaf Luikersteenweg. 

• Versnipperde groenelementen hebben momenteel weinig structurerende waarde voor het domein 
(bomen, bomenrijen, vijvers).  

• Onvergunde toestand van weekendverblijven en infrastructuur. 
 
De knelpunten situeren zich veelal op inrichtingsniveau van het domein.  

 

6.2 POTENTIES 

• Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan PA Incobe dat voorziet in een degelijke buffering t.a.v. 
recreatiepark Parelstrand.  

• Aanwezigheid van grote ontginningsplas en jachthaven (met nabestemming recreatie volgens 
gewestplan) heeft grote potentiële meerwaarde voor recreatiepark indien activiteiten op elkaar 
betrokken worden (fysieke verbindingen, verblijven aan het water, strandgebeuren). 

• Mogelijkheden voor (zachte) recreatie in de nabijheid (fietsroutenetwerk, wandelingen in omgevende 
natuurgebieden, Ijstadion).  

• Naastliggende zone bestemd voor recreatie (tussen recreatiepark en Boskantstraat), thans in 
gebruik door niet-zone-eigen functies, biedt eventueel nog uitbreidingsmogelijkheden.  

• Landschappelijke belevingswaarde van de waterpartijen (vijvers). 
 

De potenties betreffen voornamelijk omgevingselementen.  
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7 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

7.1 VISIE 

 
De visie voor het recreatiepark Parelstrand is een kwaliteitsvolle en duurzame ruimtelijke ontwikkeling na te 
streven, zowel wat betreft het uitzicht, het ruimtegebruik, de ontsluiting en een gepaste ruimtelijke en 
landschappelijke inpassing in de omgeving. 
 
Het PRUP moet de randvoorwaarden creëren en de uitvoerbaarheid van de door de eigenaar 
vooropgestelde herstructurering mogelijk maken (binnen de geëigende sectorale regelgeving). Hierbij wordt 
zowel een verhoging van de toeristische waarde van het domein als de ruimtelijke belevingskwaliteit beoogd, 
en dit in evenwicht met een gezonde economische en marktconforme bedrijfsexploitatie.  

7.2 HERSTRUCTURERING RECREATIEPARK PARELSTRAND 

 
Bij de herstructurering van het park door Oostappen-Groep (conform masterplan, zie ook§ 4.3) wordt o.m. 
gedacht aan: 
− Goede visuele buffering naar omliggende zones (Luna’s Ijsstadion, KMO-zone bedrijf Incobe, landelijk 

woongebied, Boskantstraat).  
− Herwaarderen groen, landschap en vijvers (integreren van structurerend groen, vrijhouden van open 

ruimtes en groen doorheen het park, uitwerking vijvers tot geschakeld ecologisch vennengebied).  
− Herstructureren van de interne ontsluitingsstructuur binnen het park. 
− Duidelijk zoneren van verschillende soorten verblijfsgedeelten (jaarplaatsen caravans, toeristische 

plaatsen, jaarplaatsen chalets, ‘parelchalets’, holiday cottages), met een verhoging van de zuiver 
toeristische verblijfplaatsen en -accommodaties.  

− Het eventueel op termijn verplaatsen naar en organiseren van de hoofdtoegang via de Boskantstraat 
(aan jachthaven) i.p.v. de huidige hoofdtoegang via de Luikersteenweg (geen onderdeel van PRUP).  

 
Het betreft vooral een interne herstructurering binnen de bestaande perimeters van het recreatiegebied, die 
zich voornamelijk situeert op het niveau van stedenbouwkundige vergunningen.  
 
De herstructurering van Parelstrand kan gezien worden als een economische noodzaak én als toeristische 
opportuniteit. Een noodzakelijke kwaliteitsverhoging komt de positieve belevingswaarde en beeldvorming 
voor de toerist ten goede. Een aanbodsverhoging van toeristische (kampeer)verblijfsplaatsen is nodig om in 
de praktijk een voelbare economische spin-off te realiseren van het toerisme in Limburg. Rekenschap 
gevende van de uitbater Oostappen Groep, met een groot en commercieel-toeristisch netwerk van 
recreatieparken in Vlaanderen en Nederland, vergroot de garantie op de verwezenlijking van de toeristische 
doeleinden voor een bepaald segment (doelmarkt) van het kampeerverblijfstoerisme. Oostappen-Groep 
heeft de bedoeling om het terrein uit te bouwen tot een park van ca. 950 plaatsen.     
 

7.3 INHOUDELIJKE EN RUIMTELIJKE CONCEPTELEMENTEN PRUP 

 

7.3.1 Eén bestemmingszone: gebied voor verblijfsrecreatie 

 
Het PRUP bestaat uit één bestemmingsvlak ‘gebied voor verblijfsrecreatie’.  
 
De voorziene hoofdbestemming binnen deze zone betreft de aanleg en exploitatie 
van een toeristisch logies (openluchtrecreatief terrein). Als nevenbestemming zijn alle 
ondersteunende functies en aan verblijfsrecreatie verwante voorzieningen toegelaten. 
Het gaat hierbij onder meer om sport- en (dag)recreatievoorzieningen, handel en 
horeca, uitbatingsinfrastructuren, wegenis en parkeerfaciliteiten, landschappelijke 
inkleding,… 

 
Dit laat een flexibele invulling (en vrijheid van interne zonering) binnen de perimeter toe. Hierdoor kan snel 
en vlot afgestemd en ingespeeld worden op de (hedendaagse en toekomstige) toeristisch-recreatieve 
tendensen en wetmatigheden binnen de kampeersector. Het PRUP situeert zich daarmee niet op een 
inrichtingsniveau (zoals uitgewerkt in het masterplan), maar op een abstracter niveau.  
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Er wordt een kwalitatieve inrichting van het terrein beoogd door o.a. een structurerende interne wegenis, het 
behoud van groenvoorzieningen en een zonering/mix van degelijke, hedendaagse, comfortabele 
verblijfsconstructies. Daarom is het aangewezen om bij de diverse vergunningsaanvragen een 
inrichtingsstudie als informatief document toe te voegen, die de ingrepen kaderen in een ruimtelijke 
totaalvisie op het domein (zoals bijvoorbeeld uitgewerkt in het masterplan).  
 
Er wordt specifiek gekozen voor de vestiging van (professioneel en commercieel) toeristisch logies. Er wordt 
aansluiting gezocht op de sectorale regelgeving (logiesdecreet en uitvoeringsbesluiten), met de 
bijbehorende kwaliteitsnormen, –bepalingen en controle. Dit beheersaspect moet mede de ruimtelijke 
kwaliteit en aantrekkelijke verschijningsvorm van het gebied bepalen, nastreven en zelfs garanderen. Het 
gebied wordt bij voorkeur ingericht en centraal beheerd als één openluchtrecreatief terrein door één uitbater 
binnen één afgebakend stedenbouwkundig geheel.  
 
Wat betreft de ruimtelijke inrichting van het gebied voor verblijfsrecreatie zouden er percentages bepaald 
kunnen worden inzake een maximale oppervlakte van bebouwing (bijv. door bungalows, chalets) en/of 
bezetting (bijv. door caravans). Echter zal de ruimtelijke inrichting op het terrein in de praktijk grotendeels (en 
vanzelfsprekend) bepaald (moeten) worden door de bepalingen en uitvoering van de sectorregelgeving wat 
betreft openluchtrecreatieve terreinen (camping, vakantiepark of verblijfpark). In deze regelgeving worden 
minimale oppervlaktes van de kampeerplaatsen/-percelen bepaald (80m²) alsook  de maximale bezetting 
van een kampeerperceel door constructies (50%) en de maximale verharding van een kampeerperceel 
(max. 50% van de resterende, niet door constructies bezette ruimte). Door te koppelen aan de sectorale 
regelgeving terzake, biedt het weinig meerwaarde en garanties om ruimtelijke verordenende bepalingen vast 
te leggen betreffende bebouwings- en verhardingspercentages. Het is daarbij allerminst evident om 
dergelijke percentages te berekenen, gelet op de veelheid aan kampeercelen en de (mogelijk variërende) 
invulling ervan (met verblijfsconstructies, terrassen, tuintjes,…), de wegenaanleg en voetpaden doorheen het 
domein,… De gemeenschappelijke groene en/of open ruimten worden niet rechtstreeks bepaald maar 
hebben wel een ruimtelijke kwaliteitsrelevantie voor het recreatiedomein. Het is zinvol om hiervoor wel een 
minimaal percentage vast te leggen.  
 

7.3.2 Buffering en landschappelijke inkleding van het recreatiepark  

 
Het recreatiepark wordt zo goed mogelijk ruimtelijk-visueel ingepast naar de 
omgeving. Er worden gepaste overgangen nagestreefd i.f.v. de specifieke plek en 
naastliggende functies.  
 
De buffering, zoals onderzocht en voorgesteld in het MER van 1997 (richtbreedte 
van 10m), had vooral betrekking op de visueel-ruimtelijke aspecten van het 
landschap (menselijke beleving), en minder op de stedenbouwkundige betekenis 
(scheiding van niet met elkaar te verenigen bestemmingen) of 
ecologische/biologische waarde (voor fauna/flora).  

 
De storende activiteiten (zicht, geluid) voor een rustige ‘vakantiebeleving’ in het park moeten alleszins 
weggenomen worden (bijv. Incobe, Luna’s Ijsstadion). Anderzijds moeten de negatieve invloeden vanwege 
het recreatiepark (zicht, geluid) naar de omgeving toe ook weggenomen worden, waar dit opportuun is, 
m.a.w. waar activiteiten plaatsvinden die hinder zouden kunnen ondervinden van het recreatiepark (bijv. 
wonen). 
 
Het voorzien van een bufferzone van 5m aan de meeste randen van het recreatiepark (uitgezonderd waar 
het recreatiepark grenst aan een recreatieve nabestemmingszone) is voldoende om deze doelstelling van 
landschappelijke inpassing waar te maken, zeker gelet op volgende argumenten:  

• In het gemeentelijk RUP PA Incobe wordt een zone van 5m breed bestemd voor de aanleg van een 
buffer (zie ook § 4.4). Gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten (en het ‘storend’ karakter ervan 
t.a.v. het naastgelegen recreatiepark) is het evident dat dit op het eigen bedrijfsterrein wordt 
voorzien. De uitwerking van de buffer moet het zicht op het bedrijf onttrekken vanuit het 
recreatiepark. Het voorzien van een bijkomende bufferzone van 5m op het recreatiedomein versterkt 
de bufferwerking, ofschoon de activiteiten van het recreatiepark visueel-ruimtelijk noch functioneel 
storend zijn t.a.v. de bedrijfsactiviteit (betonfabriek). 

• Aan de zuidzijde van het plangebied, tussen het recreatiepark en de Boskantstraat, zijn nog enkele 
percelen gelegen in gebied voor dag- en verblijfsrecreatie (momenteel deels bebost, deels in gebruik 
voor activiteiten behorende bij zandontginning). Deze percelen bieden daarom een potentie voor een 
mogelijke toekomstige uitbreiding van het recreatiepark richting Boskantstraat. Het verankeren van 
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een juridisch/grafische bufferzone zou deze optie hypothekeren (het PRUP moet ook op lange 
termijn flexibel blijven).  

• De beboste zone met weekendverblijven (westelijk deel recreatiepark) grenst ten noorden en ten 
zuiden aan bestaande beboste gebieden. Aangezien er in deze beboste gebieden geen 
(recreatieve) activiteit of menselijke aanwezigheid is (o.a. wegens het ontbreken van paden), is er in 
principe visueel-ruimtelijk geen reden tot mildering van de landschappelijke beleving. De zuidelijke 
beboste zone is daarbij ook gelegen in gebied voor dag- en verblijfsrecreatie, met potentie voor een 
mogelijke toekomstige uitbreiding van het recreatiepark (zie ook hoger). 

 
Gezien de recreatieve nabestemming van de ontginningsplas en de potentie tot toekomstige ‘integratie’ van 
de ontginningsplas in het recreatiepark, wordt er geen buffer voorzien aan de westelijke rand van het 
recreatiepark. De buffering van een open water zonder (andere) gebruikers (dan bezoekers van het 
recreatiepark), biedt geen visueel-ruimtelijk voordeel en zou een ontwikkeling richting strand en het 
‘openbreken’ van het park naar de plas hypothekeren (bijv. ook bij herorganisatie van toegang tot park via 
zijde jachthaven). Een dergelijke uitbreiding wordt niet opgenomen in het PRUP, echter is het wel wenselijk 
om deze optie open te houden.  
 
Op de plaatsen waar het recreatiepark grenst aan een recreatieve (na)bestemmingszone kan een buffer of 
een (minder breed) groenscherm gerealiseerd worden op vrijwillige basis of omwille van reden om een 
aangenaam verblijfsklimaat (groene inkleding) te stimuleren op het recreatiepark.  
 
Gezien het dubbele gebruik van de aangrenzende parking door zowel het Ijsstadion als Parelstrand, is een 
buffering tussen de zuidelijke perceelsrand van het Ijsstadion en de bezoekersparking van Parelstrand niet 
opportuun. De ruimte van de bezoekersparking Parelstrand en parking Lunastrand is momenteel ook 
ruimtelijk en functioneel één aaneengesloten geheel (perceelsscheiding niet zichtbaar). Een aanleg van de 
parking met (meer) groenelementen zou wel ten goede komen aan de landschappelijke inkleding en 
buffering t.a.v. het gebouw van het Ijsstadion. Langsheen de huidige toegangsweg (insteek tot het 
recreatiepark vanaf de N715) is, omwille van de smalle ruimte, geen mogelijkheid tot aanleg van een brede 
buffering (evt. wel groenscherm). 
 
Indien het recreatiepark in de toekomst zou uitbreiden richting Boskantstraat (op de percelen binnen het 
gebied voor dag- en verblijfsrecreatie volgens gewestplan), moet er wel een 5m brede buffering voorzien 
worden aan de Boskantstraat.  
 
Voor de samenstelling van de buffer wordt geopteerd voor streekeigen soorten met zomer en/of 
wintergroene beplanting (afhankelijk van de locatie). Bestaande bomen, struiken en heesters kunnen of 
moeten geïntegreerd worden in de realisatie van de buffering. Ook (bestaande) omheiningen kunnen 
geïntegreerd worden in de buffering of het groenscherm. De bestaande randbeplanting kan/moet gericht 
aangevuld worden (bijv. met een rij lage beplanting, ondergroei, selectief behouden bestaande spontane 
opslag,…) tot een bufferbreedte van 5m bereikt wordt. Ook ophogingen d.m.v. een aarden wal is toegelaten. 
 
Vooral ter hoogte van Incobe, de woningen aan de Maupertuusstraat en aan de Boskantstraat moet er een 
harde buffering voorzien worden met zomer- en wintergroene beplanting. Ter hoogte van de woningen moet 
er een ondoordringbaar groenscherm zijn met een richthoogte van 2m.  
  
Gezien de visueel-landschappelijk rol van de bufferzone kunnen ook doorsteken of technische uitrustingen 
(vereist voor het functioneren van het recreatiepark) gerealiseerd worden. Er dient wel steeds een visuele 
inkleding te zijn middels een groenscherm.  
 
De buffer (binnen de bestemming ‘gebied voor verblijfsrecreatie’) wordt op het grafisch plan in overdruk 
aangeduid.  
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7.3.3 Waardevolle/structurerende elementen (in overdruk) 

 
In het recreatiepark komen nog enkele waardevolle natuur- en groenelementen voor, 
zoals de vijvers, het boscomplex en bomen(rijen). Ze hebben vnl. een 
landschappelijke belevingswaarde voor gebruikers in het recreatiepark, maar 
daarnaast ook een biologische/ecologische waarde. Deze elementen moeten, indien 
mogelijk binnen het functioneren van het recreatiepark, maximaal behouden en 
versterkt worden. Dit betekent niet dat elke boom op zich moet behouden blijven of 
gecompenseerd worden (behoudens de bepalingen van sectorale decreten terzake, 
zoals bosdecreet). De aanblik van het landschappelijk geheel van het boscomplex, de 
vijvers en bomenrijen moet behouden blijven. Dit kan evt. ook overeind blijven door 
minder bomen of andere bomen. Er kunnen aanvullingen gebeuren aan deze 

structurerende elementen of verdwenen elementen kunnen gepast vervangen worden. De huidige doorgang 
naar het strand en de ontginningsplas doorheen het bosgebied (momenteel ingericht met chalets) kan als 
‘open zone’ of ‘boomloze ruimte’ behouden blijven binnen het boscomplex, zonder dat de aanblik van het 
landschappelijk geheel van het boscomplex als structurerend element verloren gaat (op niveau van het 
gehele recreatiedomein).   
 
Door bij het beheer en de ontwikkeling van het recreatiepark op die manier rekening te houden met de 
aanwezige natuurwaarden, wordt de natuurfunctie op het recreatieterrein behouden en kan het 
recreatiegebied mogelijk gedifferentieerd worden als natuurverwevingsgebied (cf. bepalingen van de 
ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos voor de buitengebiedsregio Limburgse Kempen en Maasland 
opgesteld, zie ook § 2.1). Het vastleggen van een minimaal open ruimte percentage speelt ook in op de 
potentiële aanduiding als natuurverwevingsgebied.  
 
De waardevolle elementen (binnen de bestemming ‘gebied voor verblijfsrecreatie’) worden op het grafisch 
plan indicatief en in overdruk aangeduid.  
 
 
 

7.4 STRUCTUURSCHETS 

 
Voor de gewenste ruimtelijke structuur van het recreatiepark Parelstrand kunnen 
samengevat volgende relevante elementen vernoemd worden:  
 

• kwaliteitsvol recreatiepark binnen de bestaande oppervlakte 
• Buffering en landschappelijke inpassing van het recreatiepark 
• Behoud waardevolle/structurerende natuurlijke elementen i.f.v. 

natuurverwevingsgebied 
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8 PASSENDE BEOORDELING  

 
Op vraag van de provincie d.d. 10/03/2006 naar de vereiste tot opmaak van een passende beoordeling15 bij 
het opstellen van een PRUP voor het recreatiepark Parelstrand (planologische herschikking binnen de 
bestaande perimeters van de recreatiegebieden), heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) bij brief 
d.d. 15/05/2006 (kenmerk RU/7105 06,1411) meegedeeld dat voor de opmaak van een PRUP  geen 
passende beoordeling noodzakelijk is, aangezien er geen negatieve impact te verwachten is. Door de 
interne herstructurering van het terrein is er slechts een beperkte impact door het recreatieve gebruik op de 
nabijgelegen speciale beschermingszones in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Lommelse 
Watering en Hageven). Deze impact is in de huidige situatie niet significant negatief voor de instandhouding 
van de habitats en soorten. Gezien het voorwerp van het PRUP een interne herstructurering is van het 
kampeerverblijfpark, dat op zich niet gelegen is in een SBZ, zijn er geen negatieve effecten te verwachten 
van direct habitatverlies, verstoring van de waterhuishouding of verstoring door geluidsdruk. ANB meldt dat 
toekomstige uitbreidingen wel getoetst moeten worden op deze mogelijke impacten.  
 
I.k.v. het verzoek tot raadpleging i.f.v. het onderzoek tot milieueffectrapportage t.b.v. het PRUP, heeft ANB 
bij brief d.d. 11/05/2009 eveneens gesteld dat er tengevolge van het plan geen aanzienlijke milieueffecten 
verwacht worden en dat er geen betekenisvolle aantasting zal zijn van de instandhouding van habitats en 
soorten in de omliggende speciale beschermingszones i.k.v. de habitat- en vogelrichtlijn. 
 
 
 
 
 
 

9 ONDERZOEK TOT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 

 
Conform het plan-m.e.r.-decreet16, het plan-m.e.r.-besluit17 en de plan-m.e.r.-omzendbrief18 is voor 
voorliggend plan (PRUP) een onderzoek tot milieueffectrapportage uitgevoerd, een zgn. ‘screening’ 
(Soresma, juli 2009). Hierin is nagegaan of er ten gevolge van het plan aanzienlijke milieueffecten te 
verwachten zijn en of het plan in aanmerking komt voor een ontheffing van de plan-MER-plicht.  
 
Bij brief d.d. 31/08/2009 heeft de Dienst MER (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – afdeling Milieu-, 
Natuur- en Energiebeleid) geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.  
 
In het screeningsdocument zijn de potentiële milieueffecten van het plan onderzocht voor een aantal 
disciplines. In onderstaande tabel worden de voorgestelde milderende maatregelen en conclusies 
opgenomen.  

                                                           
15 Artikel 36 ter van het decreet Natuurbehoud van 19/07/2002 (en latere wijzigingen) bepaalt dat ieder plan dat - afzonderlijk of in 
combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma's - een betekenisvolle aantasting van de 
natuurlijke kenmerken van een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied kan veroorzaken, dient onderworpen te worden 
aan een passende beoordeling. Het gaat om gebieden die door de Vlaamse regering zijn voorgesteld of aangewezen zijn als Speciale 
Beschermingszone in toepassing van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van 02/05/1979) en de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG 
van 21/05/1992). 
16 decreet van 27/04/2007 houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5/04/ 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid (D.A.B.M.) en van artikel 36 ter van het decreet van 21/10/ 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 
17 besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/ 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s. 
18 Omzendbrief van 01/12/ 2007 - LNE/2007 – Milieueffectbeoordeling van plannen en programma’s. 
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Discipline Milderende maatregelen Conclusie 
Bodem en 
grondwater 

Geen specifieke milderende maatregelen, op uitzondering van het gebruikelijk 
vermijden van accidentele vervuiling (bv. lekken) tijdens bouwwerkzaamheden. 
Dit kan door regelmatige controle van de gebruikte machines. 

Geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten. 

Water Bij de ontwikkeling van het plangebied dient aan de algemene principes van 
een kwalitatief waterbeheersingsbeleid (de ‘watertoets’) voldaan te worden. 
Door de toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afval- en hemelwater, worden mogelijke effecten op de 
waterhuishouding op het niveau van de individuele vergunningen 
geremedieerd. 

Geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten. 

Fauna en flora Gerichte sensibilisering van de verblijfsrecreanten met betrekking tot de impact 
van zachte recreatie op de biologisch waardevolle percelen in de verdere 
omgeving. 

Geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten. 

Landschap, 
bouwkundig erfgoed 
en archeologie 

In het RUP kunnen elementen met betrekking tot de invulling van het 
plangebied opgenomen worden die een meer kwaliteitsvolle invulling naar 
landschapsbeeld en landschapsbeleving toelaten. Hierbij kan onder gedacht 
worden aan groenbuffers om het repetitieve karakter van de zone met 
verblijfsrecreatieve eenheden (verhuurcaravans) te breken. 

Geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten. 

Mens Geen bijzondere milderende maatregelen aangezien er tot op heden geen 
bijzondere problemen gemeld werden met betrekking tot de afwikkeling van de 
stroom van aankomende en vertrekkende recreanten van en naar de N715. 

Geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten. 

Geluid en trillingen Geen verdere milderende maatregelen buiten het verder handhaven van het 
parkreglement met beperkingen en toezicht op het gebied van storende 
geluidsproductie door recreanten. 

Geen significante bijkomende 
milieueffecten te verwachten 
t.o.v. de huidige situatie. 

Lucht Geen verdere milderende maatregelen buiten de verplichte aansluiting op het 
propaangasnetwerk. 

Geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten. 

 
De discipline-overschrijdende conclusie i.v.m. het onderzoek naar de milieueffecten is de volgende: “Op 
basis van de beschikbare informatie kan worden besloten dat t.g.v. het PRUP Parelstrand geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten zijn. Het PRUP Parelstrand, dat voorwerp vormt van dit onderzoek tot 
milieueffectenrapportage, valt bijgevolg niet onder de plan-MER-plicht zoals voorzien in het plan-MER-
decreet van 17/04/2007. De voorgestelde milderende maatregelen voorgesteld in dit onderzoek worden 
opgenomen of verwerkt in het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.” 
 
Wat betreft de doorvertaling van de milderende maatregelen (zie bovenstaande tabel) kan gesteld worden 
dat de maatregelen inzake bodem en grondwater, fauna en flora, mens, geluid en trillingen en lucht niet op 
het niveau van een RUP kunnen worden vertaald of opgevangen. Deze vereisen acties op uitvoerings- en/of 
exploitatieniveau van het recreatiedomein. Wat betreft water en landschap worden de voorgestelde 
maatregelen wel verwerkt in het PRUP, m.n. respectievelijk door opname van bepalingen inzake 
waterbeheer in de stedenbouwkundige voorschriften en het aanduiden en vastleggen van de buffering en 
waardevolle/structurerende (groen)elementen in het (grafisch plan van het) PRUP.  
 
In het kader van het verzoek tot raadpleging van het onderzoek tot milieueffectrapportage is er voor de 
opmaak van het PRUP ook specifiek aandacht gevraagd voor het vrijwaren/behouden van waardevolle 
bomenrijen, het uitwerken van de bufferzones en de opname van het volledige recreatiedomein Parelstrand 
in het plangebied van het PRUP. Daarom is besloten om het gehele bestaande recreatiepark Parelstrand in 
het plangebied van het PRUP mee te nemen, o.a. om een totaalvisie voor het volledige recreatiepark te 
formuleren, een aantal waardevolle elementen te kunnen verankeren en de nodige buffering te voorzien.  
 
Het onderzoek tot milieueffectrapportage wordt toegevoegd aan het PRUP. Het betreft volgende 
documenten: 

− Onderzoek tot milieueffectrapportage PRUP Parelstrand Lommel (juli 2009) - Soresma. 
− Beslissing d.d. 31/08/2009 vanwege Dienst MER inzake de niet-plan-MER-plicht. 
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10 WATERTOETS 

 
Het decreet betreffende het Integraal Waterbeleid van 18/07/2003 (en latere wijzigingen) stelt dat de 
watertoets moet toegepast worden op alle overheidsbeslissingen inzake vergunningen, plannen of 
programma's (art. 8). De overheid die over een plan beslist moet er zorg voor dragen dat er geen schadelijk 
effect19 op het watersysteem ontstaat of zoveel mogelijk beperkt wordt of als dat niet mogelijk is dat het 
schadelijk effect op het watersysteem t.g.v. dit plan wordt hersteld. Dit kan door het opleggen van gepaste 
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of in gevallen van verminderde infiltratie van hemelwater of 
vermindering van ruimte voor watersystemen door te voorzien in compensatie.  
 
Vooraf kan gesteld worden dat de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 01/10/2004 inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater” algemeen van toepassing is. De verordening bevat minimale voorschriften voor de lozing van 
niet verontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken. Het algemeen uitgangsprincipe hierbij 
is dat het hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk moet worden gebruikt. In tweede instantie moet het 
resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts 
een beperkt debiet vertraagd wordt afgevoerd. Ook de plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en 
de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden. 

10.1 WATERTOETSKAARTEN 
 

Hieronder worden een aantal relevante kaarten voor de watertoets opgenomen20 (bron: www.agiv.be). Het 
plangebied voor het PRUP (en directe omgeving) is niet gelegen in overstromingsgebieden of 
overstromingsgevoelige gebieden. 
 
 
 
 

                                                           
19 Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de 
toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten 
mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, 
gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, 
het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen".  
20 De winterbedkaart, overstromingsgevoelige gebieden en de (risicozones) overstromingsgebieden worden niet opgenomen, wegens 
niet relevant (geen cartografische informatie voor recreatiepark Parelstrand en directe omgeving). 

Het recreatiepark is matig gevoelig voor 
grondwaterstroming. 

Figuur: hellingenkaart 

Het recreatiepark is een vrij vlak gebied (hellingsgraden  
tussen 0,5 en 5%).  

Figuur: erosiegevoelige gebieden 

De gronden binnen het recreatiepark zijn niet 
erosiegevoelig.  

Figuur: infiltratiegevoelige bodems 

Het gehele recreatiepark (en directe omgeving) is 
aangeduid als infiltratiegevoelig.  

Figuur: grondwaterstromingsgevoelige gebieden 
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10.2 WATERADVIES I.V.M. DE WATERTOETS EN BIJBEHORENDE AANBEVELINGEN 

 
Voor plannen en programma’s zoals RUP’s moet een waterparagraaf ingeschreven worden. Deze paragraaf 
wordt best gesteund op een advies van de waterbeheerder. 
 
De dienst Water en Domeinen (directie Ruimte) van de provincie Limburg heeft op basis van een 
werkdocument (draftversie voorontwerp) het dossier ‘PRUP Parelstrand’ onderzocht en d.d. 31/03/2010 
onderstaand wateradvies uitgebracht.  
 
In de ‘gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater wordt aangegeven dat een lozing 
van hemelwater op een watersysteem een maximaal lozingsdebiet mag hebben van 40 l/s ha. Vanaf een 
verharde oppervlakte van meer dan 1000 m² is het effect significant en kan het niet meer eenduidig 
gemilderd worden door de maatregelen zoals opgenomen in de stedenbouwkundige verordening. Dat wil 
zeggen: gezien de bodemgesteldheid (cfr. bodemkaart) hier uitermate geschikt is om het regenwater van de 
verharding te laten bezinken moet bij nieuwe verharding en bebouwing er vanuit gegaan worden dat er geen 
lozing van hemelwater op de riolering plaatsvindt. Er moet voldoende ruimte voorzien worden om het 
regenwater te laten infiltreren. Na de opvang met hergebruik in hemelwaterputten (conform de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening) is het dus - rekening houdend met de aanwezige zandbodem - 
noodzakelijk gebruik te maken van infiltratievoorzieningen.  
 
Bij het uitvoeren van infiltratiemaatregelen moet voor nieuwe structuren steeds gekozen worden voor open 
waterstructuren zoals grachten of vijvers (wadi’s). Deze ruimtes moeten dienen voor de compensatie van de 
verharde oppervlakte van de wegenis en de verhardingen op de percelen. Dit kan in de vorm van een open 
gracht aan de rand van het perceel of een open bekken.  
 
De zate van eventuele nieuwe wegen moet worden verbreed zodat een grachtensysteem kan voorzien 
worden. Er moet uitgegaan worden van het principe dat langs elke nieuwe weg een komvormige 
infiltratieberm wordt aangelegd voor de infiltratie van hemelwater. Bestaande grachten moeten behouden 
worden. 
 
Er moeten infiltratieproeven worden uitgevoerd op de locaties waar men regenwater wenst op te vangen, om 
de infiltratiecapaciteit van de bodem en afgeleid daarvan de dimensionering van het infiltratiebekken(s) te 
kunnen bepalen. Hierbij moet uitgegaan worden van een terugkeerperiode van de overloop van minimaal 10 
jaar, met een minimum van 200 m³/ha verharde oppervlakte (los van de aanwezige hemelwaterputten) en 
een infiltratieoppervlakte van minimaal 2 % van de verharde oppervlakte. Het risico van overloop moet zo 
mogelijk op eigen terrein worden gehouden. Tevens moet een inschatting gemaakt worden van de hoogste 
grondwaterstand. De dekking tussen de bodem van de infiltratievoorziening en de grondwatertafel moet 
minimaal 30 cm. bedragen. 
 
Ook de bestaande verharde oppervlakte moet afwateren naar de aan te leggen open infiltratievoorziening. 
De dimensionering ervan moet aangepast worden aan de totaal aangesloten verharde oppervlakte. Hieraan 
kan enkel voorbijgegaan worden indien aan de hand van een haalbaarheidsstudie blijkt dat afkoppelen van 
de bestaande verharding niet mogelijk is. 
 
Er moet  in de te verwachten bouwvergunning(en) een 
dwarsprofiel van het infiltratie/bufferbekken bijgebracht worden 
met het niveau van de inloop en eventuele overloop. Het volume 
dat voor buffering instaat is het volume onder de overloop. 
 
Deze bepalingen moeten worden opgenomen in de 
stedenbouwkundige voorschriften, en worden aangevuld in de 
watertoets.  
 
Voor wat betreft het kwalitatief wateraspect is het onduidelijk hoe het afvalwater gecollecteerd (en eventueel 
afgevoerd) wordt. De eventuele noodzaak tot aanleg van een IBA moet worden onderzocht. 
 
Voor de richtlijn “gewijzigde infiltratie naar het grondwater” moet advies worden gevraagd bij de Vlaamse 
Milieumaatschappij. 
 

Infiltratievoorziening: 

infiltratie  

waterdoorlatende materialen 
(bodem inzaaien met gras) 

inloop 
noodoverloop 
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10.3 SAMENVATTING CONCLUSIES ONDERZOEK WATERBEHEERDER 

 
Uit onderzoek is gebleken dat als gevolg van het RUP geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te 
verwachten is als gevolg van de verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) 
door het realiseren van dit ruimtelijk uitvoeringsplan voor zover de volgende voorwaarden worden 
opgenomen:  

• Bij het uitvoeren van infiltratie/buffermaatregelen moet voor nieuwe structuren steeds gekozen 
worden voor open waterstructuren zoals grachten of wadi’s. 

• Er moeten infiltratieproeven worden uitgevoerd op de locaties waar men regenwater wenst op te 
vangen, om de infiltratiecapaciteit van de bodem en afgeleid daarvan de dimensionering van het 
infiltratiebekken(s) te kunnen bepalen. Hierbij moet uitgegaan worden van een terugkeerperiode van 
de overloop van minimaal 10 jaar. 

 
 

11 RUIMTELIJKE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE 

 
In het plangebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig. Daarenboven kunnen volgens de 
stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP ook geen Seveso-inrichtingen gevestigd worden in het 
plangebied. Het plangebied is wel een aandachtsgebied volgens de definitie van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 26/01/2007 houdende regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage.  
 
Volgens het advies van 29/04/2009 van de Dienst Veiligheidsrapportering (VR) van het Departement 
Leefmilieu, Natuur i.k.v. het verzoek tot raadpleging i.f.v. het onderzoek tot milieueffectrapportage t.b.v. het 
PRUP, bevinden zich op minder dan 2 km van het plangebied de Seveso-inrichtingen Umicore Overpelt en 
Nyrstar Overpelt. De mogelijke externe effecten van deze Seveso-inrichtingen hebben echter geen invloed 
op de aanwezige personen in het plangebied. Op basis daarvan concludeert de Dienst VR dat er geen 
aanzienlijke effecten verwacht worden inzake externe veiligheid. De opmaak van een ruimtelijk 
veiligheidsrapport is derhalve niet nodig.  
 
 
 
 

12 RUIMTEBALANS 

 
De bestemmingszones die in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgenomen volgens volgende 
gebiedscategoriëen:  
 
Bestemmingszone PRUP Gebiedscategorie 
Gebied voor verblijfsrecreatie Recreatie 
 
De invloed van de bestemmingswijzigingen in dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op de 
ruimteboekhouding uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is weergegeven in volgende 
ruimtebalans (in ha). 
 
Bestemmingscategorie Huidige 

gewestplanbestemming 
in het plangebied 

Bestemmingen in het 
provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan 

Verschil 

Recreatie  27,99 ha 28,04 ha + 0,05 ha 
Wonen 0,05 ha                        - - 0,05 ha 

Totaal  28,04 ha 28,04 ha    0 
 
De 0,05 ha van de bestemmingscategorie ‘wonen’ betreft een strook ‘woongebied met landelijk karakter’ 
gelegen langsheen de N715 (50 meter-zone vanuit de as van de weg).  
 
De bufferzone is aangeduid in overdruk in het PRUP en betreft geen eigen bestemmingszone, maar moet 
als onderdeel beschouwd en opgenomen worden binnen de bestemmingscategorie recreatie.  
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13 PLANSCHADE / PLANBATEN 

 
In voorkomend geval moet er een (al dan niet grafisch) register opgenomen worden bij het PRUP 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 PRUP betreft hoofdzakelijk een bestemmingswijziging binnen eenzelfde categorie ‘recreatie’. 
 
In voorliggend PRUP zijn er geen (delen van) percelen die getroffen worden door planbatenheffing 
(overeenkomstig art. 2.6.4. VCRO).  
 
De te realiseren buffer wordt aangeduid in overdruk op het grafisch plan en maakt integraal deel uit van het 
recreatiegebied. Deze (delen van) percelen, waar de buffer gerealiseerd moet worden, komen derhalve ook 
niet in aanmerking voor planschadevergoeding (geen wijziging van bestemmingscategorie ‘recreatie’).  
 
In het PRUP wordt wel een bestemmingswijziging doorgevoerd (van wonen naar recreatie) voor delen van 
de twee percelen die gedeeltelijk vallen binnen de bestemmingszone ‘woongebied met landelijk karakter’ 
(strook van 50m langsheen de N715). Deze percelen die mogelijk (gedeeltelijk) in aanmerking komen voor 
planschadevergoeding (cf. art. 2.6.1. en volgende VCRO) worden in onderstaand register opgenomen  
. 

Perceelsnr. Oppervlakte 
volledige 
perceel 
(in m²) 

Huidige  
bestemmingscategorie 

volgens gewestplan 

Nieuwe 
bestemmingscategorie  

volgens PRUP 

Lommel, 5e afdeling, Sectie B, 851y19  3019 Wonen Recreatie 
Lommel, 5e afdeling, Sectie B, 851c19 100242 Wonen Recreatie 

 
Het register wordt niet grafisch weergegeven.  
 
Dit register geeft, conform de geciteerde regelgeving, de percelen weer waarop een (gedeeltelijke) 
bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding. De opname van percelen in dit 
register houdt dus niet in dat sowieso een vergoeding kan verkregen worden. Voor de regeling hiervan 
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.   
 
 
 
 

14 LIJST VAN VOORSCHRIFTEN DIE WORDEN OPGEHEVEN 
 

 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan vervangt een gedeelte van het gewestplan Neerpelt-Bree (K.B. 
22/03/1978). De voorschriften en de bestaande bestemmingen die strijdig zijn met het ruimtelijk 
uitvoeringsplan en die - voor zover gelegen in het plangebied van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan- 
volledig worden opgeheven zijn:  

• Gebied voor dag- en verblijfsrecreatie 
• Gebied voor dagrecreatie 
• woongebied met landelijk karakter 

Deze bestemmingen en hun stedenbouwkundige voorschriften worden door voorliggend ruimtelijk 
uitvoeringsplan integraal vervangen.  
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15 FOTO’S  

 
 
 
 
 

Luna’s ijsstadion Zicht op toegang Parelstrand vanaf N715 

Centrale interne hoofdweg Toegangsweg Parelstrand vanaf slagboom naar N715 

Centrale interne hoofdweg Horecagebouw (incl. winkel en  animatiehoek) 

Zicht op bezoekersparking Parelstrand Visvijver 
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Boscomplex met weekensverblijven Boscomplex met weekendverblijven 

Verhuurcaravans Doorgang naar ontginningsplas doorheen boscomplex 

Zone voor toeristische plaatsen Nieuwe chalets rondom roeivijver 

Zone voor toeristische plaatsen (ijsstadion op achtergrond) Jaarplaatsen caravans 
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Strand ontginningsplas Rand van recreatiepark (boscomplex) aan ontginningsplas 

Zicht vanaf Boskantstraat op zone chalets rond roeivijver Toegang vanaf strand naar Parelstrand 

Boskantstraat achterzijde Parelstrand (buffer aan zwembad) Zicht op Parelstrand vanaf Maupertuusstraat 

Zicht vanaf Jagersstraat op Parelstrand (buffering) Zicht vanaf Jagerstraat op Parelstrand (buffering) 
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16 KAARTEN 
 

Kaart 1:  Situering (onderlegger topografische kaart 1/100.000) 
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Kaart 2:  kleurenorthofoto (versie 2007) 
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Kaart 3:  topografische kaart 1/10.000 
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Kaart 4:  stratenplan 
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Kaart 5:  bestaande juridische toestand (gewestplan, RUP PA Incobe)  
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Kaart 6:  diverse elementen uit de planningscontext (VEN, SBZ, landschapsatlas, biologische waarderingskaart)  
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17 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 
Leeswijzer   
 
De stedenbouwkundige voorschriften worden opgenomen in een tabelvorm. Elke algemene bepaling of elke verschillende bestemmingszone heeft een aparte fiche 
met een herkenbare bladschikking met 3 kolommen zoals hieronder aangegeven. In kolom 1 wordt een inhoudelijke toelichting en achtergrond gegeven m.b.t. de 
gewenste ordening. In kolom 2 zijn de essentiële inhoudelijke aspecten samengevat opgenomen die belangrijk zijn om de beoogde visie te realiseren en die hun 
doorwerking moeten krijgen in de verordenende stedenbouwkundige voorschriften. De eerste 2 kolommen hebben een toelichtende en richtinggevende functie. De 
laatste 3de kolom bevat de eigenlijke voorschriften met een juridische vertaling naar de verordenende stedenbouwkundige voorschriften.  
 
 
 
 
Toelichting Verordenend deel  
Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewens te ordening  Essentiële aspecten  Stedenbouwkundige voorschriften  
 
 
 

Kolom 1 
Gewenste ruimtelijke invulling 

Kolom 2 
Noodzakelijke randvoorwaarden die 
zeker gerealiseerd moeten worden 

Kolom 3 
Juridisch afdwingbaar 

Achtergrond voor de beoordeling van de stedenbouwkundige voorschriften 
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17.1 GEBIED VOOR VERBLIJFSRECREATIE 

 
Toelichting  Verordenend deel  
Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewens te ordening  Essentiële aspecten  Stedenbouwkundige voorschriften  
 
Bestemming en (niet) toegelaten functies 
 
Het gebied is in hoofdzaak bestemd voor de aanleg en exploitatie van een toeristisch logies. 
Er wordt gekozen voor een bestendiging van de bestaande verblijfsrecreatieve activiteiten 
(openluchtrecreatief terrein). Daarbij wordt tevens de mogelijkheid uitgesloten om uitsluitend 
een dagrecreatieve activiteit (met mogelijk hoogdynamischer karakter) in te planten in het 
gebied. Recreatie (bijv. dagrecreatie en/of horeca) ondersteunend aan de verblijfsactiviteit 
is wel toegelaten.  
 
Voorbeelden van aanverwante voorzieningen zijn: zwembad, horeca (cafetaria, snackbar), 
winkel, sportvelden voor niet-professioneel gebruik (voetbal, tennis, minigolf,…),  
kleinschalige recreatieve openluchtinfrastructuren (speelruimten, speeltuigen, 
petanquebanen,…). Deze voorzieningen zijn complementair aan de verblijfsrecreatie. De 
totale oppervlakte van al deze voorzieningen is ondergeschikt aan deze nodig voor de 
verblijfseenheden.  
 
Uitbatingsgebouwen en –infrastructuur zijn bijv. een receptie/onthaal, kantoren, een  
(conciërge)woning voor een exploitant of bewakingspersoneel, technische ruimten, een 
afvalplaats, wegenis, sanitaire voorzieningen, publiciteitsvoorzieningen en 
reclamepanelen,…    
 
Autonome kantoren en handel (bijv. autonome supermarkt) die niet in functie zijn van de 
exploitatie van het gebied voor verblijfsrecreatie zijn niet toegelaten. 
 
Aan het PRUP ligt een doelstelling en wenselijkheid ten grondslag om het gebied in te 
richten, uit te baten en te beheren als een (professioneel en commercieel) toeristisch logies, 
zoals bedoeld in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristisch logies (incl. latere 
wijzigingen en uitvoeringsbesluiten). Een toeristisch logies is een inrichting die of terrein dat 
aan een of meer toeristen de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten en 
wordt aangeboden aan de toeristische markt. Een dergelijk toeristisch logies is onderhevig 
aan een exploitatievergunningsplicht, met inbegrip van een aantal sectorale 
kwaliteitsnormen en –bepalingen (en bijhorende controle). Dit beheersaspect moet mede de 
ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijke verschijningsvorm van het gebied bepalen, nastreven 
en zelfs garanderen. Er zijn verschillende categorieën van toeristisch logies: hotel, 
gastenkamers, vakantielogies, vakantiewoning of openluchtrecreatief terrein (met o.a. 
subcategorieën camping, vakantiepark of verblijfpark). Een openluchtrecreatief terrein is 
een uitgerust en afgebakend terrein in centraal beheer waarop gekampeerd of verbleven 
wordt in openluchtrecreatieve verblijven of dat daarvoor bestemd of ingericht is (definitie cf. 
logiesdecreet). 
 
In het betreffende plangebied van het PRUP wordt een exploitatie nagestreefd als 
openluchtrecreatief terrein (zoals momenteel). Op dit openluchtrecreatief terrein worden ook 
de overige categoriëen van toeristisch logies niet uitgesloten. Dergelijke andere categorieën 
van toeristisch logies  (uitgezonderd gastenkamers) zouden (sporadisch) ook kunnen 

 
 
 
 
 
• één gebied voor verblijfsrecreatie 
 
• mogelijkheden voor 

ondersteunende functies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• specifieke keuze voor vestiging van 

toeristisch logies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artikel 1: Gebied voor verblijfsrecreatie  
 
Gebiedscategorie: recreatie  
 
 
 
Het gebied is bestemd voor verblijfsrecreatie. 
 
 
Daarnaast zijn in het gebied volgende functies, activiteiten en bijhorende 
accomodaties inrichtingen en maatregelen mogelijk, voor zover ze de 
realisatie van de bestemming van het gebied niet in het gedrang brengen: 

• ondersteunende (dag)recreatie en sport, horeca en handel 
• uitbatingsgebouwen en –infrastructuur.  
• wegenis en parkeerfaciliteiten 
• landschappelijke groenbuffering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gebied is uitsluitend bestemd voor de oprichting en vestiging van 
toeristisch logies.  
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voorkomen binnen het gebied, indien opportuun binnen de gehele exploitatie of integraal 
onderdeel uitmakend van het bedrijf, maar wel uitgesproken ondergeschikt aan het 
openluchtrecreatief terrein. Voor de verschillende categoriëen zijn afzonderlijke 
exploitatievergunningen nodig, vandaar dat de mogelijkheid wordt open gehouden.  
 
Het gebied wordt bij voorkeur ingericht en centraal beheerd als één openluchtrecreatief 
terrein door één uitbater binnen één afgebakend stedenbouwkundig geheel. De plaatsen 
voor openluchtrecreatieve verblijven (verblijfplaats, toeristische kampeerplaats, 
kampeerplaats voor kortkampeerders, kampeerautoplaats, plaats op tentenweide) of vaste 
constructies moeten door de uitbater toeristisch verhuurd worden (binnen één 
overkoepelende verhuurpool), maximaal met jaarcontracten. Teneinde een zeker toeristisch 
karakter te garanderen is volgende inrichting na te streven: 
• minimum 15% van het totale aanbod aan (plaatsen voor) openluchtrecreatieve verblijven 

moet bestemd zijn voor “toeristisch kortverhuur”, in de zin dat de accommodatie (plaats, 
verblijfsconstructie) voor maximaal 31 opeenvolgende dagen aan dezelfde 
toerist/gebruiker wordt aangeboden. 

• maximum 60% van het totale aanbod aan (plaatsen voor) openluchtrecreatieve verblijven 
mag bestemd en ingericht zijn voor verhuur langer dan zes opeenvolgende maanden aan 
al dan niet wisselende gebruikers (“niet-toeristisch aanbod” of “verblijfplaats”). 

• De ‘vork’ tussen deze 2 percentages van specifieke verblijfsvormen kan ingevuld worden 
door het zogenaamde “toeristisch aanbod” (verhuur van max. 6 opeenvolgende maanden 
aan dezelfde toerist/gebruiker). 

 
Permanente bewoning in recreatiegebied is niet toegelaten. Met permanente bewoning 
wordt bedoeld het gebruik als hoofdverblijfplaats, hetzij als domicilie-adres hetzij als 
effectief feitelijk permanent gebruik (zonder domicilie). Er kan wel één conciërgewoning 
toegestaan worden bij het toeristisch logies (openluchtrecreatief terrein). Indien het gebied 
zou opgesplitst worden in 2 uitbatingen van toeristisch logies, is een tweede 
conciërgewoning mogelijk. Om verdere versnippering tegen te gaan kunnen maximaal twee 
conciërgewoningen worden opgericht binnen het totale gebied voor verblijfsrecreatie.  
 
 
 
Toegelaten werken 
 
Alle aanlegwerken, grondwerken, reliëfwijzigingen, infrastructuur- en bouwwerken, 
groeninrichtingswerken i.f.v. de bestemming of nevenbestemmingen zijn mogelijk.  
 
De bestaande gebouwen en constructies mogen behouden, verbouwd en herbouwd 
worden, mits rekening gehouden wordt met de stedenbouwkundige voorschriften van dit 
PRUP.  
 
Vanzelfsprekend kunnen binnen het gebied mobiele en niet-verplaatsbare 
openluchtrecreatieve verblijven opgericht worden, conform het besluit van de Vlaamse 
Regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het 
toeristisch logies (incl. latere wijzigingen). Onder mobiel openluchtrecreatief verblijf wordt 
verstaan: tent, vouwwagen, kampeerauto, rijcaravan, stacaravan of elk ander vergelijkbaar 
verblijf. Onder niet-verplaatsbaar openluchtrecreatief verblijf wordt verstaan: chalet, 
bungalow, vakantiewoning, vakantiehuisje, trekkershut, paviljoen of elk ander vergelijkbaar 
verblijf dat beschikt over een stedenbouwkundige vergunning of een stedenbouwkundig 
uittreksel waaruit blijkt dat het verblijf vergund is of wordt geacht vergund te zijn.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• permanente bewoning is verboden, 

uitgezonderd conciergewoning 
 
 
 
 
 
 
 
 
• werken toelaten i.f.v. realiseren van 

bestemming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaste verblijfplaatsen in de zin van permanente bewoning is verboden, 
uitgezonderd maximaal twee conciërgewoningen voor het gehele gebied 
voor verblijfsrecreatie waarbij maximaal één conciërgewoning kan worden 
toegestaan per bedrijf voor verblijfsrecreatie.   
 
 
 
 
 
 
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het 
realiseren, onderhouden en beheren van de bestemming en de 
nevenbestemmingen zijn toegelaten.  
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Naast de specifieke werken en handelingen i.f.v. het gebied voor verblijfsrecreatie, moeten 
ook nog een aantal maatregelen, werken, handelingen en inrichtingen mogelijk zijn die 
nodig of nuttig kunnen zijn voor waterbeheer, natuur- en landschapsontwikkeling, 
nutsvoorzieningen i.k.v. algemeen belang (bijv. riolering, electriciteitscabines, 
verdeelkasten,  publieke infopanelen), archeologisch behoud, waterbeheersing i.f.v 
overstromingen, eventueel uitvoeren van milderende maatregelen i.f.v. het beperken van 
milieueffecten, duurzame (hernieuwbare, niet-vervuilende) energiewinning.   
 
De winning van duurzame energie (bijv. zonne-energie, windenergie, warmteonttrekking) is 
mogelijk voor zover harmonisch ruimtelijk inpasbaar en niet abnormaal hinderlijk (voor 
gebruikers, bezoekers en/of omwonenden van het terrein). Deze energiewinning gebeurt bij 
voorkeur op bedrijfsniveau (centraal door exploitant van het terrein), eerder dan dat elke 
verblijfsconstructie voorziet in eigen voorzieningen (bijv. divers verspreide kleine 
windturbines).  
 
 
Inrichting 
 
De ruimtelijke inrichting op het terrein zal in de praktijk grotendeels (en vanzelfsprekend) 
bepaald worden door de bepalingen en uitvoering van de sectorregelgeving wat betreft 
openluchtrecreatieve terreinen. In deze regelgeving worden minimale oppervlaktes van de 
kampeerplaatsen/-percelen bepaald (80m²) alsook  de maximale bezetting van een 
kampeerperceel door constructies (50%) en de maximale verharding van een 
kampeerperceel (max. 50% van de resterende, niet door constructies bezette ruimte). Er 
moet in dit PRUP voldoende flexibiliteit zijn voor de invulling binnen de perimeter van de 
recreatiezone (vrijheid van interne zonering) om op die manier snel en vlot afstemming te 
kunnen zoeken en in te spelen op de (hedendaagse en toekomstige) toeristisch-recreatieve 
(marktconforme) tendensen en wetmatigheden binnen de kampeersector. Desalniettemin 
kunnen er toch aantal belangrijke ruimtelijke randvoorwaarden m.b.t. de inrichting van het 
terrein worden vastgelegd.  
 
Er moet gestreefd worden naar de ecologische en natuurvriendelijke inrichting van vijvers, 
oevers, waterpartijen. De technieken van 'natuurtechnische milieubouw' kunnen (als 
gangbare praktijk terzake) hierbij gehanteerd worden. 
 
In het recreatiepark komen nog enkele waardevolle en structurerende natuur- en 
groenelementen voor, zoals de vijvers, het boscomplex en bomen(rijen). De 
waardevolle/structurerende elementen worden op het grafisch plan indicatief aangeduid. 
Naast een biologische/ecologische waarde, hebben ze vnl. een landschappelijke 
belevingswaarde (beeldbepaling) en structurerend karakter voor gebruikers in het gebied. 
Dit moet maximaal behouden en indien mogelijk versterkt worden. Dit betekent niet dat elke 
boom op zich moet behouden blijven of gecompenseerd worden (behoudens de bepalingen 
van sectorale decreten terzake, zoals bosdecreet). De aanblik van het landschappelijk 
geheel van het boscomplex, de vijvers en bomenrijen moet behouden blijven. Dit kan evt. 
ook overeind blijven door minder bomen of andere bomen. Er kunnen aanvullingen 
gebeuren aan deze structurerende elementen of verdwenen elementen kunnen gepast 
vervangen worden. De huidige doorgang naar het strand en de ontginningsplas doorheen 
het bosgebied (momenteel ingericht met chalets) kan als ‘open zone’ of ‘boomloze ruimte’ 
behouden blijven binnen het boscomplex, zonder dat de aanblik van het landschappelijk 
geheel van het boscomplex als structurerend element verloren gaat (op niveau van het 
gehele recreatiedomein).  Indien nieuwe beplanting wordt aangebracht  (bijv. hagen, 
struiken, bomen) moet gekozen worden voor streekeigen soorten. 

 
 
• allerhande werken mogelijk maken 

(niet eigen aan de bestemming) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ecologische inrichting vijvers en 

oevers 
 
 
 
 
 
 
 
 
• behoud structurerend karakter van 

waardevolle elementen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens toegelaten: 
− waterbeheer, waterbuffering, -huishouding en – infiltratie;  
− de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en 

het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden; 
− de aanleg van alle noodzakelijke en mogelijke nutsvoorzieningen 
− het herstellen, (her)aanleggen of verplaatsen van bestaande 

openbare wegen en nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en 
nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dit noodzakelijk is 
voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van 
de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de 
volksgezondheid. 

− het behoud van archeologisch erfgoed 
− het beheersen van overstromingen of het voorkomen van 

wateroverlast en het beveiligen van vergunde of vergund geachte 
bebouwing en infrastructuren tegen overstromingen. 

− het beperken van de milieu-impact. 
− de winning van duurzame energie voor zover ruimtelijk inpasbaar en 

niet-hinderlijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vijvers, oevers en waterpartijen moeten op een ecologische en 
natuurvriendelijke wijze worden ingericht en beheerd. 
 
 
 
 
 

Waardevolle/structurerende elementen (in overdruk) 
 
 
Het structurerend karakter van de aanwezige water- en groenelementen 
moet bewaard blijven. De aanplant van nieuwe groenelementen moet 
gebeuren met streekeigen soorten.  
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Gelet op de ruimtelijke kwaliteitsrelevantie voor het recreatiedomein wordt een minimaal 
percentage vastgelegd voor de gemeenschappelijke groene en/of open ruimten. In deze 
van bebouwing en verharding te vrijwaren open ruimte (groen en water) zijn kleinschalige 
recreatieve openluchtinfrastructuren toegelaten (speeltuigen, aanlegsteigers, 
rustbanken,…). Het betreft hier enkel de gemeenschappelijke open ruimten. De totale 
onbebouwde en onverharde ruimte binnen het plangebied zal sowieso groter zijn dan deze 
15%. Immers zal er, bovenop de bepaalde 15%, op elk kampeerperceel een aandeel 
onbebouwd en onverharde ruimte aanwezig (moeten) zijn conform de sectorale bepalingen 
m.b.t. de inrichting van het openluchtrecreatief terrein.  
 
De bouwhoogte wordt gemeten vanaf het (voorliggende) maaiveld tot de bovenzijde van de 
dakgoot of kroonlijst. De dakhoogte wordt hierin niet meegerekend. De dakvorm is vrij. De 
bouwhoogte is beperkt tot 2 bouwlagen. Toeristisch-recreatieve verblijfseenheden in 2 
bouwlagen of gestapelde verblijfseenheden worden bij voorkeur voorbehouden voor het 
“toeristische aanbod” (verhuur van max. 6 opeenvolgende maanden aan dezelfde 
toerist/gebruiker). De hoogte van eventuele andere constructies, die geen gebouwen zijn 
(bijv. masten, speeltoestellen, glijbaan,…) kan hoger zijn dan 6,5 meter. Hoedanook mogen 
deze constructies geen aanleiding geven tot inkijk en privacyhinder naar de aanliggende 
percelen.  
 
 
Wateraspecten 
 
Minimaal voor de aspecten i.v.m. waterinfiltratie, –buffering en –lozing geldt de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 (en latere wijzigingen) inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater. Inrichtingen en maatregelen voor waterbeheer, waterbuffering, -
huishouding en – infiltratie zijn toegelaten, mits in overeenstemming met deze 
stedenbouwkundige verordening. Gezien de bodemgesteldheid (zandbodem) moet bij 
nieuwe verharding en bebouwing er vanuit gegaan worden dat er geen lozing van 
hemelwater op de riolering plaatsvindt (infiltratie na opvang met herbruik in 
hemelwaterputten).   
 
Ter compensatie van de verharde oppervlakten (op kampeerpercelen, door wegen), moet 
bij het uitvoeren van infiltratiemaatregelen voor nieuwe structuren steeds gekozen worden 
voor open waterstructuren zoals grachten of vijvers (wadi’s: waterafvoer door infiltratie). Dit 
kan in de vorm van een open gracht aan de rand van het perceel of een open bekken of 
door de verbreding van de zate van eventuele nieuwe wegen zodat een grachtensysteem 
kan voorzien worden (komvormige infiltratieberm langs elke nieuwe weg). Bestaande 
grachten moeten behouden worden.  
 
Op locaties waar regenwater opgevangen moet worden, moeten infiltratieproeven 
uitgevoerd worden om de infiltratiecapacateit van de bodem, en afgeleid daarvan de 
dimensionering van het infiltratiebekken(s) te kunnen bepalen. Ook de bestaande verharde 
oppervlakte moet afwateren naar de aan te leggen infiltratievoorziening (met voldoende 
dimensionering afgestemd op de totaal aangesloten verharde oppervlakte), tenzij blijkt uit 
een haalbaarheidsstudie dat afkoppelen van de bestaande verharding niet mogelijk is.  
 
De afwatering (bijv. afkomstig van daken en zeker van huishoudelijk afvalwater van chalets) 
moet volledig op het eigen terrein gebeuren en niet afgeleid worden naar naastliggende 
percelen.  

 
 
 
 
• minimaal percentage open ruimte 
 
 
 
 
 
 
 
 
• maximale bouwhoogte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• waterinfiltratie en –buffering via 

open structuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Minimum 15% van de totale oppervlakte van dit gebied moet volledig 
gevrijwaard worden van bebouwing of verharding en moet ingericht worden 
met groenelementen en/of water voor gemeenschappelijk gebruik. 
 
 
 
 
 
 
De bouwhoogte van de gebouwen is beperkt tot maximaal 6,5 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzieningen voor waterbuffering en –infiltratie worden uitgevoerd als 
een open waterstructuur. 
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Buffering 
 
Er wordt enkel een verplichting opgelegd tot realisatie van een buffer t.a.v. niet-recreatieve 
(na)bestemmingen. Hierdoor worden eventuele uitbreidingen van het verblijfsrecreatiepark 
in de toekomst (op bestaande aangrenzende recreatiegebieden) niet gehypothekeerd door 
een juridisch/grafisch verankerde bufferzone. De buffer wordt visueel aangeduid op het 
grafisch plan als overdruk. Langsheen de huidige toegangsweg (insteek tot het 
recreatiepark vanaf de N715) wordt, omwille van de smalle ruimte, geen 5m-buffering 
verplicht, noch planologisch aangeduid. Voor de samenstelling van de buffer wordt de 
voorkeur gegeven aan streekeigen beplanting. Bestaande groenelementen (bomen, 
ondergroei) kunnen in de buffer geïntegreerd worden. Ook ophogingen d.m.v. een aarden 
wal zijn toegelaten. 
 
Aan de randen van het verblijfsrecreatiepark/plangebied die wel grenzen aan een 
recreatieve (na)bestemmingszone (of ter hoogte van de toegangsweg vanaf de N715) kan 
een vrijwillige buffer of groenscherm worden aangelegd. De realisatie van een buffering op 
deze locaties wordt in zekere mate toch gegarandeerd door bepalingen uit de reeds 
uitgevoerde onderzoeken en studies, zoals de (ontheffing van) project-MER, het onderzoek 
tot milieueffectrapportage (voorafgaand aan voorliggend PRUP) en het opgestelde 
masterplan Parelstrand. Daarbij zal de vereiste inrichtingsstudie ook inzicht moeten geven 
in de inpassing t.a.v. de omgeving.  
 
De buffering moet effectief gerealiseerd worden en onlosmakelijk aan de inrichting van het 
gebied voor verblijfsrecreatie gekoppeld worden (via het vergunningenbeleid). Met 
vergunning wordt bedoeld: een vergunning voor de wegenaanleg, een 
verkavelingsvergunning of een andere stedenbouwkundige vergunning, die wordt 
afgeleverd na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
De buffer moet in goede staat gehandhaafd en onderhouden worden en als één geheel 
beheerd worden. 
 
 
Inrichtingsstudie 
 
Het is aangewezen om een totaalvisie op te maken over de ontwikkeling en inrichting van 
het volledige gebied om de interne samenhang te garanderen. Een dergelijk ‘masterplan’ of 
inrichtingsstudie kan ter informatie bij een aantal vergunningsaanvragen gevoegd worden. 
Het betreft een soort terreinplan (overzichts- of principeplan) dat een voorstel van 
inrichting/ontwikkeling voor het volledige gebied bevat wat betreft bebouwing, inplanting en 
typering van toeristisch-recreatieve verblijfseenheden, wegenisinfrastructuren en parkings, 
open ruimten, groen en buffering, structurerende elementen. Er moet ook een berekening 
en onderbouwde motivering toegevoegd worden van de benodigde aantal 
parkeervoorzieningen voor het vlot functioneren van het gebied, zonder (parkeer)overlast 
voor belendende gebieden. 
 
Tevens moet inzicht gegeven worden in de (omvang van de) voorziene systemen voor 
waterinfiltratie en –buffering. Er moet aangetoond of beschreven worden hoe de 
infiltratie/buffering gebeurt en voldoet aan de gestelde voorwaarden terzake (evt. met 
opgave van dwarsprofiel van het infiltratiebekken/bufferbekken met het niveau van de inloop 
en eventuele uitloop). 
 

 
 
 
 
 
 
• aanleg buffering 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• koppeling realisatie buffer aan 

vergunningsaanvragen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• informatieve inrichtingsstudie bij 

vergunningsaanvragen 
 
 
 

 
 
 
 

Buffer (in overdruk) 
 
Op de randen van het gebied die niet grenzen aan een recreatieve 
(na)bestemmingszone moet een buffer van min. 5m breed aangelegd 
worden, uitgezonderd langsheen de huidige toegangsweg tot het 
recreatiepark vanaf de N715. De buffer moet een fysieke en visuele 
afscherming ten opzichte van de aanliggende andere bestemmingen en zijn 
omgeving kunnen vervullen. De buffer moet bestaan uit een rij beplanting. 
I.f.v. (nood)toegang(en) tot het gebied mag de buffer onderbroken worden. 
Het is toegelaten om in de bufferstrook omheiningen en afsluitingen op te 
richten. Het is eveneens toegelaten om plaatselijk de noodzakelijke 
nutsvoorzieningen aan te brengen in de bufferstrook, op voorwaarde dat de 
visuele afscherming van het gebied t.a.v. de omgeving gewaarborgd blijft 
d.m.v. een groenscherm. 
Het oprichten van publiciteitsvoorzieningen en het stallen van voertuigen in 
de bufferstrook is niet toegelaten, uitgezonderd aan de hoofdtoegang(en) 
tot het gebied. 
 
 
Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een vergunning, 
moet de buffer, grenzend aan het gebied waarvoor de vergunning wordt 
aangevraagd, integraal aangelegd en beplant zijn. 
 
 
 
 
 
 
Bij vergunningsaanvragen wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De 
inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het 
kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige 
voorschriften voor het gebied. De inrichtingsstudie bevat een voorstel voor 
de inrichting en ontwikkeling van het volledige plangebied. De 
inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
vergunningsaanvraag en wordt als zodanig meegestuurd aan de 
adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure 
voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag 
kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe 
inrichtingsstudie bevatten. 
 
De inrichtingsstudie is verplicht bij elke aanvraag: 

• voor een verkavelingsvergunning 
• voor de aanleg van wegenis- en parkeerinfrastructuren 
• die betrekking heeft op de inrichting van meer dan 2500m² 

terreinoppervlakte (zowel gebouwen/constructies inclusief 
omliggende buitenruimten die in gebruik genomen kunnen 
worden). 
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De bij te voegen inrichtingsstudie moet ook een berekening bevatten en een concreet 
inzicht geven in het percentage betreffende de (gemeenschappelijke) open ruimten van het 
totale terrein, teneinde dit te kunnen toetsen en te beoordelen i.k.v. de verordenende 
stedenbouwkundige voorschriften.  
 
In de inrichtingsstudie moet ook een verwijzing en koppeling bevatten naar het 
logiesdecreet en moet een duidelijk inzicht geven in welke mate de aanvraag voldoet aan 
de decretale bepalingen van het toeristisch logies.  
 
De inrichtingsstudie moet inzicht geven in het gegenereerde verkeer door de aanvraag. Er 
kan summier beschreven worden hoeveel verkeer verwacht wordt, de spreiding ervan 
(afgestemd op het functioneren van de recreatieve activiteit), hoe dit verkeer zich verhoudt 
tot de wegcapaciteit, de huidige verkeersintensiteiten en de reeds bestaande activiteiten en 
of er sprake kan zijn van (relatieve) extra verkeersdruk of niet.  
 
Met het ‘volledige plangebied’ wordt bedoeld: het volledige ‘gebied voor verblijfsrecreatie’, 
zoals bepaald in (het grafisch plan van) dit PRUP, m.a.w. het gehele recreatiepark.  

 
De inrichtingsstudie geeft minstens aan: 

• hoe de vooropgestelde invulling van het volledige plangebied 
gebeurt; 

• hoe de visueel-ruimtelijke buffering ten aanzien van de 
aangrenzende gebieden gerealiseerd wordt; 

• hoe en waar de rechtstreekse toegangen tot het gebied worden 
geïntegreerd;  

• hoe het voorwerp van de vergunningsaanvraag zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke 
ontwikkeling van de rest van het gebied; 

• hoe de inpassing van de waterinfiltratie en –buffering gebeurt, 
met inbegrip van een berekening en de omvang van de voorziene 
systemen; 

• hoe de vereiste (gemeenschappelijke) open ruimten, groen- en/of 
wateroppervlakten worden voorzien;  

• hoe de parkeerbehoefte behorende bij de in te planten functies 
wordt opgevangen en hoe en de inrichting van parkeerruimtes 
gebeurt; 

• welke gerelateerde verkeersdruk de vergunningsaanvraag 
teweeg brengt.  

 

 


