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1  

2 BESCHRIJVING VAN HET VOORGENOMEN PLAN 

2.1 GLOBALE AANPAK PLANBESCHRIJVING 

Het plan dat in dit MER beoordeeld wordt, wordt gedreven door een concreet project.  Het is gedreven door een 

concrete wens tot realisatie van een ontginnings- en nabestemmingsproject vanuit 2 initiatiefnemers (Kaulindus 

en Kempische Zandgroeven Winters).   

 

Vanzelfsprekend past hun projectvoornemen in het aanbodbeleid dat de Vlaamse overheid op vlak van zandbe-

voorrading uittekende en dat neergelegd is in de delfstoffenplanning en beslissingen daarover.  Dit beleid en de 

verantwoording van de zandbehoefte zijn weergegeven in § 2.2. 

 

Met het oog op het bieden van een voldoende aanbod aan bouwzand werden doelstellingalternatieven en loca-

tiealternatieven voor de bouwzandwinning voor rekening en initiatief van de Vlaamse overheid grondig bestu-

deerd in het verleden.  Op basis van dat alternatievenonderzoek nam de Vlaamse Regering een beslissing tot het 

opstarten van een GRUP voor het aanduiden van zandwinningsgebieden ter plaatse Achterste Hostie, Raeker-

heide en Groote Heide.  Het eerder gevoerde doelstelling- en locatiealternatievenonderzoek en de beslissing van 

de Vlaamse Regering die erop is gevolgd, zijn besproken in § 2.4.1. 

Deze beslissing definieert ook – het weze op voorlopige basis- het plangebied voor het op te maken GRUP.  Dit 

plan-MER beperkt zich tot de plangebieden Achterste Hostie, Raekerheide en Groote Heide aangezien slechts 

deze plangebieden (grotendeels) eigendom zijn van de initiatiefnemers en zij slechts voor deze plangebieden een 

projectvoornemen hebben.  De overige plangebieden/planonderdelen zijn, kort weergegeven in § 2.5. 

De planbeschrijving werd globaal als volgt aangepakt. 

  



Deel 2 – Beschrijving van het planvoornemen Plan MER   Zandontginning en herbestemming van Achterste Hostie, Groote Heide en Raekerheide te Bocholt 

   [ 9 ]  

Voor de drie plangebieden Achterste Hostie, Raekerheide en Groote Heide worden volgende planalternatieven 

bestudeerd in dit plan-MER : 

• Een “integraal plan” (§ 2.3).    

Dat is het basisalternatief (met meerdere uitvoeringsvarianten) dat ontwikkeld werd door de initiatiefne-

mers in samenwerking met hun geologische en planologische adviseurs.  Dit plan is slechts een aanname 

maar is naar uitvoering haalbaar en realistisch (zowel uitvoeringstechnisch, commercieel, op vlak van ei-

gendom en beheer, …).  Dit basisalternatief is integraal in die zin dat het projectkenmerk zandontginning 

en het projectkenmerk nabestemming in samenhang ontwikkeld zijn.  Zowel voor zandwinning als voor 

nabestemming werden door de MER-deskundigen en de raadgevers van de initiatiefnemers reeds bij de 

aanvang van de ontwikkeling van dit “integraal plan” raadgevingen meegegeven vanuit hun discipline.  In 

dat opzicht zit al een zekere milieusturing in dit plan (evaluerend ontwerpen).    

Het “integraal plan” is uiteraard slechts een voorafbeelding van een mogelijk toekomstig project en in die 

zin slechts een werkhypothese (en afhankelijk van dit MER zelf en de daarop volgende besluitvorming).  

Dit alternatief is beschreven in § 2.3.1 (aspect zandwinning) en in § 2.3.2. (aspect nabestemming). 

• Drie alternatieven (§ 2.4.2 tot § 2.4.4.) die vooral tot doel hebben een maximaal beeld te leveren van de 

mogelijke effecten.  Het betreft dan ook uiterste alternatieven : 

o Alternatief “Maximale ontginning” : Een alternatief waarbij de gebieden Raekerheide, Groote 

Heide en Achterste Hostie maximaal zouden worden ontgonnen (ic over volledige oppervlakte en 

volledige diepte zonder bijzondere aandacht voor nabestemming / herinrichting).  Dit alternatief 

is kort besproken in § 2.4.2. 

o “Gewestplanalternatief” : Een alternatief dat erin bestaat dat er geen RUP wordt opgemaakt 

maar het bestaande gewestplan wordt gerealiseerd.  Voor de voormalige PRB-terreinen Raeker-

heide en Groote Heide betekent dit de realisatie van een groot aaneengesloten industrieterrein.  

Het gebied Achterste Hostie blijft in dit alternatief bos.  Dit alternatief is kort besproken in § 2.4.3. 

o Alternatief “Bestemmingsmatige verankering bestaande toestand” : Dit alternatief bestaat erin 

dat in het plangebied geen enkel project gerealiseerd wordt en het gebied verder autonoom ont-

wikkelt.  Dat is niet conform de beslissing van de Vlaamse Regering en voor Raekerheide en 

Groote Heide evenmin in overeenstemming met het gewestplan.  We benoemen het daarom niet 

als “nulalternatief”.  Dit alternatief geeft echter wel een beeld van de effecten indien het plan 

geen doorgang zou vinden (wat doorgans met het nulalternatief beoogd wordt).  Dit alternatief 

is kort besproken in § 2.4.4. 
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HET “INGEPERKT ALTERNATIEF” ALS BIJKOMEND ALTERNATIEF EN ALS GEÏNTEGREERDE MILDERENDE MAATREGEL  

Naar aanleiding van de ontwerptekstbespreking van dit MER werd, onder andere door het Agentschap voor Na-

tuur en Bos, de vraag gesteld naar een alternatief dat op elk moment en zeker in het eindbeeld nauwer zou aan-

sluiten bij het huidige boslandschap.  Dit o.a. omwille van de momenteel aan dit bos verbonden soorten.  De 

opvulling met niet-verontreinigde uitgegraven bodemmaterialen (van externe oorsprong) moet daarbij in be-

schouwing genomen worden.  De site is immers goed ontsloten via de waterweg waardoor dit georganiseerd kan 

worden zonder bijkomende mobiliteit. 

In het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dd. 04/09/2017 (kenmerken : 17-214198 / 17-04081), 

luidt dit als volgt : “Uit de MER moet duidelijk zijn waar en hoe ecologisch verlies aan bos opgevangen zal worden.  

Bij voorkeur gebeurt dit in de directe omgeving van het projectgebied om hetzelfde ecologische effect te hebben 

en wordt dit meegenomen in de effectbespreking.  In die zin werd in het advies van ANB dd. 27/05/2016 met 

kenmerk 16-04386-Li als in de MER-richtlijnen geadviseerd om een scenario op te nemen waarbij bos maximaal 

gespaard wordt en maximaal bos terug voorzien wordt.  Er dient dus een volledig natuurscenario opgenomen te 

worden met ontginning, aanvulling en bosontwikkeling.  Dit scenario kan niet teruggevonden worden in de ont-

werp-MER.  Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt bijgevolg dit toe te voegen”. 

Deze vraag werd grondig onderzocht door het college van MER-deskundigen wat betreft het milderend effect dat 

er van uit gaat.  En uiteraard door de initiatiefnemers voor wat betreft de realiseerbaarheid. 

Deze aanpak schrijft zich volledig in de handleiding “Alternatieven in de Milieueffectrapportage” van de dienst MER.  

Deze bepaalt namelijk dat het “bij complexe plannen of projecten (…) echter relatief vaak [gebeurt] dat men, op basis van 

“voortschrijdend inzicht” in de gevolgen van het plan of project, tijdens het m.e.r.-proces tot de definitie komt van nieuwe 

alternatieven of varianten die een verbetering vormen (ook vanuit milieuoogpunt) van de oorspronkelijk bestudeerde alter-

natieven. De m.e.r. wordt op die manier deel van een iteratief en in zekere mate cyclisch proces, dat in opeenvolgende bena-

deringen resulteert in een alternatief dat in milieutermen geoptimaliseerd is” (Handleiding, p. 24). 

Bovendien wordt aangegeven dat een “interactief en iteratief m.e.r.-proces, waarbij de bestaande alternatieven gaandeweg 

worden verbeterd of nieuwe alternatieven (of varianten) worden ontwikkeld op basis van voortschrijdend inzicht, (…) de voor-

keur [verdient] boven een proces dat slechts in één richting verloopt en waarbij alles op voorhand quasi vastligt” (Handleiding, 

p. 24). 

Het “ingeperkt alternatief” wordt niet besproken in dit deelrapport 2 omdat het geen basisalternatief vormde bij 

de aanvang van de m.e.r.-rapportage maar als milderende oplossing tijdens de m.e.r. werd ontwikkeld.  Het wordt 

daarom – uitvoerig – besproken en gemotiveerd in een afzonderlijk deelrapport, ic deelrapport 13.  
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2.2 PLANVERANTWOORDING 

De planverantwoording en motivatie voor het plan en locatiekeuze omvatten 3 pijlers : 

• De beleidsmatige verantwoording door verwijzing, citaten en overname van passages uit terzake rele-

vante beleidsdocumenten (zie § 2.2.1) 

• De verantwoording van de zandbehoefte, i.c. de zandbehoefte op Vlaams niveau (zie § 2.2.2) 

• Een motivatie van het plan en van de locatiekeuze door de initiatiefnemers (zie § 2.2.3.) 

Voor het “integraal plan” vormt het aanvullen met externe gronden een opportuniteit maar geen plankermerk.  

Daarom wordt onderstaand geen onderbouwing opgenomen over dit aspect.  In het “ingeperkt alternatief” vormt 

het (gedeeltelijk) aanvullen met externe bodemmaterialen wel een essentieel plankenmerk en is daarvoor onder-

bouwing / verantwoording vereist.  Dit is opgenomen in deelrapport 13. 

 

2.2.1 Verantwoording vanuit beleidsdocumenten 

Reeds rekening houdend met de inzet van verschillende alternatieve grondstoffen ter vervanging van primair zand 

is nog steeds een groot aantal sectoren hiervan rechtstreeks afhankelijk (MDO, 2013)1: in de woningbouw, voor 

infrastructuurwerken en in de betonnijverheid worden grote hoeveelheden fijn en grof primair zand (bouwzand) 

gebruikt. Deze activiteiten hebben een maatschappelijk belang, denk maar aan onze wegeninfrastructuur en de 

noodzakelijke onderhoudswerken daaraan die de grondstof “zand” onontbeerlijk maken.  

 

2.2.1.1 Relatie met het Oppervlaktedelfstoffendecreet en Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan 

Om de grondstoffenbevoorrading te verzekeren voorzag het decreet betreffende de oppervlaktedelfstoffen van 

4 april 2003, kortweg het Oppervlaktedelfstoffendecreet, onder meer in de opmaak van bijzondere oppervlakte-

delfstoffenplannen per samenhangend oppervlaktedelfstoffengebied.  

Op 13 oktober 2010 besliste het Vlaams Parlement in een resolutie om “de bijzondere oppervlaktedelfstoffen-

plannen (BOD´s) te schrappen als planfiguur en te vervangen door delfstoffennota´s. De besluitvormingsprocedu-

res van voorontwerpen BOD’s voor zanden werden bijgevolg stopgezet.  

Op 23 april 2014 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet tot wijziging van het oppervlaktedelfstoffende-

creet.  Het nieuwe decreet voorziet in de opmaak van oppervlaktedelfstoffennota´s die uitvoering geven aan de 

                                                           

1 Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid, jaarverslag 2012, november 2013. 
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doelstellingen van het Oppervlaktedelfstoffendecreet. De nota’s zijn gebaseerd op ontwikkelingsperspectieven 

voor een termijn van minimaal 25 jaar. De oppervlaktedelfstoffennota’s worden door de minister minstens vijf-

jaarlijks geëvalueerd.  Op 27 februari 2015 werden de wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering hou-

dende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet (VLAREOP) definitief goedgekeurd. 

Het Oppervlaktedelfstoffendecreet voorziet ook in de opmaak van een Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan 

(AOD). Dit AOD is één van de beleidsinstrumenten die naar voren worden geschoven om uitvoering te geven aan 

de doelstellingen van het duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid. Het AOD moet minstens de behoefte aan mi-

nerale grondstoffen van Vlaanderen, zijnde klei, leem en vul- en bouwzanden onderbouwd bepalen en vervolgens 

aangeven welke pistes moeten worden gevolgd om de grondstoffenbevoorrading duurzaam te verzekeren, geba-

seerd op ontwikkelingsperspectieven van minimaal 25 jaar en met acties voor de komende 5 jaar. 

Een AOD wordt vijfjaarlijks geëvalueerd. Het eerste algemeen oppervlaktedelfstoffenplan, AOD 1, werd door de 

Vlaamse Regering definitief goedgekeurd op 10 juli 2008. Het is duidelijk dat er sindsdien heel wat evoluties zijn 

aan te geven die een actualisatie van het AOD1 rechtvaardigen. Op 19 december 2014 werd het tweede algemeen 

oppervlaktedelfstoffenplan, AOD 2, definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering. De conclusies van het AOD 

2 m.b.t. de behoefte-onderbouwing van Vlaamse primaire (bouw)zanden luidden als volgt : 

• In uitvoering van de startbeslissingen van de VR van 4 april 2014 wordt het nodige gedaan om ca. 30 mio 

m³ bouwzand als bijkomende reserve op te bouwen via bijkomende ontginningsgebieden (zie § 2.3.1.2). 

• In dit AOD2 wordt verder als actie voorzien dat binnen de komende 5 jaar  een delfstoffennota ‘Zand in 

Vlaanderen’ zal worden opgemaakt2 om de maatschappelijke vraag naar bouw- en vulzand te beantwoor-

den en waarbij het inzetten van secundaire materiaalstromen verder geoptimaliseerd wordt en anderzijds 

ook de resultaten in rekening te brengen van het studieproces dat zal doorlopen worden m.b.t. de moge-

lijke rol van de waterwegbeheerders in de duurzame voorziening in minerale bouwgrondstoffen op en 

langs het waterwegennetwerk. Voor zover passend binnen dit algemeen streefbeeld zal de delfstoffen-

nota aanvullend ook ingaan op het bieden van ontwikkelingsperspectieven aan de ontginningssector.   

• De resterende hoeveelheid, nodig om de behoefte in te vullen voor een termijn van 25 jaar volgens het 

scenario van de verhoogde graad van zelfvoorziening, zal pas na de eerstvolgende vijfjaarlijkse evaluatie 

van het AOD worden opgenomen in een delfstoffennota. De hoeveelheid die ondertussen via vraag ge-

stuurde ontginningsprojecten kan worden ingevuld, zal in deze delfstoffennota in rekening worden ge-

bracht. 

  

                                                           

2 Deze delfstoffennota is op dit ogenblik nog niet in opmaak  
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2.2.1.2 Motivatie opgenomen in de beslissing Vlaamse Regering (VR 04.04.2014) 

De beslissing van de Vlaamse Regering (besproken in § 1.2.1) tot opstart van het GRUP waartoe voorliggend plan-

MER dient, bevat eveneens een motivatie.   

 

Deze is onderstaand overgenomen (letterlijke overname in italic) 

 

MOTIVATIE VANUIT DE BELEIDSPRIORITEITEN VAN DE VLAAMSE REGERING 

In de mededeling aan de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 betreffende ‘Verzekering van de zandbevoorrading op 

middellange termijn – procesafspraken om te komen tot een startbeslissing’ wordt aangegeven dat de bouwsec-

tor, die tevens een barometer vormt voor de economische conjunctuur, niet zonder de delfstof ‘zand’ kan. Het 

bieden van ontwikkelingsperspectieven voor de bevoorrading van zanden heeft dus ook een grote betekenis op 

het vlak van werkgelegenheid, niet alleen binnen de ontginningssector, maar vooral in de sectoren die afhankelijk 

zijn van een gewaarborgde bevoorrading, voornamelijk in Limburg. In de bijlage bij deze mededeling wordt duide-

lijk gemaakt dat de confrontatie van de vraag met de huidige bestaande reserves leidt tot de conclusie dat er 

tekorten zijn om de zandbevoorrading op middellange termijn veilig te stellen en dat het noodzakelijk is bijko-

mende ontginningsgebieden te voorzien voor de bevoorrading van Vlaamse primaire zanden. 

In de mededeling wordt dan ook het engagement genomen om onmiddellijk te starten met de voorbereiding van 

een gewestelijk RUP dat voor de gemeente Bocholt betrekking heeft op een herbestemming van de voormalige 

PRB terreinen en op een uitbreiding van de bestaande groeve Winters. 

Het plan geeft tegelijkertijd invulling aan volgende beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering: 

• Uitgebaggerde zandgroeven kunnen mogelijkheid bieden tot berging van niet-verontreinigde baggerspe-

cie in het kader van de verbreding van het kanaal Bocholt-Herentals; 

• Landschappelijke bescherming (ankerplaats of relictzone) van landduinencomplexen in de ruime omgeving 

van het plangebied; 

• Visienota met betrekking tot het transport van delfstoffen via waterwegen. 

• Het realiseren van de gewenste ruimtelijke structuur opgesteld in het kader van de afbakening van de 

natuurlijke en agrarische structuur door uitvoering te geven aan het operationeel uitvoeringsprogramma 

voor de buitengebiedregio Limburgse Kempen en Maasland; 

• Het realiseren van de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-netwerk; 

• Het beschermen van waardevolle en het bevestigen van bestaande landbouwgebieden; 
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MOTIVATIE VANUIT LOPENDE PROJECTEN OF PROCESSEN IN HET GEBIED 

In het gebied zijn volgende projecten of initiatieven lopend die raakvlakken vertonen met de plandoelstellingen 

vermeld in deze nota: 

• Streekcharter Noord-Limburg.  Op 28 juni 2002 werd tussen de vzw Streekplan Noord-Limburg en de 

Vlaamse Regering het streekcharter Noord-Limburg goedgekeurd. Uit dit streekcharter volgde een streek-

charterproject, gesteund door de Vlaamse overheid, om een studie op te maken van het vroegere PRB-

terrein en omgeving. Deze studie (Libost-Groep nv, juni 2006) onderzocht de mogelijke scenario’s voor 

ontwikkeling van een alternatieve bestemming van het geheel of een deel van de bedrijfsterreinen. Hierbij 

werd ook de mogelijkheid van zandontginning op de site in overweging genomen. 

• Consensusnota ontwikkeling voormalig PRB-terrein.  In juni 2012 werd in opdracht van de gemeente Bo-

cholt de nota ‘Ontwikkeling voormalig PRB-terrein’ opgemaakt (Grontmij, 2012). Het doel van deze studie 

was om al de bestaande puzzelstukken m.b.t. het voormalige PRB-terrein samen te brengen en te vervol-

ledigen tot het complete plaatje af is om over te kunnen gaan naar een effectieve herontwikkeling van de 

site. Hiervoor werd deze nota voorgelegd aan alle relevante actoren en beleidsniveaus. Uit de studie bleek 

dat er globaal gesteld kan worden dat er consensus bestaat over de volgende beleidsopties : 

- gedeeltelijke desaffectatie industriegebied; 

- zandwinning; 

-  gedeeltelijke uitbreiding van bestaande KMO-zone als nabestemming en integratie in toeristisch re-

creatief netwerk op lange termijn. 

• Visienota m.b.t. transport van delfstoffen via waterwegen.   Visienota die de potenties benadrukt om van-

uit de sectoren delfstoffen en bouwmaterialen samen te bekijken hoe de opportuniteiten voor de water-

weg kunnen gemaximaliseerd worden. 

• Project-MER Uitbreiding Zandwinning Achterste Hostie, Kaulille (Bocholt).   Dit project handelt over de 

uitbreiding van 5 ha op basis van het BPA ‘In den Hove’ van 10 juli 2003. 

• NV De Scheepvaart.  Er bestaat een verbredingsplan voor het kanaal Bocholt-Herentals. Deze verbreding 

is ook voorzien ter hoogte van het projectgebied. 

• Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan (TAUW Deventer, 2004) 
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2.2.1.3 Relatie met de delfstoffennota ‘Zand in Vlaanderen’ 

Zoals in § 2.2.1.1. beschreven voorziet het nieuwe oppervlaktedelfstoffendecreet in de opmaak van een opper-

vlaktedelfstoffennota zand. Aangezien er voor heel wat ontginningsgebieden sinds het intekenen van de gewest-

plannen in de jaren zeventig tot op vandaag nog geen structurele aanpassing doorgevoerd zijn was het echter 

noodzakelijk dringend een initiatief te nemen voor een aantal ontginners die momenteel over slechts zeer mi-

nieme perspectieven beschikken.  

In de bijlage bij de mededeling aan de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 wordt duidelijk gemaakt dat de confron-

tatie van vraag en huidige bestaande reserves leidt tot de conclusie dat er tekorten zijn om de zandbevoorrading 

op middellange termijn veilig te stellen en dat het noodzakelijk is bijkomende ontginningsgebieden te voorzien 

voor de bevoorrading van Vlaamse primaire (bouw)zanden. Deze conclusie wordt genomen binnen de context 

van een duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid dat rekening houdt met de inzet van volwaardige alternatieven 

en import. 

Met dit initiatief zal tegelijkertijd tegemoet gekomen worden aan een gedeelte van de behoefte die in de delf-

stoffennota Zand in Vlaanderen zal worden vastgelegd. 

 

2.2.1.4 Relatie met het voorontwerp BOD Zand in Limburg 

Zoals hierboven reeds vermeld werd de besluitvormingsprocedure voor de BOD´s stopgezet. 

De verschillende deelgebieden die voorliggen in dit RUP waren reeds (grotendeels) opgenomen en onderzocht in 

het voorontwerp Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan ‘Zand in Limburg’ dd. december 2006. 

Het voorontwerp kwam via een studieopdracht tot stand. De studieopdracht omvatte de opmaak van een plan-

MER waardig voorontwerp BOD Zand in Limburg inclusief een passende beoordeling, een ruimtelijke afweging en 

een watertoets. 

Voor de deelgebieden Achterste Hostie en Raekerheide werd in februari 2006 eveneens een landbouwgevoelig-

heidsanalyse opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij. 

De ambtelijke stuurgroep kwam samen op 1 maart 2007, 20 april 2007, 24 mei 2007, 18 juni 2007, 10 juli 2007 en 

23 november 2007. In het eindadvies van de ambtelijke stuurgroep werd voorgesteld om het deelgebied Riet-

Bosschelenheide te schrappen. Voor de deelgebieden Achterste Hostie, Groote Heide en Raekerheide luidde het 

eindadvies als volgt: 

“Locatievoorstellen waarvoor binnen de ambtelijke stuurgroep enkel een positief advies kan gegeven worden, mits 

rekening gehouden wordt met de besluiten van de landbouwgevoeligheidsanalyse en mits na bijkomend onder-

zoek inzake de passende beoordeling besloten wordt dat er geen significante negatieve effecten zijn.” 
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2.2.2 Verantwoording vanuit de totale Vlaamse behoefte aan bouwzand 

In de mededeling aan de Vlaamse Regering (19.07.2013) is de bouwzandbehoefte onderbouwd en in relatie ge-

bracht tot het gebruik van alternatieven ter onderbouwing van de geplande voorliggende zandwinning.  De gege-

vens zijn gebaseerd op het Monitoringssysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid (MDO).  De gegevens 

zijn gebaseerd op het jaar 2010.  Screening van het jaarverslag 2012 van het MDO met gegevens over 2011 zijn 

echter eensluidend. 

In 2010 was de situatie voor bouwzand zoals beschreven in tabel 2.2.1. 

 

Tabel 2.2.1 : Verbruik van bouwzand en alternatieven in Vlaanderen in 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwzand Verbruik in Kton % tov totaal 

Primaire delfstof   

bouwzand van binnen Vlaanderen 1.724 10% 

bouwzand van buiten Vlaanderen 9.281 56% 

subtotaal 11.005 66% 

Bouw- en sloopafval   

Betongranulaat 2,9 <1% 

breekzand van bouw- en sloopafval 489 3% 

zeefzand van bouw- en sloopafval 2.153 13% 

subtotaal 2.645 16% 

Overige alternatieve grondstoffen   

AVI-bodemassen 4,7 <1% 

gieterijzand 11,3 <1% 

slakken van de ferro-industrie 73,2 <1% 

slakken van de non-ferro-industrie 186 1% 

uitgegraven bodem 2.695 16% 

subtotaal 2.969 18% 

Totaal 16.620 100% 
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In totaal werd in 2010 in Vlaanderen 16,6 Mton bouwzand en alternatieven voor bouwzand ingezet. Hiervan is 

ongeveer 11 Mton (66%) primair bouwzand, 2,64 Mton (16%) bouw- en sloopafval en 3 Mton (18%) overige alter-

natieven. Bouwzand van buiten Vlaanderen maakt het grootste deel van de totale hoeveelheid uit, namelijk 56%, 

gevolgd door uitgegraven bodem (16%), zeefzand van bouw- en sloopafval (13%) en bouwzand van binnen Vlaan-

deren (10%).  

De belangrijkste verbruikers van bouwzand zijn de sectoren stortklaar beton en betonwaren. Verder wordt het 

aangewend door de aannemerij (inclusief metselen), de asfaltsector en de keramische sector.  

Anderzijds werd er in 2010 ook 97 kton Vlaams primair bouwzand geëxporteerd zodat de behoefte in 2010 voor 

het Vlaams primair bouwzand er uitziet als weergegeven in tabel 2.2.2. 

 

Tabel 2.2.2 : Behoefte aan primair bouwzand in Vlaanderen in 2010 

 Gewicht (Kton) Volume (m3) 

Verbruik Vlaams primair bouwzand 2010 1.724 1.014.118 

Geëxporteerd Vlaams primair bouwzand 2010 97 57.059 

Totale behoefte in 2010 1.821 1.071.176 

 

Enkel rekening houdende met de behoefte aan primaire bouwzanden betekent dit voor 2010 een zelfvoorzie-

ningsgraad van 16% (zie tabel 2.2.3) 

 

Tabel 2.2.3 : Graad van zelfvoorziening Bouwzand in 2010 

 Gewicht (Kton) Volume (m3) 

Verbruik Vlaams primair bouwzand 2010 1.724 1.014.118 

Geïmporteerd bouwzand 2010 9.281 5.459.412 

Totaal verbruik aan bouwzand 2010 11.005 6.473.530 

Zelfvoorzieningsgraad 16 % 
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BEHOEFTE VLAAMS PRIMAIR BOUWZAND VOOR DE KOMENDE 25 JAAR 

In 2000, tijdens de hoogdagen van de grindwinning, bedroeg de zelfvoorzieningsgraad voor bouwzand 64 %. In 

2010 bedraagt die nog slechts 16%. Deze sterke daling is te verklaren binnen de context van het grinddecreet, 

meer bepaald de afbouw van de grindwinning. De tout venant grindlagen bevatten immers ook een aanzienlijke 

hoeveelheid bouwzand. 

In het door de Vlaamse Regering definitief goedgekeurde AOD2 (zie § 2.2.1.1) wordt gekozen voor een scenario 

waarbij Vlaanderen minstens voor de helft zelfvoorzienend kan zijn wat bouwzand betreft. Een zelfvoorzienings-

graad van minstens 50 % wordt als realistisch beschouwd, zeker omdat 2010 een jaar met een economische crisis 

was waarin de vraag naar grondstoffen eerder laag was. Dit scenario zal minder dan 50% zelfvoorziening garan-

deren als de economische conjunctuur verbetert en de grondstoffenbehoefte stijgt.  

Wanneer de jaarlijkse behoefte aan bouwzand wordt gelijkgesteld aan de helft van het verbruik van bouwzand in 

2010, komt dit voor de komende 25 jaar neer op een behoefte van 80.919.125 m³ Vlaams bouwzand (0,50 * 25 * 

6.473.530 m³) voor de komende 25 jaar. 
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2.2.3 Onderbouwing projectvoornemen en locatiekeuze vanuit de initiatiefnemers 

2.2.3.1 Achterste Hostie 

PROFIEL VAN DE INITIATIEFNEMER KEMPISCHE ZANDGROEVEN WINTERS 

Kempische Zandgroeven Winters betreft een familiale onderneming uit Hamont-Achel.  Het bedrijf baat al sedert 

meerdere generaties zandgroeven uit in Lommel, Neerpelt en Grote-Brogel en bedient voornamelijk plaatselijke 

afnemers binnen een straal van ca. 50 km.   

Het bedrijf produceert ca. 200.000 ton/jaar zand over de verschillende groeves heen.  Momenteel zijn enkel de 

exploitaties te Lommel en Grote-Brogel nog actief.  Het bedrijf tempert er de laatste jaren bewust zijn productie-

ritme teneinde over voldoende zandvoorraad te kunnen beschikken in afwachting van een nieuwe mogelijkheid 

tot zandontginning (i.c. Bocholt). 

Gedurende de jaren ’80 van vorige eeuw tot en met 1996 baatte het bedrijf de groeve in Kaulille uit. 

Het bedrijf wenste voor deze groeve een uitbreiding te bekomen. In juli 2003 werd in Kaulille een beperkte be-

stemmingswijziging doorgevoerd met het oog op uitbreiding van de ontginning en werd met het oog op vergun-

ningverlening een MER-procedure aangevat, als voorafname van het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan (BOD) 

‘Zand in Limburg’ (ontginningszone Achterste Hostie, LIM014). 

Echter bleek de beschikbare ontginbare oppervlakte te beperkt om er een rendabele ontginning mogelijk te ma-

ken. In de directe omgeving van het ontginningsgebied bevindt zich echter nog steeds een belangrijke voorraad 

hoogkwalitatief zand , van grof tot zeer grof, dat enkel in de noordoostelijke helft van Limburg wordt aangetroffen 

en zeer geschikt is voor betontoepassingen en als metselzand. 

Het bedrijf ziet deze ontginning dan ook als de opvolger van haar eerder genoemde zandgroeven die allen aflo-

pend zijn. 

 

MOTIVERING VOOR DE LOCATIEKEUZE 

De initiatiefnemer, in casu de Kempische Zandgroeve Winters, wil in het gebied een uitbreiding realiseren van de 

bestaande natte zandontginning ‘Achterste Hostie’ te Kaulille.  Het bedrijf wenst zijn keuze voor uitbreiding te 

Kaulille en niet op de andere locaties waar in het verleden en tot op heden zandontginning heeft plaatsgevonden, 

als volgt te motiveren : 

• Keuze voor Kaulille (gebied LIM14) : 

o Geologisch : behoudens aanwezigheid van zanden worden in Kaulille, in tegenstelling tot de an-

dere ontginningslocaties van Winters, een belangrijk aandeel aan grind aangetroffen (> 30 gew% 
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betreft grindige materialen met een korrel tussen 2 mm en 125 mm).  Deze materialen zijn dan 

ook bijzonder geschikt voor beton-, stabilisatie en metseltoepassingen. 

o De aanwezige zandfractie : zoals aangegeven is door een hoog gehalte aan grove korrel (1-2 mm) 

van  hoge kwaliteit aan zand voor initiatiefnemer KZW de belangrijkste drijfveer voor de prefe-

rentiële locatiekeuze voor Kaulille.  Het aanwezige zand kan daardoor voor alle toepassingsmo-

gelijkheden van navolgende tabel worden toegepast (Broothaers, 2000) : 

Tabel 2.2.4 : Toepassingsmogelijkheden voor zanden (Broothaers, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Mineralogisch is het ontginbare geologisch pakket zeer geschikt (Cammaer, rapport 

2014/ACC/037, 2015). 

o Goede bereikbaarheid en transportmogelijkheid via kanaal Bocholt-Herentals en nabij gelegen 

Gewestwegen.  Winters bedient momenteel klanten in nabije omgeving.  De situering nabij het 

kanaal biedt nieuwe opportuniteiten voor verder af gelegen klanten.  Een shift van wegvervoer 

naar scheepstransport is daarom op termijn niet uit te sluiten. (zie ook motivering voor de gebie-

den Raekerheide en Groote Heide); 
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o Het bedrijf heeft in het voorgestelde gebied vrijwel alle grondposities verworven, waardoor dit 

geen belemmering vormt maar juist garantie biedt op effectieve uitvoering van optimale ontgin-

ning en kwaliteitsvolle eindafwerking.  Het bedrijf is bovendien voldoende solvabel en kan daar-

door ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt zijn opgenomen engagementen vervullen; 

o Schaalvoordelen door combinatie in uitvoering van ontwikkeling gebied PRB; 

o Lokaal gedragen maatschappelijk project, waarvan ontginning een onderdeel is. 

• Afweging Neerpelt (Kolisbos, gebied LIM13) : 

o Het geologisch pakket (Bocholt zanden) is mineralogisch gelijkaardig aan en granulometrisch min 

of meer vergelijkbaar met het geologische pakket in de site Kaulille (gebied LIM14), de plaatselijk 

aanwezige zanden zijn naar toepasbaarheid dan ook evenveel geschikt als deze in Kaulille, echter 

is het winbaar pakket minder dik, waardoor voor zelfde volume zand meer oppervlakte zal moe-

ten ingezet worden.  Het aandeel aan grind in het pakket tout venant is er tevens geringer, waar-

door op geologische en afzetgronden relatief minder voorkeur is voor deze site. 

o Momenteel is de site gelegen in bosgebied volgens gewestplan.  Deze optie vereist wederaanvul-

ling om bosaanplant mogelijk te maken, tenzij een RUP-onderzoek tot een andere nabestemming 

zou leiden. 

o De ontsluiting is minder geschikt : afstand tot kanaal met het oog op scheepstransport is verderaf 

gelegen en vereist transport doorheen Sint-Huibrechts-Lille.  Er is ter hoogte van Sint-Huibrechts-

Lille momenteel geen kaaifaciliteit die overslag naar schip mogelijk maakt.  Gewestwegen zijn 

nabij aanwezig en maken vrachttransport voor lokale bediening mogelijk. 

o Het bedrijf heeft er nauwelijks grondposities, hetgeen de effectieve uitvoering van een RUP dat 

ontginning zou faciliteren, kan hypothekeren in de realisatie van een optimale ontginning en 

maatschappelijk gedragen eindafwerking; 

o Het gebied heeft een veel beperktere oppervlakte dan Achterste Hostie en dus een veel beperkte  

voorraad delfstoffen; 

o Ontginningsproject heeft momenteel onvoldoende plaatselijk draagvlak. 

• Afweging Lommel (gebied LIM11) : 

o Het geologisch pakket (Lommel zanden) verschilt mineralogisch en granulometrisch van het geo-

logische pakket in de site Kaulille (gebied LIM14), de plaatselijk aanwezige zanden zijn naar toe-

pasbaarheid dan ook beperkter als deze in Kaulille (AB tot BC in bovenvermelde tabel). Bovendien 
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is het winbaar pakket minder dik (slechts 8 m), waardoor voor zelfde volume zand meer opper-

vlakte zal moeten ingezet worden.  Het pakket bevat geen grind in het tout venant is er tevens 

geringer, waardoor op geologische en afzetgronden relatief minder voorkeur is voor deze site. 

o Momenteel heeft de site in zuidelijke, noordelijke en westelijke richting geen uitbreidmogelijk-

heid.  In oostelijke richting is nog uitbreidingsmogelijkheid, echter ingekleurd als bos- en natuur-

gebied. 

o De ontsluiting is minder geschikt : afstand tot kanaal met het oog op scheepstransport is verderaf 

gelegen en vereist transport doorheen Lommel-Barrier.  Er is ter hoogte van Lommel-Barrier 

slechts beperkte kaaifaciliteit die overslag naar schip mogelijk maakt.  Gewestwegen zijn nabij 

aanwezig en maken vrachttransport voor lokale bediening mogelijk. 

o Het bedrijf heeft er behoudens voor de huidige ontginning nauwelijks grondposities, hetgeen de 

effectieve uitvoering van een RUP dat ontginning zou faciliteren kan hypothekeren in de realisatie 

van een optimale ontginning en maatschappelijk gedragen eindafwerking; 

o Uitbreiding van het ontginningsproject in oostelijke richting heeft momenteel onvoldoende plaat-

selijk draagvlak. 

• Afweging Grote-Brogel (Peer, gebied LIM17) : 

o Het geologisch ontginbaar pakket (Lommel-zanden) bestaat uit heterogene fijne grinden en zan-

den met discontinue leem- en kleilenzen. Ondiepe boringen die ter hoogte van het ontginnings-

gebied werden uitgevoerd wijzen op de aanwezigheid van in hoofdzaak fijn zand, afgewisseld met 

grovere fracties.  In de bovenste 3 m wordt systematisch een grindafzetting aangetroffen van 1 à 

2 m dikte.  Klei en humus houdende horizonten zijn eveneens aanwezig.  Ter hoogte van het ont-

ginningsgebied is ontginbare pakket ca. 20 m dik.  Het pakket verschilt mineralogisch en granulo-

metrisch van het geologische pakket in de site Kaulille (gebied LIM14), de plaatselijk aanwezige 

zanden zijn naar toepasbaarheid dan ook beperkter als deze in Kaulille (AB tot BC in bovenver-

melde tabel). 

o In het verleden verkreeg het bedrijf via BPA mogelijkheid tot uitbreiding, maar er wordt geen 

verdere uitbreidmogelijkheid voorzien. 

o De ontsluiting is minder geschikt : afstand tot gewestwegen is relatief groot, afstand tot scheeps-

transport is zeer groot. 

o Het bedrijf heeft er nauwelijks bijkomende grondposities, hetgeen de effectieve uitvoering van 

een RUP dat ontginning zou faciliteren, kan hypothekeren in de realisatie van een optimale ont-

ginning en maatschappelijk gedragen eindafwerking; 
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o Ontginningsproject heeft momenteel onvoldoende plaatselijk draagvlak. 

CONCLUSIE 

De ontginningslocatie Kaulille wordt momenteel door het bedrijf als meest geschikt beoordeeld.  Het bedrijf heeft 

steeds geijverd voor de verdere ontwikkeling van deze site met het oog op zandontginning.  Bewijs daarvan is de 

inspanning om via BPA ‘In den Hove’ (MB 10/07/2003) uitbreidmogelijkheid te faciliteren.  Het BPA bood echter 

onvoldoende perspectief voor verdere uitbreiding, waardoor het niet werd uitgevoerd. 

 

2.2.3.2 Groote Heide en Raekerheide 

ECONOMISCHE STRUCTUUR 

Het plangebied is gesitueerd langs het Kempisch kanaal tussen het kleinstedelijk gebied Bree en de concentratie 

van bedrijventerreinen van Lommel, Neerpelt en Overpelt. Het gewestplan duidt het bestaande bedrijventerrein 

aan als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s en de PRB site als industriegebied.  

Globaal kunnen we dus stellen dat de PRB-site vandaag juridisch ontwikkelbaar is als industriegebied maar dat 

deze bestemming door het beleid in vraag wordt gesteld. (Delen van) het industriegebied zijn opgenomen als te 

schrappen industriegebied in diverse structuurplannen. Tot op heden werd een bestemmingswijziging niet gere-

aliseerd door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Indien deze site invulling krijgt als ontginningszone cre-

eert dit de mogelijkheid om een ruimtelijk logische afwerking van de bestaande bedrijvenzone te realiseren en 

het Kempisch kanaal als transportas in te zetten. De afwerking  van het industriegebied en de realisatie van een 

werkbare laad- en loszone aan het kanaal voor bedrijvigheid komen overeen met de gewenste economische struc-

tuur. De keuze voor deze locatie voor zandwinning is m.a.w. een hefboom om de gewenste ruimtelijke ontwikke-

ling ter plaatse te faciliteren en te sturen. 

 

ONTSLUITING 

De voorgestelde locatie is gelegen langs het Kanaal Bocholt – Herentals en dit over de gehele lengte van de te 

ontginnen terreinen aan weerszijden van de Fabriekstraat. Dit is een onmiskenbaar voordeel voor vervoer via de 

binnenscheepvaart.  

Zand is uitermate geschikt voor vervoer per schip en kan via het bestaande waternetwerk een ruim gebied voor-

zien van aanbod. Alleen al in het werkgebied van nv De Scheepvaart vervoert men momenteel zo’n 17 miljoen 

ton bouwmaterialen jaarlijks waarvan een groot gedeelte zand voor beton producten. Ongeveer 90% van de ver-

werkers van betonzand en metselzand is momenteel langs de bevaarbare waterwegen gevestigd. 
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Gezien de marktprijs van betonzand en metselzand is een uitbating alleen rendabel als er structureel in zeer grote 

volumes langs het water wordt afgevoerd.  Dit houdt meteen een garantie in voor de beperking van  de mobiliteit 

over de weg in de omgeving van de exploitatie site. Er zijn momenteel drie laadkades aanwezig die dienen aange-

past te worden aan het nieuwe gebruik en geschikt gemaakt moeten worden in functie van de frequentie en 

kwantiteit van de afvoer. De bestaande laadkaaien bieden in ieder geval een groot voordeel voor de locatie maar 

gezien de grootte van de geprojecteerde volumes lijkt het aannemelijk dat dit project in aanmerking komt voor 

de bouw van een nieuwe kaaimuur die tevens de watergebonden bedrijvigheid op het industriegebied kan stimu-

leren. Het Kanaal Bocholt – Herentals laat schepen toe van 600 ton (Kempenaars) en zelfs van 1100 ton indien ze 

niet door de sluizen (van de Blauwe kei te Lommel) moeten varen. Globaal gezien is de keuze voor deze locatie 

dus de meest duurzame optie op vlak van vervoer over het water. 

Ongeacht het feit dat er zal gestreefd worden naar een maximaal vervoer via de waterwegen moet rekening ge-

houden worden met een aandeel vervoer over de weg. Het terrein is via de N747 rechtstreeks verbonden met de 

N76 richting Hamont-Achel (industriële netwerk Kempense as) en het kleinstedelijk gebied Bree. De N76 is ver-

bonden met de N71 (secundaire weg II) Mol-Lier en de N74 (Hasselt – E 314).  Het verlengde van de N747 (N564) 

leidt naar de A2 autosnelweg in Nederland (Antwerpen-Eindhoven). Het plangebied sluit hierdoor aan op een 

hiërarchisch gestructureerd wegennet en is relatief goed ontsloten. 

De keuze voor deze locatie past derhalve ook in de visie van het vrachtroutenetwerk van de provincie Limburg. 

Hierin worden de routes benoemd die bij voorkeur door het vrachtverkeer worden gevolgd; met een onderscheid 

tussen hoofdvrachtroutes, bovenlokale vrachtroutes type 1, 2 en 3, met daaronder nog lokale (intergemeente-

lijke) vrachtroutes. 

Ook de N747 is een vrachtroute type 1 vanaf de grens met Nederland over het kanaal Herentals-Bocholt tot aan 

het lokaal bedrijventerrein in Kaulille. Deze route sluit aan de grens aan op de voorkeurroute van de Nederlandse 

provincie Limburg langs de N564-Kempenweg. Nederlands Limburg geeft aan deze route de voorkeur boven de 

route via de N292 tussen Weert en Kinrooi, o.a. omdat de gemeente Kinrooi bovenlokaal vrachtverkeer probeert 

te weren. De weg verknoopt met de N76 (noord – zuid) in Lozen (een vrachtroute type 3). Volgens de telling van 

AWV bedraagt het aandeel vrachtverkeer zowel in de richting van Nederland als in de richting van België 15% van 

het totale verkeersaanbod. 

 

ZANDWINNING 

In termen van ontginning werden een aantal elementen zoals ontginningswijze en -diepte, economische waarde 

en toepassingsgebied van de delfstof, geologisch voorkomen (korrelgrootte, korrelverdeling, kwaliteit, zuiverheid 

…) op het terrein onderzocht. Het is duidelijk dat het PRB terrein zeer geschikt is voor ontginning indien we deze 
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elementen aftoetsen. Het is duidelijk dat de keuze voor deze locatie niet enkel gebaseerd is op de hoogwaardig-

heid van de primaire bouwstoffen in de ondergrond maar ook op de logische en aaneengesloten mogelijke ont-

ginningszone. Daarnaast blijkt uit het geologisch onderzoek (grid van boringen, geofysisch onderzoek) dat een 

winning tot op 30 meter vrijwel overal in het gebied zinvol en haalbaar is. Door de winningsdiepte te optimaliseren 

kan de benodigde oppervlakte geminimaliseerd worden en is de ratio opbrengst bruikbaar product per ha zeer 

goed. Op het vlak van zuinig ruimtegebruik is de keuze voor deze locatie daarom aangewezen. 

 

RECREATIE 

De landschappelijke en natuurlijke waarde van de brede omgeving leidt tot een belangrijke toeristisch recreatieve 

aantrekkingskracht. Dit uit zich in een groot aantal bivakplaatsen en verblijfsrecreatie. Dagrecreatie is vooral ge-

oriënteerd op landschaps- en natuurbeleving. De grensoverschrijdende domeinen (Smeetshof, Broeksheuvel en 

Het Loo) zijn deel van een snoer van rustgebieden met een toeristisch recreatief gebruik. Door de keuze van deze 

locatie kan een complementaire nieuwe toeristische recreatieve infrastructuur ontwikkeld worden. De creatie 

van waterplassen door zandwinning bieden een uitgelezen mogelijkheid om aansluitend op bestaande netwerken 

(fietsroute, wandelroute, MBT, menroutes) een actieve recreatieplek te ontwikkelen. 

Het plangebied is deel van een toeristische recreatief verwevingsgebied op provinciaal niveau. Dit gebied loopt 

van het kanaal Bocholt-Herentals in het noorden tot het toeristisch recreatief kerngebied in het zuiden. De toe-

ristisch recreatieve ontwikkeling na zandwinning kan, mits randvoorwaarden, worden aangesloten bij de verschil-

lende structuur- en beleidsvisies voor de kernen. 

 

CONCLUSIE 

Intrinsiek aan de voorgestelde locatie voor zandwinning zijn een aantal ruimtelijke potenties verbonden. Het is 

duidelijk dat de mogelijke ontginning op de voormalige PRB terreinen ruime perspectieven biedt voor het realise-

ren van een gewenste structurele ontwikkeling van Bocholt. Deze wordt opgebouwd omheen de troeven van de 

gemeente. Het betreft zowel landschap en natuur, toerisme en recreatie. Door deze te accentueren en te ontwik-

kelen wordt het toeristisch-recreatief aanbod verbreed en de natuur versterkt. Bocholt blijft hierdoor een aan-

trekkelijke en competitieve gemeente in het buitengebied en dit zowel voor de eigen bewoners als de recreanten. 

Door ruimte te voorzien voor uitbreiding en herlocalisatie van bedrijven, worden garanties gecreëerd voor werk-

gelegenheid en het behoud van sterke bedrijven in de gemeente (bv. brouwerij Martens). Het rechtstreeks afvoe-

ren van het zand langs de waterweg en de ruime mogelijkheden om nieuwe sterke natuurwaarden in de omgeving 

te creëren zijn belangrijke bijkomende factoren die het plangebied interessant maken om als locatie voor ontgin-

ning aangeduid te worden.  
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2.3 INTEGRAAL PLAN 

2.3.1 Zandwinning 

2.3.1.1 Ontginningstechniek en verwerkingsinstallaties 

De ontginning in de 3 gebieden gebeurt op vergelijk-

bare wijze, in casu met profielzuigers.  Het gaat om 

minimaal 2 zuigers (Winters en  Kaulindus) en maxi-

maal om 3 zuigers ( in elk van de gebieden in geval 

van gelijktijdige ontginning van Raekerheide en 

Groote Heide). 

Deze winzuigers baggeren elk een zand-watermeng-

sel aan een maximaal verpompbaar debiet van 1.500 

m³/uur naar een zandklasseerinstallatie (capaciteit 

max 230 ton/uur) en grindverwerkingsinstallatie (75 

ton/uur).   

Alle transportwater wordt onmiddellijk vanaf de ver-

werkingsinstallatie teruggevoerd naar de groeve van 

herkomst, hetzij gravitair, hetzij via verpomping. 

 

Er zijn minimaal 2 dergelijke verwerkingsinstallaties : 

• Centraal in Achterste Hostie voor de zandontginning Winters 

• In de noordoostelijke hoek van Groote Heide voor de zandontginning Kaulindus.  Deze wordt gepland op 

een deel dat niet ontgonnen wordt, langsheen het kanaal gelegen in functie van een maximale afvoer van 

de delfstoffen via de waterweg.  Op deze wijze zal deze verwerkingsinstallatie in industriegebied gelegen 

zijn. 

In een maximalistisch scenario kan een derde installatie worden voorzien ten zuiden van de Fabrieksstraat nabij 

het kanaal voor verwerking van de ontginning Raekerheide.  Daar bevindt zich eveneens een mogelijkheid tot 

laden van schepen.  Eventueel wordt op deze locatie geen volwaardige verwerkingsinstallatie gebouwd doch 

slechts een voorbehandeling.  Mogelijk kan volstaan worden met 1 installatie voor de exploitatie Kaulindus en 

dan zal bij de kruising Fabrieksstraat-kanaal een boosterstation worden gebouwd voor verpomping van het zand-

watermengel naar de noordelijke verwerkingsinstallatie. 



Deel 2 – Beschrijving van het planvoornemen Plan MER   Zandontginning en herbestemming van Achterste Hostie, Groote Heide en Raekerheide te Bocholt 

   [ 27 ]  

Voor de terreinvoorbereiding (verwijdering vegetaties, verwijdering afdek) en voor de inrichting en eindafwerking 

(landaanwinning, eventuele geluidsbuffers, profilering van oevers, …) van het terrein wordt een beperkt aantal 

werfmachines voor droog grondverzet gebruikt en dit in de 3 gebieden.  Het betreft volgende machines : laad-

kraan, wiellader, bulldozer.  Deze zijn evenwel slechts in gebruik gedurende specifieke periodes of campagnes. 

Voor het intern vervoer van afdekgronden van plaats van afgraving naar plaats van hergebruik worden dumpers 

ingezet.  Dit grondverzet gebeurt in principe binnen elk der gebieden en niet tussen de gebieden. 

 

2.3.1.2 Achtergrond bij de grondbalansen 

De grondbalansen die verderop besproken worden, zijn gebaseerd op de geologie en het voorkomen van natuur-

lijke rijkdommen in de deelgebieden, op een aantal aannames op vlak van beschermingsstroken en afgravingsta-

luds tijdens ontginning en op het gebruik van externe gronden voor heraanvulling.  Daarom wordt op deze topics 

ingegaan in onderstaande paragrafen. 

  

2.3.1.2.1 Geologie en natuurlijke rijkdommen in Achterste Hostie 

Tijdens de periode 1980-1994 heeft de NV Winters in totaal iets meer dan 20 ha uitgegraven over een gemiddelde 

diepte van ca 18,5 m (tot maximum 30 m) in het gebied Achterste Hostie.  Daardoor was de samenstelling van de 

zanden ter plaatse reeds goed bekend;  qua granulometrie vallen de afzettingen onder de noemer ‘grof zand’ met 

een brede waaier aan toepassingsmogelijkheden in de bouwsector. 

Ter verkenning van de potentiële uitbreiding werden 3 boringen uitgevoerd tot een diepte van 30 m.  De aange-

boorde sedimenten zijn elke 2 m bemonsterd en de stalen zijn ter beschikking gesteld voor verdere studie3.   

Deze studie concludeert het volgende (letterlijke overname in italic) : 

• De drie verkenningsboringen in de zone die is aangeduid als potentieel uitbreidingsgebied voor de groeve 

Winters in Kaulille (Achterste Hostie) bevestigen grotendeels de ervaring opgedaan bij de ontginning van 

de bestaande groeve. 

• De lokale zanden zijn heterogeen maar bestaan uit een zeer belangrijke grove fractie en zelfs grind.  Het 

voorkomen (lees : dikte) is even heterogeen, maar is consistent met het milieu waarin deze zanden oor-

spronkelijk werden afgezet (verwilderde rivier gekoppeld aan smeltwaters) en de latere verstoring van de 

afzettingen door talrijke breuken (Roerdaalslenk). 

                                                           

3 ACC Geology, 2015.  Quartaire zanden in Kaulille.  Achterste Hostie (Groeve Winters) 
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• Wellicht is het aangewezen om in aanloop van effectieve ontginning ook een aantal analyses te doen die 

gericht zijn op karakterisatie van drie te onderscheiden zandpakketten: 

- een dunne fijnzandige deklaag bovenop; 

- heterogeen grof zand met grind, onderaan afgesloten door een kleilaag; 

- eerder fijn kwartszand met bijmenging van organisch materiaal op grotere diepte. 

• Anderzijds wordt niet verwacht dat er niveaus te verwachten zijn met zanden die minder geschikt zouden 

zijn om te gebruiken als bouwzand, met uitzondering misschien van de kleilaag aan de basis van de grove 

zanden. Belangrijke factoren zijn de overwegend grove korrelgrootte, een overwegende samenstelling uit 

vooral kwarts en in mindere mate mica, de afwezigheid van glauconiet en grote hoeveelheden organisch 

materiaal, kalk, oxiden (bv. ijzer) of klei. Het meest interessante niveau is ongetwijfeld het middelste pak-

ket, 10 tot 20m dik met een heterogene mening van grof zand en grind. 

• Bij voorbaat uitsluiten van bepaalde niveaus of zones voor ontginning lijkt op basis van de vandaag be-

schikbare resultaten (eerdere groeve + boringen) een moeilijke oefening die in een klimaat van streven 

naar meer duurzame ontginningen eigenlijk niet gemaakt zou moeten worden. 

 

2.3.1.2.2 Geologie en natuurlijke rijkdommen in Groote Heide – Raekerheide 

Onder industriezand  wordt een  mengsel  verstaan met  75 % betonzand  plus 25 % metselzand. 

Tot de grindfractie wordt gerekend al wat groter is dan 5,6 mm plus het restant tussen 4 en 5,6 mm dat niet meer 

nodig is voor het produceren van het industriezand. 

De fractie die volgens deze definitief niet valt onder industriezand is bruikbaar als fijn zand.  Een deel daarvan 

blijft ook ter beschikking voor de herinrichting. 

Op het terrein werden 19 diepe boringen uitgevoerd.   

De opbrengst aan industriezand, samengesteld uit 75 % betonzand en 25 % metselzand, grind en het restant of 

ophoogzand is voor iedere boring berekend op basis van de beschikbare korrelanalyses en dit tot op een diepte 

van 25 meter onder het maaiveld.  
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Figuur 2.3.1 : Uit kriging resulterende kaart obv 19 boringen mbt % voorkomen van industriezanden 
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Vervolgens zijn de opbrengsten geïnterpoleerd (kriging) binnen de contourlijnen of insteek van de te ontginnen  

zones.  De resulterende figuur 2.3.1 is nevenstaand weergegeven en varieert van groen (20 %) naar paars (55 %) 

 

De paarse zones in deze figuur zijn de zones waar de geologische pakketten het interessantst zijn en waar goede 

industriezanden tot een diepte van 25 à 30 m voorkomen.  Op basis van deze kaart werd, in de minder waardevolle 

zones (groen, geel, oranje) de winning in de diepte beperkt en voor heraanvulling geopteerd in functie van land-

aanwinning voor industrie, natuur, recreatie, … 

 

2.3.1.2.3 Afgravingstaluds en beschermingsstroken 

De minimale breedte van beschermingsstroken en de maximale afgravingstaluds zijn voor groeven geregeld in de 

sectorale voorwaarden van rubriek 18 van VLAREM.  Voor natte ontginningen dieper dan 15 meter zijn deze voor-

waarden als volgt : 

• De beschermingsstroken hebben een breedte van minimaal 2 x de diepte van de afgraving tenzij de ver-

gunning minder toelaat op basis van een stabiliteitsstudie.  Een smallere beschermstrook kan echter nooit 

smaller zijn dan diepte van de uitgraving. 

• Tenzij anders vermeld in de vergunning bedraagt de maximale hellingsgraad onder water : 

o Van 0 tot 15 m diepte tov maaiveld : 1:1 boven water en 1:3 onder water 

o Van 15 tot 20 m diepte tov maaiveld : 1:4 

o Van 20 tot 30 m diepte onder maaiveld : 1:8 

 

In dit planMER werden : 

• de beschermstroken van rubriek 18 als uitgangspunt gehanteerd. 

• voor het gebied Achterste Hostie ook de onderwaterhellingen van rubriek 18 overgenomen. 

• voor de gebieden Raekerheide en Groote Heide naar veiligheid vergelijkbare, maar licht afwijkende on-

derwatertaluds gehanteerd, ic een onderwaterhelling van 1:3 tot 15 m, een 20 meter breed vlak tussen-

banket op een diepte van 15 m, onderwater-helling van 1:3 tussen 15 en 25 m en een onderwaterhelling 

van 1:7 vanaf een diepte van 25 m.  

Deze beschermstroken en taluds zullen op projectniveau verder worden onderzocht, o.a. rekening houdend met 

uit te voeren stabiliteitsstudies.  
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2.3.1.2.4 Externe aanvoer aanvulgronden 

In het “integraal plan” is de externe aanvoer van zuivere aanvulgronden waarschijnlijk maar niet zeker.   

Waarschijnlijk omdat : 

• De initiatiefnemer Winters over een klantenbestand beschikt (lokale aannemers, grondverzetwerkers, …) 

dat regelmatig behoefte heeft aan de definitieve berging van zuivere gronden en ook in het verleden 

zuivere gronden aanvaardde. 

• De initiatiefnemer Kaulindus voorziet in een goede kade-infrastructuur die niet alleen het laden van sche-

pen maar ook het lossen toelaat waardoor zij zuivere gronden via de waterweg kan aanvaarden waarmee 

aannemers en opdrachtgevers van grotere infrastructuurwerken (bv. infrastructuurspecie vrijkomend bij 

verbreding van kanalen) kunnen worden aangesproken. 

De externe aanvoer van zuivere gronden is echter onzeker omdat deze afhankelijk is van het aanbod (de markt), 

de evolutie van de regelgeving, de aanvoerkosten over verschillende modi, …   

Omwille van deze onzekerheid wordt de aanvoer van aanvulgronden binnen het “integraal plan” niet meegeno-

men als “vast plankenmerk” en wordt er geen rekening mee gehouden in de grondbalans en bij de opmaak van 

de herstructureringshypothese van het “integraal plan”. 

Mogelijke aanvoer van aanvulgronden betekent dus dat er meer land zal kunnen worden herwonnen en er dus 

meer ruimte is voor natuurontwikkeling.  Maar ook dat de aspecten bodem- en grondwaterkwaliteit zorgvuldig 

moeten worden opgevolgd.  En dat er mogelijks bijkomend verkeer wordt gegenereerd.  In het geval van gecom-

bineerde vrachten (lossen zuivere gronden, laden aangekochte zanden) is dit uiteraard niet het geval. 

 

Voor dit plan-MER betekent dit concreet het volgende : 

• In de discipline bodem en grondwater zullen effecten van aanvulling met zuivere gronden (vrij hergebruik) 

kort worden besproken. 

• In de disciplines biodiversiteit (en in ondergeschikte mate landschap) kunnen aanbevelingen gedaan wor-

den over de wijze waarop de natuurwaarden in geval van dergelijke grondaanvoer via landaanwinning of 

verondieping van plassen kunnen worden verhoogd. 

• In de disciplines mens en mobiliteit worden de (eventuele) bijkomende effecten op vlak van mobiliteit en 

hinder besproken en eventuele maatregelen voorgesteld. 

  



Plan MER - Zandontginning en herbestemming van Achterste Hostie, Groote Heide en Raekerheide te Bocholt Deel 2 – Beschrijving van het planvoornemen 

[ 32 ]    

2.3.1.3 Principe maximalisatie van landaanwinning 

Niet bruikbare fracties (voornamelijk de dekgronden) en fijne zanden die niet worden gecommercialiseerd om te 

kunnen worden aangewend voor herinrichting worden bij klassieke zandwinningsprojecten vanaf de rand terug-

gebracht in de herinrichtingszones.  Dat kan via droog grondverzet per dumper (wat voornamelijk het geval zou 

zijn voor dekgronden) of via nat grondverzet en dus opspuiting (wat voornamelijk het geval zou zijn voor de niet 

gecommercialiseerde fijne zanden). 

Onder water zal zich echter door afschuiving een natuurlijk talud in stellen van ongeveer 1:8 waardoor de verhou-

ding tussen landaanwinning (en ook de aanwinning van ecologisch waardevolle oeverzone en ondiep water) in 

verhouding tot de benodigde specie helemaal niet optimaal is. 

Zoals uit onderstaand schema (typedoorsneden ter hoogte van kanaal met hypothese aanstorting van restfracties 

vanaf de oever) blijkt is voor een landaanwinning van ca 30 m een aanvulling vereist die tot 240 m diep in de plas 

strekt en niet minder dan 2 800 m³ per lopende meter oever vereist. 

 

Figuur 2.3.2 : Typedoorsnede van landaanwinning langsheen het kanaal in geval van klassieke aanstorting van restfracties (in den droge 
of natte) vanaf de oever 
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Figuur 2.3.3 : Typedoorsnede van landaanwinning door aanstorting van restfrac-

ties (in den droge of natte) achter een dijk die ter plaatse blijft 

Daarom werd, in overleg met deskundigen 

grondwater en biodiversiteit, een alternatieve 

aanwending van dekgronden en fijne zanden 

ontwikkeld.  Deze bestaat erin in specifieke zo-

nes een dijk onder water niet te ontginnen zo-

dat de aanvulling achter deze dijk kan worden 

uitgevoerd en afschuiving naar een zeer flauw 

talud kan worden voorkomen.  Dit leidt uiter-

aard tot een verlies van ontginbaar materiaal.  

De techniek is gevisualiseerd in het schema 

hiernaast in figuur 2.3.3.   

 

 

 

 

Dergelijke landaanwinning werd in het plan opgenomen : 

• In 2 deelzones van het gebied Achterste Hostie in functie van een nabestemming tot natuurgebied 

• In het noorden van het gebied Groote Heide in functie van een nabestemming tot industriegebied 

• In het zuiden van het gebied Raekerheide in functie van een nabestemming tot natuurgebied 

Voor de resterende restfracties (na realisatie van deze zone) wordt uitgegaan van klassieke terugvoer, weliswaar 

in zones waar landaanwinning kan gemaximaliseerd worden, rekening houdend met de beschikbare aanvulspecie. 
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2.3.1.4 Verlading en afvoer afgewerkt product 

2.3.1.4.1 Initiatiefnemer Kaulindus 

De verwerkingsinstallatie zal zich idealiter bevinden nabij het kanaal, in het noordelijk deel van Groote Heide en 

aansluitend bij het bedrijventerrein.  Een eventuele 2e verwerkingsinstallatie zal zich idealiter bevinden ten zuiden 

van de Fabrieksstraat, nabij het kanaal, in het noordelijk deel van Raekerheide.  De verwerking bevindt zich dus 

alleszins aansluitend bij het kanaal. 

Kaulindus mikt bij de commercialisatie van de delfstoffen op de bouwmaterialenmarkt die watergebonden is door 

een directe situering langs het bevaarbare waterwegennetwerk (zoals een groot deel van de betonindustrie) of 

indirect gelegen langs de bevaarbare waterweg (ic watergebonden via transferia en overslagplaatsen langs de 

waterweg). 

Een modale verdeling voor Kaulindus die bestaat uit 80 % afvoer via de waterweg en slechts 20 % via de weg 

wordt dan ook realistisch geacht voor een effectanalyse op planniveau.  Dit is uiteraard een aanname die pas op 

projectniveau, bvb in een projectMER, als concretere bestemmingen bekend zijn, en op vergunningenniveau kan 

vastgelegd worden als een vork.  

Langsheen het kanaal, aansluitend bij haar verwerkingsinstallatie, plant Kaulindus daartoe een (of twee) laadin-

stallatie(s) voor de belading van schepen (en vrachtwagens) met een verladingscapaciteit tot 1.000 Ton per uur 

vanuit silo’s waarin de geproduceerde fracties worden samengesteld. 

De (her)aanleg van (bestaande) kaaimuren kan in samenwerking met nv De Scheepvaart via een PPS-project ge-

beuren.  De bestaande kaaimuren langsheen het plangebied zijn perfect geschikt als wachtplaatsen zodat schepen 

niet in de vaargeul hoeven te wachten voor belading. 

 

Foto 2.3.1 : Belading van een schip (ic Kempenaar, met grind)  Figuur 2.3.4 : Situering van laadkade(n 
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2.3.1.4.2 Initiatiefnemer Winters 

Initiatiefnemer Winters mikt op een complementaire meer lokale markt die in hoge mate afhankelijk is van aan-

voer per vrachtwagen.  Het is ook deze afzetmarkt die het bedrijf Winters in zijn bestaande zandwinningen be-

diende. 

De verwerkingsinstallaties worden voorzien op de plaats waar deze vroeger gesitueerd waren voor de uitbating 

van de voormalige zandwinning.  Omwille van de geplande configuratie voor de nieuwe zandwinning zullen deze 

installaties zich dus centraal in het winningsgebied bevinden (wat energetisch bijzonder efficiënt is). 

De modale verdeling voor Winters kan dan ook geschat worden op 90 % afvoer via de weg en slechts 10% via de 

waterweg. 

 

2.3.1.4.3 Gecumuleerd gegenereerd verkeer 

De inschatting voor de modale verdeling van het gecumuleerde gegenereerd verkeer is weergegeven in tabel 

2.3.1.  

 

Tabel  2.3.1 : Cumulatief gegenereerd verkeer (het betreft een aanname op planniveau !) 

 Jaarlijkse  

productie  

(Ton) 

Afvoer via waterweg Afvoer via weg 

% Ton % Ton 

Kaulindus / jaar 900 000 80 720 000 20 180 000 

Winters / jaar 300 000 10 30 000 90 270 000 

Totaal / jaar 1 200 000 62,5 750 000 37,5 450 000 

Totaal / dag 5 000  3 125  1 875 

Dat betekent : 

• 75 vrachtwagens per dag (à gemiddeld 25 Ton per vrachtwagen) 

• 6 schepen per dag type Kempenaar (à gemiddeld 520 Ton per schip) 

Door de deskundige mobiliteit zullen de effecten van deze aanname worden doorgerekend.  Daarnaast wordt 

ook, naar wegvervoer, worst case in beeld gebracht, i.c. 40 % afvoer over de weg voor Kaulindus en 100 % afvoer 

over de weg voor Winters. 



Plan MER - Zandontginning en herbestemming van Achterste Hostie, Groote Heide en Raekerheide te Bocholt Deel 2 – Beschrijving van het planvoornemen 

[ 36 ]    

2.3.1.4.4 Hypothese bestemming vervoer over de weg 

Dit verkeer verdeelt zich over het wegennet. Deze verdeling werd bepaald op basis van de gekende afzet van 

Winters (huidige werking), de wegencategorisering en het vrachtroutenetwerk. 

• Winters -> eerder lokaal 

o 90 % vertrekt rechts richting Kaulille tot aan de nieuwe ovonde en van daar  :  

▪ 30 %  :Fabriekstraat N747 (Kaulille) – N76 (Lozen) – Bree   Kaulillerweg : Bocholt - Bree  

▪ 10 % : Lillerbaan – Neerpelt  

▪ 50 % : Kleine – Brogel N747 – N74 (Noord-Zuid) en verder naar E314  

o 10 % vertrekt links – richting Hamont of verder richting Nederland  

• Kaulindus -> eerder bovenlokaal 

o 30 % vertrekt richting Kaulille tot aan de nieuwe ovonde en van daar  :  

▪ Gelijkmatige verdeling over de richtingen 

o 70 % vertrekt richting N76 (Lozen) – N73 

Het autoverkeer zal voornamelijk tijdens de ochtendspits aankomen en tijdens de avondspits vertrekken (aan-

name 25 % van totale generatie in spitsuur). Het vrachtverkeer is gelijkmatig verdeeld over de dag. Er wordt aan-

genomen dat 15 % zich in de spits verplaatst (helft ingaand, helft uitgaand). 

 

2.3.1.4.5 Ontwikkelingsperspectieven vervoer over het water 

We vermelden hier 2 ontwikkelingsperspectieven die het vervoer van belangrijke volumes bulk via de waterweg, 

zeker ook van en naar dit plangebied, ten goede zullen komen : 

• Enerzijds is er het project van de vervanging van de drie 500 Ton sluizen bij de Blauwe kei (nabij de pro-

vinciegrens Limburg Antwerpen) door 1 grote sluis gebouwd in bypass zodat schepen met tonnenmaat 

1 350 Ton kunnen passeren.  Deze sluizenrij is immers de laatste beperking voor de tonnenmaat over dit 

traject.  Het project-MER voor dat project is lopend. 

• Anderzijds is er het proefproject Watertruck.  Dit is een duwvaart met kleine bakjes, specifiek voor bulk, 

dat moet toelaten om zeer efficiënt en aan lagere kostprijs de kleinere waterwegen te kunnen bevaren 

met bulkmaterialen zoals delfstoffen en uitgegraven bodem.  Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal 

investeren sterk in deze ontwikkelingen die ook door de producenten en handelaren van bouwmaterialen 

worden opgepikt. 
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2.3.1.5 Ontginningshypothese Groote Heide / Raekerheide 

2.3.1.5.1 Indeling in ontginnings- en herinrichtingszones en fasering 

Als ontginningshypothese wordt het gebied in 4 ruimtelijke zones ingedeeld : 

• Zone 1 : smalle ondiepe (15 m) ontginningszone in het noorden van Groote Heide, aansluitend bij het 

bedrijventerrein, die nabestemd wordt tot industriegebied na heraanvulling met fijne zanden 

• Zone 2 : resterend deel van de zone Groote Heide, waar door diepe ontginning (30 m) een diepe plas met 

randafwerking wordt gecreëerd wordt als watersportgebied (dagrecreatie) met gebruik van dekgronden 

uit het noordelijke gebied 

• Zone 3 : zone in het zuiden van Raekerheide, waar na ondiepe ontginning (15 m) een robuust natuurge-

bied gecreëerd wordt door heraanvulling met fijne zanden 

• Zone 4 : zone die diep wordt ontgonnen in 2 fasen (eerst ondiep 15 m , later diep 30m- en met gebruik 

van dekgronden wordt geherstructureerd voor natuur en landschap 

Deze zones zijn aangeduid op de kaarten 2.1 tot 2.4.  Deze zones zijn van belang om de geplande fasering van 

zandontginning goed te begrijpen.  Deze fasering is onderstaand besproken. 

 

FASE 1 

Figuur 2.3 6 : Situering van fase 1 van ontginning Kaulindus 

Zone 1 met een oppervlakte van 17,4 ha, aanslui-

tend bij het bestaande industrieterrein, wordt tot 

op een diepte van ca 15 meter ontgonnen. 

Op figuur 2.3.6 duidt de donkerpaarse zone de zone 

aan langs het kanaal, bestemd als industriegebied, 

die niet ontgonnen wordt en waar de installatie 

voor verwerking en overslag van de delfstoffen 

wordt geplaatst. 
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FASE 2 

Figuur 2.3.7 : Situering van fase 2 van ontginning Kaulindus, bestaande uit 
diepe ontginning van zone 2 en heraanvulling (en industriële nabestemming) 
van zone 1 

Zone 2, met een oppervlakte van ca 35,7 ha wordt diep ontgon-

nen. 

Zo snel als mogelijk wordt een beperkt deel van de fijne zanden 

uit deze zone aangewend voor de heraanvulling van de zone 1 

met oog op een stabiele aanvulling voor uitbreiding van het in-

dustrieterrein. 

Deze heraanvulling gebeurt door opspuiting achter een dijkli-

chaam dat plaatse blijft (ic via de techniek besproken in 

§ 2.3.1.3).  Weliswaar leidt dit tot het verlies van het volume van 

de dijk voor ontginning maar het laat wel toe op een snelle en 

specie-efficiënte wijze deze landheraanwinning te realiseren. 

 

 

FASE 3 

Figuur 2.3.8 : Situering van fase 3 van ontginning Kaulindus, be-
staande uit ondiepe ontginning van zone 3 

Zone 3 (zuidelijk deel Raekerheide) met een opper-

vlakte van ca 9,7 ha wordt ondiep ontgonnen met als 

doel daar naderhand door heraanvulling natuur te 

creëren.  In deze zone zijn op grotere diepte ook min-

der grove zanden aanwezig. 
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FASE 4 

Figuur 2.3.9 : Situering van fase 4 van ontginning Kaulindus, be-
staande uit ondiepe ontginning van zone 4 en aanvulling voor na-
tuurontwikkeling van zone 3 

Zone 4 (noordelijk deel Raekerheide) met een opper-

vlakte van ca 48 ha wordt ondiep (ca 15 m) ontgonnen. 

Zo snel als mogelijk wordt een beperkt deel van de fijne 

zanden uit deze zone aangewend voor de heraanvulling 

van de zone 3 met oog op snelle natuurontwikkeling.  

Het afwerkingspeil (boven of onder grondwatertafel en 

dus droog of nat) en de eindafwerkingslaag (ic het sub-

straat van de bovenste meter, ic rijkere of armere afdek 

dan wel fijn zand) zijn afhankelijk van de ecologische in-

vulling waarvoor meerdere varianten voorhanden zijn. 

Aan de noordzijde van Raekerheide wordt verblijfsre-

creatie ingepland.  Daar is indicatief op plan de cre-

atie van ondiepe lagunes weergegeven die niet dien-

stig zijn voor zandwinning maar een landschappelijk 

recreatieve inpassing van de verblijfsaccommodatie 

beogen.  Deze verblijfsrecreatie kan desgevallend 

reeds in een eerdere fase worden gerealiseerd aan-

gezien ze niet afhankelijk is van de zandwinning en 

een cohabitatie van verblijfsrecreatie en zandwin-

ning perfect organiseerbaar is. 

 

FASE 5 

Figuur 2.3.10 : Situering van fase 5 van ontginning Kaulindus, be-
staande uit diepe ontginning van zone 4 

Zone 4 wordt tot slot diep (ca 30 m) ontgonnen. 
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2.3.1.5.2 Grondbalans 

De grondbalans4 is weergegeven in tabel 2.3.2. 

Ze is gebaseerd op nauwkeurige berekeningen zoals besproken in § 2.3.1.2. en dit per zone.  Ze maakt een onder-

scheid tussen industriezand, grind en fijn zand.  De dikte van de afdek is niet nauwkeurig gekend maar wordt 

geraamd op gemiddeld 1 meter. 

Er kan worden uit afgeleid dat in de zones 2 en 4 volumes fijn zand niet vermarkt worden maar gehanteerd voor 

een snelle heraanvulling van de ondiep ontgonnen zones 1 en 3.  Daartoe is, samen, 3,3 mio m³ fijn zand vereist.  

Er kan tevens worden uit afgeleid dat de afdek (1,2 mio m³) beschikbaar blijft voor bijkomende herstructurering 

die niet opgenomen is in het plan.  Daarmee kunnen oevers worden afgewerkt, bijkomend land worden aange-

wonnen, een leeflaag worden aangebracht in de zuidelijke natuurzone (desgewenst), …  In het planMER worden 

daartoe aanbevelingen gedaan.  De chemische en fysische samenstelling van deze afdek wordt bij die aanbeve-

lingen uiteraard betrokken. 

Tot slot kan de totaal vermarktbare hoeveelheid (16,5 mio m³) delfstof worden afgelezen. 

Op pagina 62 is deze zelfde grondbalans weergegeven maar dan aangevuld met de verwachte voortschrijding in 

de tijd rekening houdend met het tot doel gestelde productieritme (900 000 ton/jr voor Kaullindus). 

Tabel 2.3.2 : Grondbalans voor de gebieden Raekerheide en Grote Heide 

 

 

  

                                                           
4 Ook hier dient vermeld te worden dat de aannames over vermarkting en gebruik van delfstoffen voor reconstructie slechts 
een hypothese zijn, die kan wijzigen op basis van zowel de markt voor delfstoffen als het aanbod aan aanvulgronden. 

Raeker Heide / 

Grote Heide

dikte pakket dat 

wordt ontgonnen oppervlakte

Industriezand & 

grind Fijn zand Afdek

Totaal 

grondverzet

Fijn zand voor 

herstructurering Totaal verkoop

(m) ha (m3) (m3) (m3) (m3)

vereist volgens 

plan (m³)

waarvan fijn zand 

(m3)

waarvan 

dekgronden (m³) (m3)

zone 1 15 17,4 835 739 1 137 560 173 838 2 147 138 2 147 138 2 147 138 1 973 300

zone 2 30 35,7 2 462 217 4 048 932 356 613 6 867 763 2 147 138 4 364 012

zone 3 15 9,7 439 974 614 522 97 152 1 151 648 1 151 648 1 151 648 1 054 496

zone 4 15 49,0 2 468 592 3 444 070 490 853 6 403 515 1 151 648 5 349 020

zone 4 30 1 553 038 2 252 274 0 3 805 313 3 805 313

Totalen 111,8 7 759 561 11 497 358 1 118 456 20 375 375 3 298 786 3 298 786 3 298 786 0 16 546 139

Eindafwerking
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2.3.1.6 Ontginningshypothese Achterste Hostie 

2.3.1.6.1 Indeling in ontginnings- en herinrichtingszones en fasering 

Als ontginningshypothese wordt het gebied in 4 ruimtelijke zones ingedeeld : 

• Zone 1 : ontginningszone westelijk aansluitend op de voormalige ontginningsplas.  Deze zone wordt na 

ontginning tot 15 m diepte nabestemd tot natuurgebied (desgevallend na realisatie van boscompensatie) 

via heraanvulling (met fijne zanden en afdek) 

• Zone 2 : ontginningszone ten noorden gelegen, westelijk van de hoogspanningsleiding, die wordt ontgon-

nen tot 20 m diepte 

• Zone 3 : ontginningszone en noorden gelegen, oostelijk van de hoogspanningsleiding, die wordt ontgon-

nen tot 25 m diepte 

• Zone 4 : centrale zone waarop de verwerkingsinstallaties staan.  Deze wordt finaal beperkt (ca 8 m diep) 

ontgonnen om finaal te worden geherstructureerd voor natuurontwikkeling 

De herinrichting in het gebied Achterste Hostie gebeurt met enerzijds de beschikbare afdekgronden en anderzijds 

fijne zanden die niet gecommercialiseerd worden maar gereserveerd voor de herstructurering.  Over de volledige 

ontginning genomen, wordt er van uit gegaan dat ca 33 % van de fijne zanden niet gecommercialiseerd wordt en 

voor herinrichting beschikbaar is. 

Deze zones zijn aangeduid op de kaarten 2.1 tot 2.4.  Deze zones zijn van belang om de geplande fasering van 

zandontginning goed te begrijpen.  Deze fasering is onderstaand besproken. 
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BESTAANDE TOESTAND 

Figuur 2.3.11 : Bestaande toestand Achterste Hostie 

In de huidige situatie is een bestaande plas aanwezig in het gebied ‘Ach-

terste Hostie’, welke door Kempische Zandgroeven Winters is ontgon-

nen in de loop van de jaren ’80.  De oppervlakte van het wateroppervlak 

bedraagt ca. 18 ha.  De diepte van de plas bedraagt ca. 25 m onder wa-

teroppervlak. 

Ten zuiden van de bestaande waterplas is in 1964 door het gemeente-

bestuur van Bocholt een verkaveling goedgekeurd die in de mogelijkheid 

voorzag voor het bouwen van weekendverblijven. 

Ten westen van de bestaande plas situeert zich een naaldbosstrook die 

ten westen aansluit op een veldweg die ingepast is in het recreatieve 

routenetwerk voor wandelen, paardrijden of fietsen (mountainbike).  

Ten noordwesten strekt zich een landbouwstrook uit die aan de noord-

zijde wordt begrensd door bos.  Aan de noordoostelijke en oostelijke 

zijde treffen we eveneens bosgebied aan van naald- en gemengd hout.  

Aan de oostzijde bevindt zich nog een bosstrook (naald) die de overgang maakt naar de Kettingbrugweg met aan 

de overzijde het industrieterrein Kettingbrug. 
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FASE 1 

Figuur 2.3.12 : Situering van fase 1 van ontginning Winters bestaande uit ontginning tot 
ca 15 m diepte van zone 1 

Zone 1 met een oppervlakte van 10,6 ha, aan de westzijde aansluitend 

bij de bestaande plas, wordt tot op een diepte van ca 15 meter ontgon-

nen. 

Een tussendijk blijft ter plaatse voor latere heraanvulling van deze zone 

tot natuurgebied met gebruik van o.a fijne zanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2 

Figuur 2.3.13 : Situering van fase 2 van ontginning Winters bestaande uit ontginning 
van zone 2 tot ca 20 m diepte van zone 2 en heraanvulling voor natuurontwikkeling 
van zone 1 met fijne zanden en afdek 

Zone 2 met een oppervlakte van 21,1 ha sluit ten noorden aan op zone 

1 en blijft ten westen van de hoogspanningsleiding.  Deze zone wordt 

ontgonnen tot een diepte van ca 20 m. 

Een deel (ca 33 %) van de fijne zandfractie van zones 1 en zones 2 en 

een deel van de afdek uit deze zones wordt gebruikt voor heraanvul-

ling van zone 1 ten behoeve van natuur. 

Het afwerkingspeil (boven of onder grondwatertafel en dus droog of 

nat) en de eindafwerkingslaag (ic het substraat van de bovenste me-

ter, ic rijkere of armere afdek dan wel fijn zand) zijn afhankelijk van de 

ecologische invulling waarvoor meerdere varianten voorhanden zijn. 
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FASE 3 

Figuur 2.3.14 : Situering van fase 3 van ontginning Winters bestaande uit ontginning 
van zone 3 tot ca 25 m diepte  

In fase 3 wordt de zone 3, gelegen ten oosten van de hoogspannings-

leiding en ca 24,3 ha groot, ontgonnen tot een diepte van ca 25 m. 

De zones van de hoogspanningsmasten dienen voldoende worden ge-

vrijwaard, waardoor de hoogspanningsleiding een fysische afschei-

ding vormt tussen de fase 2 en fase 3.  Eventueel kan men later over-

wegen om de beide landtongen waar nu hoogspanningsleidingen 

aanwezig zijn terug met elkaar te verbinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 4 

Figuur 2.3.15 : Situering van fase 4 van ontginning Winters bestaande uit een be-
perkte ontginning van de centrale zone, ic zone 4  

In fase 4 wordt de centrale zone waarop tot dan de installaties ge-

staan hebben ontgonnen.  Deze zone heeft een oppervlakte van ca 

3,8 ha.  De ontginningsdiepte wordt beperkt tot ca 8 m en rondom 

blijven dijkjes staan. 
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FASE 5 

Figuur 2.3.16 : Situering van fase 5 van ontginning Winters bestaande uit 
heraanvulling met oog op natuurontwikkeling van de centrale zone, ic 
zone 4  

In fase 5 wordt de centrale zone opnieuw aangevuld met be-

schikbare grondoverschotten (ic afdek en fijne zanden die niet 

gecommercialiseerd werden). 

Het afwerkingspeil (boven of onder grondwatertafel en dus 

droog of nat) en de eindafwerkingslaag (ic het substraat van de 

bovenste meter, ic rijkere of armere afdek dan wel fijn zand) 

zijn afhankelijk van de ecologische invulling waarvoor meer-

dere varianten voorhanden zijn. 
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2.3.1.6.2 Grondbalans 

De grondbalans5 is weergegeven in onderstaande tabel 2.3.3.   

Ze is gebaseerd op berekeningen zoals besproken in § 2.3.1.2. en dit per zone.  Ze maakt een onderscheid tussen 

industriezand, grind en fijn zand.  De dikte van de afdek is niet nauwkeurig gekend maar wordt geraamd op ge-

middeld 1 meter. 

Per zone wordt ca 33 % van het fijne zand niet gecommercialiseerd waardoor het beschikbaar is voor herinrichting.  

Ook de dekgronden zijn beschikbaar voor herinrichting.  Bij de heraanvulling van zones 1 en 4 wordt er maximaal 

gebruik gemaakt voor de fijne zanden die op dat ogenblik daarvoor beschikbaar zijn. 

Er kan uit de grondbalans worden afgeleid dat een groot deel van de afdek (ca 436.000 m³) en deel van de fijne 

zanden (ca 557.000 m³) beschikbaar blijft voor bijkomende herstructurering die niet opgenomen is in het plan.  

Daarmee kunnen oevers worden afgewerkt, bijkomend land worden heraangewonnen, een leeflaag worden aan-

gebracht in de natuurzones (desgewenst), …   

Tot slot kan de totaal vermarktbare hoeveelheid (5,8 mio m³) delfstof worden afgelezen. 

Op pagina 63 is deze zelfde grondbalans weergegeven maar dan aangevuld met de verwachte voortschrijding in 

de tijd rekening houdend met het tot doel gestelde productieritme (300 000 ton/jr voor Winters). 

 

Tabel 2.3.3 : Grondbalans voor het gebied Achterste Hostie 

 

 

  

                                                           
5 Ook hier dient vermeld te worden dat de aannames over vermarkting  en gebruik van delfstoffen voor reconstructie 
slechts een hypothese zijn, die kan wijzigen op basis van zowel de markt voor delfstoffen als het aanbod aan aanvulgronden 

Achterste 

Hostie

dikte pakket dat 

wordt ontgonnen oppervlakte

Industriezand & 

grind Fijn zand Afdek

Totaal 

grondverzet

Fijn zand voor 

herstructurering Totaal verkoop

(m) ha (m3) (m3) (m3) (m3)

vereist volgens 

plan (m³)

waarvan fijn zand 

(m3)

waarvan 

dekgronden (m³) (m3)

zone 1 15 10,6 401 082 563 057 105 949 1 070 089 187 686 860 089 697 363 162 726 776 454

zone 2 20 21,1 1 089 173 1 529 031 211 194 2 829 399 509 677 2 108 527
zone 3 25 24,3 1 431 794 2 010 019 243 636 3 685 449 670 006 2 771 807

zone 4 8 3,8 77 923 109 391 38 133 225 447 36 464 149 447 149 447 150 850

TOTAAL KZW 59,8 2 999 972 4 211 499 598 912 7 810 383 1 403 833 1 009 536 846 810 162 726 5 807 638

Eindafwerking
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2.3.2 Nabestemming 

Onderstaand wordt de nabestemming van de groeven en de functionele inrichting van het gehele gebied (op 

planniveau) voor elk van de plangebieden die in de nota Vlaamse Regering weerhouden worden, omschreven.  

Deze plangebieden zijn dan ook ruimer dan de zandwinningen die er deel van (zullen) uitmaken. 

Een geïntegreerd nabestemmingsplan is onderstaand weergegeven in figuur 2.3.17. 

 

Figuur 2.3.17 : Geïntegreerd nabestemmingsplan 
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2.3.2.1 Nabestemming van het plangebied Achterste Hostie 

Het plangebied Achterste Hostie kent over zijn volledige oppervlakte een nabestemming natuur met beperkt re-

creatief medegebruik zodat het gebied als stiltegebied blijft functioneren : 

• geen recreatief gebruik van de wateroppervlakte noch van de oevers 

• enkel toegankelijk voor wandelaars / fietsers / natuurbeleving 

Echter kan men niet voorbij gaan aan een huidige feitelijke situatie waarvoor straks een oplossing dient te worden 

gezocht : 

• rondom het plangebied situeren zich een aantal routenetwerken (wandel, fiets, ruiter), welke onder voor-

waarden deels door het gebied kunnen omgelegd worden, teneinde de natuurbeleving van het nieuw 

aangelegde gebied te verhogen; 

• de huidige waterplas blijkt tijdens de zomerperiode dagtoeristen aan te trekken.  Men kan ervoor opteren 

om het gebied af te sluiten voor dit sporadisch recreatief medegebruik, maar ervaring leert dat dit zeer 

moeilijk te handhaven valt.  Anderzijds zou men ervoor kunnen opteren om dit enigszins te kanaliseren 

middels tijdelijke pop-up-voorzieningen die enkel in de betreffende periode op kleine schaal worden uit-

gebaat. Te denken valt aan een tijdelijke kiosk, picknickbanken, tijdelijke kleedhokken en sanitair, …   

Dit maakt geen voorwerp uit van dit planMER aangezien handelingen in verband met recreatief medege-

bruik dat de bestemming niet in het gedrang brengt en/of handelingen in verband met recreatie in af-

wachting van de realisatie van de bestemming (desgevallend tijdelijk) vergunbaar zijn in afwijking van de 

plannen van aanleg (art. 4.4.4. codex RO). Zo deze handelingen door hun tijdelijk karakter, ic beperkt tot 

de zomermaanden, al niet vrijgesteld zijn van vergunning (art. 7.2 vrijstellingenbesluit). 

In de discipline biodiversiteit kunnen ecologische randvoorwaarden daarbij worden geformuleerd. 

Het concrete laagdynamisch recreatief medegebruik zal finaal geregeld worden in een op te maken beheerplan. 
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2.3.2.2 Nabestemming van het plangebied Groote Heide & Raekerheide 

2.3.2.2.1 Nabestemming bedrijvenzone 

De bestaande bedrijvenzone aan de Kettingbrugweg is volzet en voor een groot deel bebouwd. De brouwerij 

Martens vestigde er reeds haar distributiecentrum en de bottelarij. De brouwerij wil de productieactiviteit op 

termijn gefaseerd volledig overhevelen naar de site Kettingbrugweg en zal daar ruimte voor nodig hebben. Dit 

kadert ook in een ruimere visie waarbij een aanzienlijke vermindering van vrachtverkeer in het centrum van Bo-

cholt het doel is. Ook het aanzienlijk pendelverkeer van vrachtwagens tussen de twee sites van de brouwerij zou 

op termijn wegvallen. Ook enkele van de andere bedrijven stelden reeds de vraag voor bijkomende terreinen en 

voor het gebruik van het Kempisch kanaal als transportas. 

 

Figuur 2.3.18 : Nabestemming bedrijvenzone 

In dit verband is het wenselijk om een deel 

van het te ontginnen terrein te reserveren 

als uitbreidingszone voor bedrijvigheid. Dit 

kan door een deel van de noordelijke ont-

ginningsplas relatief snel te dempen met 

aanvulzand of grond van elders. Op deze 

manier wordt er voldoende ruimte gege-

ven aan de bestaande bedrijven om uit te 

breiden en te herlockaliseren. Het voorstel 

is om ongeveer 32,5 ha (bruto beschikbare 

ruimte) uitbreiding van het bestaande be-

drijventerrein te voorzien.  Uiteraard zijn 

ook nieuwe bedrijven of bedrijvigheid ge-

relateerd aan de zandwinning (bvb beton-

nijverheid) mogelijk op dit terrein. 
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2.3.2.2.2 Nabestemming recreatie 

De bestaande kanalen hebben vandaag al een belangrijke functie voor toeristisch recreatieve activiteiten in de 

regio. Indien we de toekomstige ontginningsplassen in beschouwing nemen kunnen deze op termijn een moge-

lijkheid op een bijkomend toeristisch-recreatief product in Bocholt bieden. De relatie kanaal – ontginningsplassen 

– toeristische netwerken bieden aan deze plaats unieke potenties met betrekking tot recreatie in actieve of pas-

sieve vorm. De nabestemming moet daarom ruimte geven voor een voldoende aanbod van verschillende soorten 

recreatiemogelijkheden door de uitbouw van een recreatieve poort. 

De beschikbare ruimte valt duidelijk uiteen in twee deelgebieden (ten noorden en ten zuiden van de Fabrieks-

straat) met een verschillend karakter.  

De noordelijke plas kan bekeken worden in het kader van de ontwikkeling van watertoerisme en aanvullende 

sport- en recreatiemogelijkheden langsheen het Kempens kanaal, dat een belangrijke overgangszone vormt tus-

sen open ruimte gebieden met verweving van toerisme, landbouw en natuur op provinciaal niveau en een snoer 

van toeristisch recreatieve gebieden. 

 

WATERSPORT OP DE NOORDELIJKE PLAS (GROOTE HEIDE) 

De kanalen vervullen ook een belangrijke functie voor de watersport. Zowel stroomopwaarts als stroomaf-

waarts zijn vele voorbeelden te vinden van medegebruik voor watersport. Deze activiteiten zijn verder ook 

bij uitstek geschikt om te verbinden met verblijfstoerisme. Voor wat betreft waterski is het mogelijk te wer-

ken met een kabelski.  Kabelskiën is een sport die niet zozeer in clubverband dan wel individueel recreatief 

tegen betaling per beurt wordt beoefend. De omloopkabel hangt ca. 8 meter boven het water en wordt 

aangedreven door een geruisloze elektromotor. 

Foto’s 2.3.2: Kabelwaterski is een optie in het gebied Groote Heide  
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Er wordt gestart vanaf een glijplatform dat haaks op de om-loopkabel staat. De snelheid varieert van 30 km 

voor de beginners tot wel 58 km voor wedstrijdskiërs. 

Verder wordt er ruimte voorzien voor alle andere mogelijke watergebonden sporten zoals onder andere zei-

len, surfen, roeien, …. Op vraag van Sport Vlaanderen wordt ook waterski beschouwd achter een motorboot.  

Dit is duidelijk te onderscheiden van het veel luidruchtiger racewaterski en jetski.  In de discipline geluid 

wordt hier verder op ingegaan. 

Er wordt tevens een mogelijkheid voorzien voor diepwaterduiken (o.a. onderwater parcours met specifieke 

hindernissen of ontdekkingselementen) gecombineerd met een opleidingscentrum voor hulpdiensten. Deze 

opleiding kan worden ondergebracht binnen de op te richten infrastructuur. 

 

ONTWIKKELING WATERPAVILJOEN AAN DE ZUIDRAND VAN DE NOORDELIJKE PLAS (GROOTE HEIDE) 

Om de voorziene elementen in een werkbaar kader toe te laten is er nood aan een plaats die visueel en 

functioneel structureert. Het voorzieningen niveau moet hoogwaardig zijn (parking, horeca, dagrecreatieve 

activiteiten, gedifferentieerd aanbod verblijfsrecreatie). We stellen dan ook voor een gebouw te voorzien dat 

dienst doet als poort (draaispil) voor de recreatieve ontwikkeling. Het gebouw moet een baken zijn in de 

omgeving zonder daarbij te vervallen in louter grootschalige volumes. 

Foto 2.3.3 : Mogelijke verbeelding waterpaviljoen 

De plaatsing van een centraal gebouw in het ge-

bied is wenselijk om functies te bundelen en de 

ontwikkeling te linken aan de omgeving (cen-

trum Kaulille). Een invulling kan bv. opgevat 

worden als een waterpaviljoen dat vormgege-

ven moet worden als een multifunctioneel ge-

bouw dat tegelijk functioneert als vertrekplaats 

of stapsteen binnen het ruimer recreatief wan-

del- en fietsroutenetwerk. Op deze manier 

wordt de ruimte ingeschakeld binnen de aan-

wezige toeristisch recreatieve voorzieningen 

van Kaulille (directe omgeving) en Bocholt en 

aanpalende gemeenten (ruimere omgeving). Het gebouw kan een hotel bevatten (60 kamers) evenals ruimte 

voor ontmoeten, opleiding watersport, vergaderplaatsen, seminarie,… Op deze manier kan de invulling en 

haar economische spin-off een versterking zijn voor de kern van Kaulille.   
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Het waterpaviljoen wordt gezien als buitenplaats voor mensen uit de regio maar ook als vertrekplaats voor 

watersporters. Wandelaars en fietsers vinden een plek om even uit te rusten, te genieten van het uitzicht 

over het water en wat informatie over de natuurlijke omgeving te vinden. Een plek die zowel met het water 

als met het land verbonden is. Het waterpaviljoen wordt uitgebouwd met rendabele hotelfunctie en de nood-

zakelijke faciliteiten om jaarrond een kwalitatief aanbod te kunnen hebben. De inplanting van deze infra-

structuur moet gezien worden in aansluiting met de Fabriekstraat. 

 

VERBLIJFSRECREATIE AAN DE NOORDZIJDE VAN DE ZUIDELIJKE PLAS (RAEKERHEIDE) 

In het noordoosten worden kleinschalige verblijven aan of op het water voorzien als nieuwe verblijfsrecreatie 

(bv bungalows langs de waterrand of chalets op het water …). In de planfase gaan we uit van een 150 tot 200 

vakantiewoningen in een parkachtige setting. De landschappelijke waterpartijen die daarvoor specifiek aan-

gelegd worden, worden fysiek afscheiden van de grote plas, minstens door een boeienlijn. 

De grote waterplas zal immers geen recreatief gebruik kennen (ook geen laagdynamisch gebruik zoals zwem-

men, roeien of varen).  De waterplas vormt wel een schitterend landschappelijk decors voor wandelen en 

fietsen. De plas is dan ook een rustgebied voor fauna en heeft ecologisch interessante oevers. 

 

Foto’s 2.3.4 : Mogelijke typologieën waterchalets 
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Langsheen de Fabrieksstraat kan de noodzakelijke infrastructuur worden voorzien die bij een correcte uitbating 

van dergelijke vakantiewoningen hoort (ontvangst, parking, shop, informatie, restaurant,…), al dan niet geïnte-

greerd met de dagrecreatieve uitbating aan de noordzijde. 

 

2.3.2.2.3 Wonen op het water (zeer beperkt, noordzijde zuidelijke plas Raekerheide) 

Aansluiten bij het woongebied voorzien we (beperkt) ruimte voor wonen op het water. Deze woonvorm zit im-

mers enorm in de lift en er is traditioneel in Vlaanderen een groot tekort aan plaatsen waar op deze manier ge-

woond kan worden. Vanuit de Vlaamse overheid werden eerder reeds signalen gegeven dat er nieuwe plaatsen 

voor deze woonvorm worden gezocht. 

 

Concreet stellen we hier voor om aansluitend aan de Fabriekstraat aan de zijde van het centrum van Kaulille een 

beperkt aantal van deze woonmogelijkheden (ca 10 stuks) te voorzien. Het duurzame karakter staat hierbij voorop 

en dit  zouden volledig self sustaining units kunnen zijn: 

• Paalwoning 

• Waterwoning 

• Woonark 

 

Foto’s 2.3.5 : Mogelijke verbeelding van wonen op het water 
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2.3.2.3 Laagdynamische recreatie en natuurontwikkeling in het (volledige) gebied 

 

LAAGDYNAMISCHE RECREATIE 

 

Verknoping met het bestaande recreatief netwerk is de beste garantie op een duurzame ontwikkeling van toe-

risme in de regio : 

• Wandelnetwerk : er kan aangesloten worden op bestaande wandelroutes in de omgeving (bv. Lozerheide. 

Uiteraard vormen de plassen en het kanaal soms barrières maar een route in het gebied met een avon-

tuurlijker karakter kan een nichepubliek aanspreken. 

• Fietsnetwerk: het fietsknooppuntennetwerk is vandaag al sterk uitgebouwd en vormt een belangrijke rug-

gengraat voor toeristische ontwikkelingen. De site is perfect inpasbaar als belevingselement op een route 

of als start en vertrekpunt. Fietsenverhuur sluit aan op de infrastructuur van het waterpaviljoen. 

De herinrichting van de plassen en bijhorende oevers moeten bijdragen tot een globale landschappelijke beleving. 

Deze inrichting moet zorgen voor een rustgevend en natuurlijk karakter van de omgeving. Dit kan inhouden dat 

bepaalde gebieden meer en bepaalde gebieden minder toegankelijk worden gemaakt. Volgende elementen kun-

nen overwogen worden: 

• broedeilanden (schiereilanden) 

• natuurontwikkeling toegankelijk via wandelroute 

• vogelkijkhut 

• interactieve natuurbeleving/educatie 
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Foto’s 2.3.6 : Mogelijke verbeelding van het laagdynamisch recreatief medegebruik van het gebied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITGESTREKT NATUURGEBIED RAEKERHEIDE & ACHTERSTE HOSTIE 

De plas Raekerheide en de plas Achterste Hostie zullen geen recreatief gebruik op het water kennen en vormen 

een rustgebied.  Voor de creatie van ecologisch interessante oevers is een belangrijk volume dekgronden beschik-

baar (cfr supra).  Binnen de discipline biodiversiteit worden daartoe voorstellen gedaan. 

In het zuiden van Raekerheide en in het westen van Achterste Hostie wordt telkens een zone via opspuiting met 

fijne zanden voor natuurontwikkeling geherstructureerd kort volgend op de ondiepe ontginning van deze zone. 

In de discipline biodiversiteit worden voorstellen gedaan voor de gewenste natuurontwikkeling en de eindafwer-

king die daartoe vereist is. 

De ecologische invullingsvarianten zijn kort gesitueerd onder § 2.3.4.  
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2.3.3 Varianten fasering 

In geval op kortere termijn een verblijfsrecreatieve ontwikkeling realistisch is, kan het zinvol zijn, ondanks de  

theoretische  ‘cohabitatiemogelijkheid’ van verblijfsrecreatie met zandontginning, de fasering binnen het gebied 

Raekerheide te wijzigen.  Het ‘versneld’ ontginnen van de noordzijde van Raekerheide is met dat oogmerk een 

faseringsvariant.   

Daardoor kan de zandontginning aan die zijde en de landschappelijke vormgeving van de verblijfsrecreatie hand 

in hand gaan en kan werk met werk gemaakt worden.  Daarna zou de ontginning zone 3 (de natuurontwikkelings-

zone) ontgonnen worden en finaal de ondiepe en diepe ontginning van zone 4.  Deze activiteiten zijn dan ook niet 

meer rust verstorend voor de verblijfsrecreatie zone. 

De gevolgen van deze afwijkende faseringsvariant worden slechts besproken voor de disciplines waarvoor dit een 

significant verschil geeft. 

Figuur 2.3.19 : Faseringsvariant met oog op versnelde realisatie van verblijfsrecreatie 

 

  



Deel 2 – Beschrijving van het planvoornemen Plan MER   Zandontginning en herbestemming van Achterste Hostie, Groote Heide en Raekerheide te Bocholt 

   [ 57 ]  

2.3.4 Varianten ecologische invulling 

Voor de zones die heraangevuld worden voor natuurontwikkeling na ondiepe ontginning zijn meerdere ecologische invullingen 
denkbaar.  Oa volgende varianten zijn mogelijk : 

• Natuurontwikkeling in de open droge sfeer, oa schraalgraslanden, heideterreinen 

• Natuurontwikkeling in de natte open sfeer, oa verlandingsvegetaties, moeraszones, rietpartijen 

• Natuurontwikkeling in de bossfeer (nat of droog) 
In de discipline biodiversiteit zal een voorstel van ecologische invulling worden ontwikkeld. 

Foto’s 2.3.7 : Mogelijke verbeelding open natuurontwikkeling in de natte  sfeer -> 

Foto’s 2.3.8 : Mogelijke verbeelding open natuurontwikkeling in de droge sfeer 

Foto’s 2.3.9 : Mogelijke verbeelding gesloten natuurontwikkeling (ic bos)  
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2.3.5 Bestudeerde situaties  

De dominante ingreepgroepen die de effecten van het plan bepalen, zijn weergegeven onder de paragraaf “in-

greep-effectrelaties”.  Het betreft : 

• De perimeter van het grondverzet 

• De omvang waterplas 

• De gewonnen Hoeveelheid Zand 

• De teruggevoerde Hoeveelheid Aanvulgrond (deklagen, niet gecommercialiseerde fracties, occasionele 

externe aanvoer) 

• De uitvoeringswijze (inzet machines, fasering, werkuren, …) 

• De organisatie en volumes van externe afvoer 

• De herstructurering / eindafwerking 

• De exploitatie of gebruik van de geherstructureerde zones 

 

Deze ingrepen variëren doorheen de volledige looptijd van het project zodat geen volledig effectenbeeld kan 

worden verkregen door slechts één situatie in de tijd te beschouwen.   

Daarom zullen de effecten worden besproken voor 4 situaties in de tijd : 

• T10 : de situatie 10 jaar na start van het project.  De omvang van de ontginningsplassen is nog beperkt.  

De herstructurering is echter al in volle uitvoering (oa zone 1 Achterste Hostie en zone 1 Groote Heide 

zijn heraangevuld).  Er is wellicht nog geen dag- of verblijfsrecreatieve invulling. 

• T20 : de situatie 20 jaar na start van het project.  De zandwinningen naderen hun maximale uitgestrekt-

heid.  De natuurontwikkeling in het zuiden van Raekerheide (zone 3) is inmiddels eveneens gerealiseerd.  

De dagrecreatieve zone is in volle exploitatie.  Een verblijfsrecreatieve invulling gelijktijdig met de lopende 

zandwinning in Raekerheide is perfect mogelijk en als planhypothese gaan we er dus van uit dat deze in 

T20 operationeel is. 

• T30 : de situatie 30 jaar na start van het project.  De ontginning is dan niet volledig beëindigd.  De centrale 

zone 4 in het gebied Achterste Hostie omvat nog de installaties maar wordt weldra zelf ontgonnen.  In 

het gebied Raekerheide is het laatste zand (op diepte) net gewonnen.  Het recreatief gebruik van het 

gebied is volledig ontplooid.   

• T40 : de situatie 40 jaar na de start van het project.  De ontginning is dan geruime tijd beëindigd.  De 

geherstructureerde natuurgebieden hebben zich inmiddels 25 à 30 jaar kunnen ontwikkelen. 
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De voortschrijding van de ontginning doorheen de tijd wordt bepaald door de productie per jaar (eigenlijk de 

verkoop per jaar) enerzijds en de ingeschatte reserves per zone anderzijds.  Uitgaande van de voorgenomen pro-

ductie van 900 000 ton/jaar voor Kaulindus en 300 000 ton/jaar voor Winters en de gekubeerde reserves per zone 

werden de situaties in T10, T20 en T30 zo nauwkeurig mogelijk benaderd. 

De resultaten zijn cartografisch weergegeven in de onderstaande kaarten (2.1 t.e.m. 2.4) en de kengetallen voor 

wat de ontginning betreft (oppervlakte ontgonnen, gewonnen volumes, verkochte volumes, …) in de daarna vol-

gende tabellen 2.3.4 en 2.3.5. 
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Tabel 2.3.4 : Schets van de situaties T10, T20 en T30 voor de gebieden Raekerheide en Grote Heide 

 

Tabel 2.3.5 : Schets van de situaties T10, T20 en T30 voor het gebied Achterste Hostie 

 

  

Achterste Hostie

dikte pakket dat 

wordt ontgonnen oppervlakte

Industriezand 

& grind Fijn zand

Fijn zand voor 

herstructurering

300 000 

ton/jaar

(eenheid) (m) ha (m3) (m3) (m3) (m3) (ton)  factor 1,7 (jaar)

zone 1 15 10,6 401 082 563 057 187 686 776 454 1 319 971 4,4

zone 2 (50%) 20 10,5 544 587 764 516 254 839 1 054 264 1 792 248 6,0

Situatie T10 21,1 945 669 1 327 573 442 524 1 830 717 3 112 220 10,4

zone 2 (50%) 20 10,5 544 587 764 516 254 839 1 054 264 1 792 248 6,0

zone 3 (25%) 25 6,1 357 949 502 505 167 502 692 952 1 178 018 3,9

Situatie T20 16,6 902 535 1 267 020 422 340 1 747 215 2 970 266 9,9

zone 3 (75%) 25 18,3 1 073 846 1 507 514 502 505 2 078 855 3 534 054 11,8

Situatie T30 18,3 1 073 845,7 1 507 514,1 502 504,7 2 078 855,1 3 534 053,6 11,8

zone 4 8 3,8 77 923 109 391 36 464 150 850 256 445 0,9

TOTAAL KZW 41,5 2 999 972 4 211 499 1 403 833 5 807 638 9 872 985 32,9

Totaal netto verkoopbaar

Raeker Heide / 

Grote Heide

dikte pakket dat 

wordt ontgonnen oppervlakte

Industriezand 

& grind Fijn zand

Fijn zand voor 

herstructurering

900 000 

ton/jaar

(eenheid) (m) ha (m3) (m3) (m3) (m3) (ton)  factor 1,7 (jaar)

zone 1 15 17,4 835 739 1 137 560 1 973 300 3 354 609 3,7

zone 2 (85 %) 30 30,3 2 092 885 3 441 592 2 147 138 3 387 340 5 758 477 6,4

Situatie T10 47,7 2 682 402 4 174 259 2 147 138 5 360 639 9 113 086 10,1

zone 2 (15 %) 30 5,4 369 333 607 340 976 672 1 660 343 1,8

zone 3 15 9,7 439 974 614 522 1 054 496 1 792 642 2,0

zone 4 (75 %) 15 36,8 1 851 444 2 583 052 1 151 648 3 282 849 5 580 842 6,2

Situatie T20 51,8 2 536 683 3 693 197 1 151 648 5 314 016 9 033 828 10,0

zone 4 (25 %) 15 12,3 617 148 861 017 1 478 166 2 512 881 2,8

zone 4 30 1 553 038 2 252 274 3 805 313 6 469 031 7,2

Situatie T30 12,3 2 540 475 3 629 902 5 283 478 8 981 913 10,0

TOTAAL PRB 111,8 7 759 561 11 497 358 3 298 786 15 958 134 27 128 827       30,1

Totaal netto verkoopbaar
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2.4 ALTERNATIEVEN 

2.4.1 Doelstellingalternatieven en locatiealternatieven 

De beleidsdocumenten Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan (AOD), Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan Zand 

in Limburg (BOD), de mededeling aan de Vlaamse Regering en de beslissing van de Vlaamse regering bevatten 

heel wat afwegingen in verband met doelstellingalternatieven.  We verwijzen daarvoor naar § 2.2. waar deze 

documenten zijn beschreven. 

 

Het voorontwerp BOD ‘Zand in Limburg’ dd. december 2006 bevatte een milieueffectenbeschrijving en –beoor-

deling van 24 locaties voor zandwinning (bouwzand en vulzand) in de provincie Limburg.  De milieueffectenbe-

schrijving en –beoordeling omvatte een studie van 14 milieueffectgroepen. 

Dit omvangrijke onderzoek van locaties omvatte uiteraard de 3 plangebieden die het voorwerp van dit plan-MER 

vormen  

Het voorontwerp BOD met inclusief m.e.r.-onderzoek kwam via een studieopdracht tot stand en werd : 

• opgemaakt door een team van erkende MER-deskundigen 

• geadviseerd door alle relevante adviserende overheidsdiensten gedurende de totstandkoming 

• naar kwaliteitsbeoordeling opgevolgd door de dienst MER. 

 

Het m.e.r.-onderzoek omvatte niet alleen een klassieke me.r.-beoordeling voor 14 effectgroepen maar eveneens 

een passende beoordeling, een ruimtelijke afweging en een watertoets.  Het eerder gevoerde onderzoek voldoet 

daarmee aan de essentiële kwaliteitskenmerken van een zorgvuldig locatiealternatievenonderzoek op plan-

m.e.r.-niveau.. 

In de kennisgeving bij dit plan-MER werd het plan-MER-waardige onderzoek van locatievoorstellen uit het voor-

ontwerp BOD, overgenomen als locatiealternatievenonderzoek op planniveau.  De hoofdstukken 5, 6, 7 en 9 van 

het m.e.r.-onderzoek van december 2006 werden gevoegd als deel 4 bij de kennisgeving.   

 

Op 13 oktober 2010 vroeg het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering in een resolutie om de BOD’s te schrap-

pen als planfiguur en te vervangen door delfstoffennota’s.  Alle lopende besluitvormingsprocedures van vooront-

werpen BOD’s werden bijgevolg stopgezet.  Daardoor werd het plan-MER-waardig document niet meer samen 

met het BOD, zoals voorzien in het oppervlaktedelfstoffendecreet, voorlopig vastgesteld en aan openbaar onder-

zoek onderworpen. 
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Via de kennisgeving bij dit plan-MER werd evenwel volledige inspraak geboden op het gevoerde locatiealterna-

tievenonderzoek en dit zowel wat betreft de onderzochte locatiealternatieven (ic 24 sites) als wat betreft de re-

sultaten van de effectbeschrijving en beoordeling (ic 14 effectgroepen, een watertoets, passende beoordeling en 

ruimtelijke afweging) 

Voor een volledig overzicht wordt verwezen, hetzij naar het document van december 2006, hetzij naar het deel 4 

van de kennisgeving  (https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4560.pdf) van dit plan-MER. 

In de richtlijnen van de dienst MER (https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merricht4560.pdf) naar aanleiding 

van deze kennisgeving werd beslist dat dit alternatievenonderzoek inhoudelijk voldoet en werd gevraagd – ter 

wille van de leesbaarheid van het plan-MER - het niet opnieuw op te nemen in dit rapport.   

Enkel een beknopt overzicht van de destijds bestudeerde locatiealternatieven, de besproken effectgroepen en de 

eerdere beoordeling door de deskundigen is nog opgenomen in onderstaande synthesetabellen  

  

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4560.pdf
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merricht4560.pdf
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Tabel 2.4.1 : Synthese van het locatiealternatievenonderzoek voor de bouwzandlocaties (gebaseerd op voorontwerp BOD (gebieden voor-

werp van dit MER geel omlijnd) 
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Wateringen (LIM010) Bufferzone Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten 500m 300m 500m 6,34% Buiten Buiten ngk 5 5 5 5 5 5 5 5 2 zie bijlage1a

Hageven 1 (LIM000) Natuurgebied Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten SBZ GEN VG+UZ 49,05% A+R in verm 2 3 1 4 1 3 5 5 2 zie bijlage1a

Hageven 2 (LIM000) Natuurgebied Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten SBZ GEN VG+UZ 100,00% A+R in verm 2 3 1 4 1 3 5 5 2 zie bijlage1a

Hoeverbergen (LIM011) Natuurgebied Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten Buiten Buiten Buiten 89,32% Buiten Buiten gek 5 3 5 5 3 5 5 5 2 zie bijlage1b

Kolisbos 1 (LIM013) Bosgebied en agrarisch gebied (ZW) 600m Ca1 (zeer kw b) Buiten SBZ 500m Buiten 80,93% R Buiten gek 2 3 3 4 3 2 5 5 3 zie bijlage1c

Kolisbos 3 (LIM013) Bosgebied 400m Ca1 (zeer kw b) Buiten SBZ 500m Buiten 100,00% R Buiten gek 2 3 3 5 3 5 5 5 3 zie bijlage1c

Achterste Hostie Kaulille (LIM014)
Natuurgebied en landschappelijk 

w aardevol gebied
Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten SBZ 500m 500m 67,77% R Buiten gek 2 3 4 1 3 3 5 5 2 zie bijlage1c

Donkshof Grote-Brogel 1 (LIM017) Bosgebied Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten 500m 500m VG+UZ 30,90% grens A Buiten verm 5 3 5 5 3 3 5 5 2 zie bijlage1e

Donkshof Grote Brogel 2 (LIM017) Bosgebied Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten 500m 500m VG+UZ 99,90%
grens 

A+R
Buiten verm 2 3 5 5 3 2 5 5 2 zie bijlage1e

Solt Opitter (LIM024) Agrarisch gebied Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten 300m Buiten Buiten 0,00% Buiten Buiten ngk 5 5 5 3 3 2 3 5 5 3

Schemmersberg/Holstein (LIM000) Natuurgebied Buiten
Ca1 (zeer kw b) + 

Ca2 (kw b)
Buiten SBZ GEN VG+UZ 12,77% gek 2 5 5 4 3 3 5 5 2 zie bijlage1f

Militair Domein Eksel (LIM000) Militair gebied Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten grens 500m Buiten 16,20% A+R 400m gek 3 5 5 5 3 3 5 5 2 zie bijlage1f

Donderslagheide Oost fase 5 (LIM000) Natuurgebied Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten SBZ grens grens 95,99%
R+grens

A
Buiten gek 2 3 3 5 3 2 5 5 2 zie bijlage1h

Donderslagheide Oost fase 6 (LIM000)
Bosgebied (N), natuurgebied (Z) en 

landschappelijk w aardevol gebied (O)
Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten grens grens grens 62,64%

R+grens

A
Buiten gek 2 3 3 1 3 5 5 5 2 zie bijlage1h

Donderslagheide Oost fase 7 (LIM000)
Natuurgebied en landschappelijk 

w aardevol gebied (ZW)
Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten grens grens grens 26,38%

R+grens

A
Buiten gek 2 3 5 1 3 2 3 5 2 zie bijlage1h

Groote Heide Bocholt (LIM000) Industriegebied en bosgebied (ZW) Buiten Ca1 (zeer kw b) ROG+risico grens 200m Buiten 78,56%
grens 

A+R
Buiten verm 3 3 5 5 3 2 3 3 2 zie bijlage1c

Raeker Heide (LIM000)
Industriegebied en landschappelijk 

w aardevol gebied (W)
Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten grens 200m Buiten 72,01% grens A Buiten verm 5 3 5 1 3 2 3 5 2 zie bijlage1c

Heuvelse Heide (LIM008) Natuurgebied <200m Ca1 (zeer kw b) Buiten 900m GEN VG+UZ 67,35%
R+grens

A
Buiten ngk 2 3 3 5 3 3 3 5 3 zie bijlage1a

Grote Heide Noord (LIM000)
Landschappelijk w aardevol gebied en 

agrarisch gebied (ZW)
Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten grens grens 900m 0,00% grens R Buiten verm 5 5 5 1 3 3 5 5 2 zie bijlage1h

Grote Heide Zuid (LIM000) Industriegebied Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten grens grens 900m 0,00% Buiten Buiten verm 5 5 5 1 3 3 5 5 2 zie bijlage1h

Boterakker (LIM074)

Ontginningsgebied, nabestemming 

natuurontw ikkeling en in mindere mate 

afgrarische nabestemming en 

recreatie

Buiten Ba1 (uiterst kw b) ROG+risico grens in 200m 0,00% grens grens ngk 5 3 5 5 3 2 5 5  / 5

Over te nemen uit andere delfstoffenzone

Wettelijk/beleidsmatig kader Effecten

Gebied bouwzand
Uitbreidingsvoorstellen
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Tabel 2.4.2 : Synthese van het locatiealternatievenonderzoek voor de vulzandlocaties (gebaseerd op voorontwerp BOD) 

 
  

Nieuw e Homo 1 (LIM046)

Ontginningsgebied met nabestemming 

gebied voor 

gemeenschapsvoorzieningen en 

openbaar nut

>1km Ca2 (kw b) Buiten 500m grens 900m
grens 

A+R
Buiten ngk 3 5 5 5 3 3 5 5 2 zie bijlage1i

Nieuw e Homo 2 (LIM046) Idem >1km Ca2 (kw b) Buiten 500m grens 900m
grens 

A+R
Buiten ngk 5 5 5 5 3 3 5 5 2 zie bijlage1i

Mechelse Heide Noord (LIM054)
Bijzonder ontginningsgebied met 

nabestemming natuur
Buiten Ca2 (kw b) Buiten grens grens grens 16,06% R 500m ngk 3 5 5 5 3 3 5 5 2 zie bijlage1i

Hoevebos (LIM028)
ontginningsgebied met nabestemming 

recreatie
Buiten Ca1 (zeer kw b) Buiten SBZ grens 350m 78,79% R Buiten ngk 2 3 5 5 3 5 5 5 3 zie bijlage1d

Stelebos (LIM038) Natuurgebied en Industriegebied (ZW) Buiten
Ca1 (zeer kw b) + 

Ca2 (Z)
Buiten 200m GEN 400m 87,97% R+L in ngk 2 3 3 4 3 2 3 5 2 zie bijlage1j

Klein Membruggen (LIM071)
Agrarisch gebied (N), landschappelijk 

w aardevol gebied (Z)
Buiten Aa2 (zeer kw b) Buiten 300m 300m 700m 0,00% R 700m gek 2 5 5 1 3 3 5 5 5 3

Berger paadje (LIM072) Agrarisch gebied Buiten Ab (kw b) Buiten Buiten Buiten Buiten 0,00% R 300m ngk 2 5 5 1 5 3 5 5 5 3

Galgeboom Millen (LIM072) Agrarisch gebied Buiten Ab (kw b) Buiten 600m Buiten Buiten 0,00% R Buiten gek 2 5 5 1 3 2 5 5 5 3

Achter den hondsberg (LIM072) Agrarisch gebied Buiten
Ab (kw b) + Aa1 

(uiterst kw b)
ROG+risico 400m Buiten Buiten 0,00% R Buiten gek 2 5 5 1 3 2 3 3 5 5

Muggenberg (LIM000) Agrarisch gebied Buiten Ab (kw b) Buiten 400m 500m 200m 0,00% R 200m verm 2 5 5 3 5 2 5 5 5 5

Groote Heide Bocholt (LIM000)

Raeker Heide (LIM000)

Grote Heide Noord (LIM000)

Grote Heide Zuid (LIM000)

Zie gebieden bouwzand

Gebied vulzand

Over te nemen uit andere delfstoffenzone

Uitbreidingsvoorstellen



Deel 2 – Beschrijving van het planvoornemen Plan MER   Zandontginning en herbestemming van Achterste Hostie, Groote Heide en Raekerheide te Bocholt 

   [ 69 ]  

Tabel 2.4.3 : Gehanteerde legende en effectschalen voor hogerstaande synthesetabellen 

 
 
  

Wettelijk-beleidsmatig kader

(gedeeltelijk) overlap met gebieden met w ettelijke/beleidsmatige beschermingsstatus

gebieden met beschermingsstatus op >1km afstand

Archeologie

ngk: niet gekend

verm: vermoedelijke sites

gek: gekende sites

Effecten

Aantasting erfgoedw aarden

5 geen overlap met relictzone, ankerplaats, lijn- of puntrelict en geen aansnijding van beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten

4 effect te beperken door eenduidige algemene milderende maatregelen; niet van toepassing op deze effectgroep

3 overlap met relictzone, ankerplaats, beschermde monumenten, landschappen, stads- of dorpsgezichten; maar aantasting kan vermeden w orden

2

overlap met relictzone, ankerplaats, beschermde monumenten, landschappen, stads- of dorpsgezichten; bijkomend onderzoek naar effectieve aanw ezigheid erfgoedw aarden 

noodzakelijk

1 herstel of mildering onmogelijk

Impact op landschapsstructuur en -w aarde

5 aantasting landschapsstructuur, maar geen aantasting structuurbepalende elementen

4 aantasting structuurbepalende elementen - mildering mogelijk

3 aantasting structuurbepalende elementen - herstel mogelijk

2 bijkomend onderzoek noodzakelijk; niet van toepassing op deze effectgroep

1 aantasting structuurbepalende elementen - geen mildering of herstel mogelijk

Functieverlies

5 geen functieverlies (uitz. landbouw  en natuurw aarden)

4 functieverlies - dmv eenvoudige maatregelen te vermijden/beperken

3 functieverlies - dmv randvoorw aarden mbt ontginning/inrichting te vermijden/herstellen

2 bijkomend onderzoek noodzakelijk; niet van toepassing op deze effectgroep

1 niet-vermijdbaa/herstelbaar functieverlies

Ruimtelijk-structurele aantasting landbouw gebieden

5 geen aansnijding landbouw percelen

4 aansnijding landbouw percelen met matige tot zeer lage w aarde gelegen buiten GAS

3 aansnijding landbouw percelen met matige tot zeer lage w aarde gelegen binnen GAS of buiten GAS maar landbouw  op verlaagd niveau niet mogelijk

2 bijkomend onderzoek noodzakelijk; niet van toepassing op deze effectgroep

1 aansnijding landbouw percelen met (zeer) hoge w aarde gelegen binnen GAS

Impact leefbaarheid - verkeer

5 hoofdw eg op korte afstand; geen w oningen langs w eg naar hoofdw eg

4 effect te beperken door eenduidige algemene milderende maatregelen; niet van toepassing op deze effectgroep

3 transport over lokale w eg, verbindingsw eg of secundaire w eg over meer dan 1km noodzakelijk en/of w oningen/w oonkernen langs deze w egen gelegen

2 bijkomend onderzoek noodzakelijk; niet van toepassing op deze effectgroep

1 geen verbinding met w egennet aanw ezig & niet eenvoudig te realiseren

Impact leefbaarheid - geluid

5 geen w oningen binnen 40dB(A)-contour

4 effect te beperken door eenduidige algemene milderende maatregelen; niet van toepassing op deze effectgroep

3 geen w oningen binnen 45dB(A)-contour

2 w oningen binnen verstoringscontour die rekening houdt met milderende maatregelen; bijkomend lokaal onderzoek noodzakelijk

1 niet van toepassing binnen deze effectgroep

Wijziging w aterlopen

5 geen w aterloop doorheen of op grens van voorgesteld locatiealternatief

4 effect te beperken door eenduidige algemene milderende maatregelen; niet van toepassing op deze effectgroep

3  w aterloop op/langs grens van voorgesteld locatiealternatief; aantasting relatief eenvoudig te vermijden

2 bijkomend onderzoek noodzakelijk; niet van toepassing op deze effectgroep

1  w aterloop doorheen voorgesteld locatiealternatief; aantasting niet te beperken/milderen/compenseren

Ruimtebeslag overstromingsgebied

5 geen overlap met ROG/risicozone

4 effect te beperken door eenduidige algemene milderende maatregelen; niet van toepassing op deze effectgroep

3 overlap met ROG/risicozone, maar effect kan dmv randvoorw aarden beperkt/vermeden w orden

2 bijkomend onderzoek noodzakelijk; niet van toepassing op deze effectgroep

1 overlap met ROG/risicozone; overstromingsrisico w ordt verhoogd

Wijziging w aterhuishouding

5 droge ontginning

4 effect te beperken door eenduidige algemene milderende maatregelen; niet van toepassing op deze effectgroep

3

natte ontginning, maar geen verdrogingsgevoelige vegetaties, grondw aterw inningen, landbouw kundig w aardevolle gebieden uit GAS en/of potentieel verontreinigde sites 

binnen verdrogingscontour

2

verdrogingsgevoelige vegetaties, grondw aterw inningen, landbouw kundig w aardevolle gebieden uit GAS en/of potentieel verontreinigde sites binnen verdrogingscontour - 

bijkomend onderzoek naar mogelijke maatregelen noodzakelijk

1

verdrogingsgevoelige vegetaties, grondw aterw inningen, landbouw kundig w aardevolle gebieden uit GAS en/of potentieel verontreinigde sites binnen verdrogingscontour - nu 

reeds voldoende informatie beschikbaar om af te leiden dat niet-compenseerbare effecten w orden verw acht

Ecotoopverlies

5 geen (zeer) kw etsbare ecotopen binnen locatievoorstel

4 effect te beperken door eenduidige algemene milderende maatregelen; niet van toepassing op deze effectgroep

3 (zeer) kw etsbare ecotopen aanw ezig; kunnen gespaard w orden door randvoorw aarden mbt ontginning

2 bijkomend onderzoek noodzakelijk; niet van toepassing op deze effectgroep

1 niet-vermijdbare aantasting (zeer) kw etsbare ecotopen
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Impact leefbaarheid - verkeer

5 hoofdw eg op korte afstand; geen w oningen langs w eg naar hoofdw eg

4 effect te beperken door eenduidige algemene milderende maatregelen; niet van toepassing op deze effectgroep

3 transport over lokale w eg, verbindingsw eg of secundaire w eg over meer dan 1km noodzakelijk en/of w oningen/w oonkernen langs deze w egen gelegen

2 bijkomend onderzoek noodzakelijk; niet van toepassing op deze effectgroep

1 geen verbinding met w egennet aanw ezig & niet eenvoudig te realiseren

Impact leefbaarheid - geluid

5 geen w oningen binnen 40dB(A)-contour

4 effect te beperken door eenduidige algemene milderende maatregelen; niet van toepassing op deze effectgroep

3 geen w oningen binnen 45dB(A)-contour

2 w oningen binnen verstoringscontour die rekening houdt met milderende maatregelen; bijkomend lokaal onderzoek noodzakelijk

1 niet van toepassing binnen deze effectgroep

Wijziging w aterlopen

5 geen w aterloop doorheen of op grens van voorgesteld locatiealternatief

4 effect te beperken door eenduidige algemene milderende maatregelen; niet van toepassing op deze effectgroep

3  w aterloop op/langs grens van voorgesteld locatiealternatief; aantasting relatief eenvoudig te vermijden

2 bijkomend onderzoek noodzakelijk; niet van toepassing op deze effectgroep

1  w aterloop doorheen voorgesteld locatiealternatief; aantasting niet te beperken/milderen/compenseren

Ruimtebeslag overstromingsgebied

5 geen overlap met ROG/risicozone

4 effect te beperken door eenduidige algemene milderende maatregelen; niet van toepassing op deze effectgroep

3 overlap met ROG/risicozone, maar effect kan dmv randvoorw aarden beperkt/vermeden w orden

2 bijkomend onderzoek noodzakelijk; niet van toepassing op deze effectgroep

1 overlap met ROG/risicozone; overstromingsrisico w ordt verhoogd

Wijziging w aterhuishouding

5 droge ontginning

4 effect te beperken door eenduidige algemene milderende maatregelen; niet van toepassing op deze effectgroep

3

natte ontginning, maar geen verdrogingsgevoelige vegetaties, grondw aterw inningen, landbouw kundig w aardevolle gebieden uit GAS en/of potentieel verontreinigde sites 

binnen verdrogingscontour

2

verdrogingsgevoelige vegetaties, grondw aterw inningen, landbouw kundig w aardevolle gebieden uit GAS en/of potentieel verontreinigde sites binnen verdrogingscontour - 

bijkomend onderzoek naar mogelijke maatregelen noodzakelijk

1

verdrogingsgevoelige vegetaties, grondw aterw inningen, landbouw kundig w aardevolle gebieden uit GAS en/of potentieel verontreinigde sites binnen verdrogingscontour - nu 

reeds voldoende informatie beschikbaar om af te leiden dat niet-compenseerbare effecten w orden verw acht

Ecotoopverlies

5 geen (zeer) kw etsbare ecotopen binnen locatievoorstel

4 effect te beperken door eenduidige algemene milderende maatregelen; niet van toepassing op deze effectgroep

3 (zeer) kw etsbare ecotopen aanw ezig; kunnen gespaard w orden door randvoorw aarden mbt ontginning

2 bijkomend onderzoek noodzakelijk; niet van toepassing op deze effectgroep

1 niet-vermijdbare aantasting (zeer) kw etsbare ecotopen
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2.4.2 Alternatief maximale ontginning 

Figuur 2.4.1 : Situering van een planhypothese alternatief maximale ont-

ginning voor Groote Heide - Raekerheide 

 

Als eerste alternatief wordt een maximale ont-

ginning in beeld gebracht.  Het betreft een volle-

dige ontginning binnen de plancontour en waar-

bij ook alle fijne zanden zouden worden gecom-

mercialiseerd. 

Enkel de dekgronden zijn beschikbaar voor her-

inrichting van oevers. 

 

 

 

 

Figuur 2.4.2 : Situering van een planhypothese alternatief 

maximale ontginning voor Achterste Hostie  
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Voor Kaulindus geeft dit volgende kengetallen, weergegeven in tabel 2.4.4. 

Tabel 2.4.4 : Kengetallen Kaulindus 

 Oppervlakte Industriezand & 

grind 

Fijn zand Afdek Totaal vermarkt 

Groote Heide 66,2 ha 5,1 mio m³ 8,9 mio m³ 662.000 m³ 14,0 mio m³ 

Raekerheide 64,8 ha 5,6 mio m³ 8,0 mio m³ 648.000 m³ 13,6 mio m³ 

 131,0 ha 10,7 mio m³ 16,9 mio m³  27,6 mio m³ 

 

Voor Winters geeft dit de volgende kengetallen, weergegeven in tabel 2.4.5.  

Tabel 2.4.5 : Kengetallen Winters 

 Oppervlakte Industriezand & 

grind 

Fijn zand Afdek Totaal vermarkt 

Achterste Hostie 60,0 ha 3,4 mio m³ 4,6 mio m³ 599.000 m³ 8,0 mio m³ 

 

De kuberingen en de indeling naar delfstoftype zijn gebaseerd op de achtergronden die verderop besproken zijn 

in § 2.3.1.2.  In dit alternatief wordt het volledige volume fijn zand, niet zoals in het “integraal plan”, vermarkt. 

Dit levert een totaal gewonnen volume delfstoffen van ca 35,6 mio m³ hetzij 60,5 mio Ton.   

 

De duurtijd van de ontginning rekening houdend met een zelfde vermarkingsritme (ic 900 000 Ton/jaar Kaulindus 

en 300 000 Ton /jaar Winters) bedraagt : 

• 52 jaar voor de gebieden Groote Heide en Raekerheide samen 

• 45 jaar voor het gebied Achterste Hostie 

In dit alternatief brengen we geen nabestemming in beeld.  Het alternatief heeft immers vooral tot doel de maxi-

male effecten van een maximale zandontginning in beeld te brengen. 
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2.4.3 Gewestplanalternatief 

Dit alternatief bestaat uit de realisatie van het bestaande gewestplan6.  Het is een nulalternatief op planologisch 

vlak (dus geen zandwinning) maar waarbij wel de bestaande gewestplanbestemming wordt gerealiseerd. Voor de 

zone Achterste Hostie is dit natuurgebied en agrarisch gebied en valt het gewestplanalternatief samen met het 

volgende alternatief.  Voor de zones Groote Heide en Raekerheide, ic de voormalige PRB-terreinen, betekent dit 

dat de bestemming industriegebied effectief wordt gerealiseerd. 

Voor deze deelgebieden werd een planhypothese opgemaakt waarbij het terrein volledig zou worden ontsloten 

en ingericht tot industrieterrein met een menging van kleine, middelgrote en grote kavels. Dit is weergeven in 

figuur 2.4.3.  

Figuur 2.4.3 : Situering van een planhypothese voor het gewestplanalternatief 
Groote Heide - Raekerheide 

De plankenmerken zijn de volgende : 

• Oppervlakte industriegebied volgens het ge-

westplan: 1.530.542 m² hetzij 153 ha 

• Bebouwd oppervlak : 634.445 m² hetzij 63,4 

ha 

• Oppervlakte groen: 97.438 m² hetzij 9,7 ha (ic 

de donkergroene kleur die als geleiding door 

het terrein gaan, water, buffer, verblijfs-

ruimte werknemers) 

Dit geeft een bebouwingsindex van bijna 0,42. 

Het betreft 60 verschillende bedrijfsgebouwen. 

Gebruik makend van een terreinquotiënt van 750 m² 

bruto-terreinoppervlakte per werknemer7 komen we 

aan een tewerkstelling van ca 2 000 werknemers. 

 

                                                           
6 Dit gewestplan vormt uiteraard nog altijd het enige geldige juridisch kader.  Vanuit structuurplanperspectief wordt een 
industriële ontwikkeling om mobiliteitsredenen niet wenselijk geacht. 
7 Dit is een realistisch gemiddelde voor Limburg over kleine, middelgrote tot grote bedrijven en dit over de sectoren industrie, 
bouw, handel, vervoer, diensten.  Bron : Onderzoek naar de evolutie van de ruimtebehoefte voor niet verweefbare bedrij-
vigheid Studie in het kader van de evaluatie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (IBM & UGent, 2004) 
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2.4.4 Alternatief bestemmingsmatige verankering van de bestaande toestand 

In dit alternatief wordt de geldende gewestplanbestemming voor Groote Heide en Raekerheide niet gerealiseerd 

en wordt evenmin een GRUP voor zandwinning opgemaakt.  In tegendeel wordt de bestaande situatie op het 

terrein, in casu grotendeels bos en natuur met een beperkte oppervlakte landbouw, bestemmingsmatig veran-

kerd. 

Voor het gebied Achterste Hostie blijft de huidige bestemming en het huidige bodemgebruik (zijnde intensief 

landbouwgebruik in het noordwesten van het plangebied, en voor het overige bossen) behouden.  Het planvoor-

nemen zandontginning vindt ook hier geen doorgang. 

Voor de effectinschatting gaan we er van uit dat deze gebieden verder beheerd worden zoals dit de voorbije 

decennia gebeurde. 
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2.5 OVERIGE PLANONDERDELEN 

Naast de 3 projectgedreven plangebieden (Achterste Hostie, Raekerheide, Groote Heide) kunnen ook andere 

planonderdelen worden opgenomen in het op te maken GRUP.  Ze zijn niet MER-plichtig en maken in principe 

geen deel uit van dit planMER.   

Op het ogenblik dat deze planonderdelen duidelijk zijn, zullen ze kort op hun milieueffecten worden gescreend 

(waarvan de resultaten zullen opgenomen worden in de toelichtingsnota).   

Het betreft mogelijks : 

• wijzigingen in het kader van de realisatie van de natuurlijke en agrarische structuur; 

• bestemmingswijziging van het ontginningsgebied Riet Bosschellerheide naar agrarisch gebied; 

• bestemmingswijziging  van het woongebied Schuttersboom naar een groene bestemming; 

• schrappen van de omleidingsweg noordelijk van Kaulille; 

• schrappen van de erfdienstbaarheid rondom de PRB-site. 


