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1

I NLEIDING

1.1

Aanleiding van het PRUP - Plandoelstelling
Het plangebied is gelegen in Oudsbergen en meer bepaald ten noorden van de kern van
deelgemeente Opglabbeek. Het plangebied omvat ‘Sentower Park’, een inrichting die
hoofdzakelijk gericht is op de organisatie van paardenconcours en –evenementen zowel
indoor als outdoor.
Op het gewestplan is het plangebied deels bestemd als recreatiegebied en agrarisch gebied
met een kleine fractie woongebied. Sentower Park wenst zijn infrastructuur uit te breiden
maar dat was binnen het agrarisch gebied niet mogelijk. Daarom werd een planologisch
attest aangevraagd. Dit planologisch attest is op 15 september 2021 door de provincieraad
voorwaardelijk positief goedgekeurd. De provincie formuleerde hierbij de volgende
voorwaarden:
•

Bindend vastleggen van de ontsluiting via de Leemkuilstraat in het PRUP en verder
onderzoeken van de ontsluiting bij noodsituaties, zijnde louter voor hulpdiensten, in
het kader van de vergunningsaanvraag om vervolgens door te vertalen in het PRUP;

•

Uitwerken van een duidelijk ontsluitingsplan voor de site op projectniveau als
onderdeel van de vergunningsaanvraag. Er moet duidelijk aangegeven worden of de
breedte die voorzien wordt voor de vervoersbewegingen op de oost-west as
voldoende is. Ook moet de verkeersveiligheid verduidelijkt worden in het
ontsluitingsplan door een aanduiding van de bewegingen van de voertuigen
(personenwagens en trailers) en zwakke weggebruikers. Tevens vraagt de
provincieraad om de inplanting van de vrachtwagenparking t.o.v. de inwoners van
de Speeltuinstraat als een bijzonder aandachtspunt op te nemen bij de uitwerking
van het ontsluitingsplan en dit ter voorkoming van geluidsoverlast;

•

In de westelijke uitbreidingszone (huidig agrarisch gebied) worden enkel volgende
hippische activiteiten toegelaten, zoals vooropgesteld in de aanvraag tot het
bekomen van een planologisch attest: stallingen, loopweide en parkeren. Beurzen,
clinics en shows horen in deze zone niet thuis;

•

Voldoen aan het advies van de provinciale afdeling Waterbeheer;

•

In functie van een goede werking merkt de provincieraad betreffende de lagere
positionering van de tweede wadi t.o.v. de eerste wadi (zie p.41 dossier) op dat dit
ingaat tegen het reliëf en dus een ruimtelijke impact met zich meebrengt. Dit moet
in de vergunningsaanvraag bij het uittekenen van een dwarsprofiel visueel
verduidelijkt worden;

•

Toevoegen van een lijst van inheemse en streekeigen soorten voor de invulling van
de groenbuffer bij de vergunningsaanvraag;

•

Beperken van de lichthinder ten aanzien van de omwonenden door het beperken van
de duurtijd van de verlichting, het streven naar een neerwaartse straling en het
uitsluiten van straling richting het bos en dit aan de hand van een
lichtstudie/verlichtingsplan in functie van de vergunningsaanvraag om het daarna in
het PRUP vast te leggen. Dit verlichtingsplan betreft de hele site inclusief de
groenbuffer;

•

Voorzien van een volledige doorlopende bufferzone van 6m breedte rond de
uitbreidingszone van Sentower Park, ongeacht de positie van de parkeerplaatsen
voor het Joekelbos. De parkeerplaatsen in functie van het Joekelbos mogen geen deel
uitmaken van de bufferzone;
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•

Uitvoeren van het landschapsintegratieplan, mits bijstelling conform de plan-MER
screening. De aanleg van een doorlopende groene buffer van 6m en dit ter hoogte
van de stallingen aan de Speeltuinstraat, de buitenpistes en de parkings van het
Joekelbos, is noodzakelijk enerzijds voor de inwoners van de Speeltuinstraat en
anderzijds om Sentower Park ten volle landschappelijk in te kleden. De bufferzone,
omschreven als een transparant omsingelend groenscherm, moet een soort houtkant
worden, gevormd door de mix van soorten zoals opgenomen in het groenadvies van
de provincie (bijlage 10). De groenbuffer kan zo bijdragen tot de verhoging van de
biodiversiteit en eventueel gecombineerd met ingrepen in functie van de
waterhuishouding. De provincieraad adviseert bijkomend om aan de binnenzijde van
de bufferzone de visuele afscherming te maximaliseren door bijv. het planten van
een doorlopende haag. Indien een afsluiting nodig is in functie van de veiligheid van
het domein wil de provincieraad deze ook aan de binnenzijde van de bufferzone
ingeplant (zijde site) zien, conform de bufferzones van bedrijventerreinen. Op die
manier loopt de landschappelijke inkleding aan de kant van de Speeltuinstraat, het
Joekelbos en het natuurgebied door. De geplande circulatiedreef in de
landschappelijke inkleding van het terrein moet op eigen terrein buiten de bufferzone
van 6m breedte voorzien worden. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat de stallingen meer
naar achteren moeten ingeplant worden t.o.v. de bouwlijn;

•

Actualiseren van het ontwerp in het kader van de vergunningsaanvraag en latere
uitvoeringen op basis van de geldende wetgeving en richtlijnen van Fluvius en
voldoen aan de volgende opmerkingen aangaande het ontwerp:
•

Er moeten plannen (grondplannen, dwarsprofielen, lengteprofielen,…) opgemaakt
worden waaruit blijkt dat de bestaande wadi en de nieuwe wadi kunnen gekoppeld
worden.

•

Uit deze plannen moet eenduidig aangetoond worden dat de bestaande wadi
afgesloten kan worden van de riolering.

•

Er moet aangetoond worden dat de bestaande gracht kan aangesloten worden op
de wadi;

•

Verduidelijken van het gebruik van een helikopter voor het aan- en afvoeren van
bezoekers aan de site bij de vergunningsaanvraag. Voor een helihaven is een
milieuvergunning nodig, evenals een machtiging van het directoraat Generaal
Luchtvaart. Ook bestaat er een ministerieel besluit van 29 mei 2013 houdende
regeling voor het landen en opstijgen van helikopters buiten de luchtvaartterreinen.
Als Sentower Park hieraan voldoet is er geen milieuvergunning nodig, mits de
geldende beperkingen worden nageleefd (art. 1, §1, 9°);

•

Besteden van bijzondere aandacht voor het gebruikte cijfermateriaal. Er lijkt immers
een contradictie tussen het aantal paarden per evenement, het aantal stallingen,…
en de aantallen zoals gebruikt bij de beoordeling door ANB. De provincieraad neemt
akte van de herevaluatie van ANB van de passende beoordeling en dit naar aanleiding
van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 25 februari 2021 omtrent
de stikstofemissies. De provincieraad wijst er op dat de vergunningsaanvraag van de
korte termijnbehoeften aan de geldende regelgeving omtrent de stikstofemissies zal
moeten voldoen;

•

Verduidelijken van het verblijf van de verzorgers, ruiters,… van de paarden in het
hippisch centrum tijdens de activiteiten met bijzondere aandacht voor de middelgrote
en grote evenementen. De provincieraad voegt deze voorwaarde als eigen opmerking
toe. De provincieraad vraagt een overzicht van het aantal medewerkers die op het
terrein verblijven en/of er accommodatie, naast het hotel, hiervoor voorzien wordt.
Omwille van het ontbreken van de informatie wil de provincieraad uitdrukkelijk
stellen dat alle accommodatie voor de hele entourage moet beantwoorden aan de
geldende normen en regelgeving op vlak van woon- en verblijfskwaliteit, veiligheid
enz. Tevens de sterke aanbeveling om preventieve maatregelen te nemen om
eventuele overlast voor de buurt te beperken.
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Het provinciebestuur zal, ingevolge het afleveren van het planologisch attest, een PRUP
opstarten rekening houdend met de voorwaarden zoals hierboven opgesomd. Gezien een
planologisch attest binnen vijf jaar na goedkeuring hiervan dient te zijn doorvertaald in een
ruimtelijk uitvoeringsplan en hierbij binnen het jaar na afgifte van het attest advies over de
startnota dient te zijn gegeven, is de provincie Limburg eind 2021 gestart met de opmaak
van het PRUP.
De provincie Limburg wenst met dit PRUP de contour van het recreatiegebied te vergroten
door herbestemming van het agrarisch gebied met als doel uitbreidingsmogelijkheden voor
Sentower Park te creëren. Specifiek wil Sentower Park hier een nieuwe loods (tijdelijke
wedstrijdstallen) plaatsen, de parkeergelegenheid uitbreiden en voorzien in bijkomende
hemelwaterbuffering en –infiltratie-infrastructuur. Daarnaast zal ook parkeergelegenheid
i.f.v. het speelbos Joekelbos worden aangelegd. De ingrepen zijn ingeplant voor de korte
termijn. Er worden geen bijkomende uitbreidingen op lange termijn gepland.
1.2

Reikwijdte en detailleringsniveau
De reikwijdte van het PRUP is beperkt tot de grenzen van het plangebied.

|

Situering plangebied op microschaal

Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ca. 136.460 m2 en wordt begrensd door:
•

Nationaal Park Hoge Kempen in het noorden en westen (in het westen grenst het
Joekelbos in Duinengordel, Nationaal Park Hoge Kempen, aan het plangebied);

•

De straat Leemkuilstraat in het oosten;

•

De straat Speeltuinstraat in het zuiden.
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2

B ESTAANDE TOESTAND

2.1

Situering van het plangebied
Het plangebied is gesitueerd nabij de kern van Opglabbeek. Opglabbeek is onderdeel van
de gemeente Oudsbergen in de provincie Limburg.

|

2.2

Situering plangebied op macroschaal

Beschrijving bestaande toestand
De beschrijving van de bestaande toestand wordt gemaakt aan de hand van een
overzichtskaart. Het plangebied kan globaal worden onderverdeeld in een bebouwde en
onbebouwde zone.
De bebouwde zone bestaat uit vier buitenpistes, een brasserie, twee jurytorens,
reclamepanelen, twee (elektriciteit)cabines, een polyvalente hal met 2 indoorpistes en een
inlooppiste, een loods met wedstrijdstallen, vaste paardenstallen, tijdelijke paardenstallen
(tentconstructies), een stapmolen, twee vrachtwagenparkings (22 + 80 vrachtwagens), een
autoparkeerplaats (290 personenwagens) en verharde circulatieruimte. Ook is er een
terrein voorbehouden voor tijdelijke tentconstructies of voor parkeergelegenheid. De
bebouwde zone bevindt zich tussen het Nationaal Park Hoge Kempen en de straten
Speeltuinstraat en Leemkuilstraat. Het terrein is per hoofdingang bereikbaar vanaf de
parking. Aan de Speeltuinstraat ligt een zijingang.
Ten westen van de bebouwde zone is de onbebouwde zone gesitueerd. De onbebouwde
zone kenmerkt zich voornamelijk door agrarisch landgebruik. Aan de zuidgrens van de
onbebouwde zone ligt de Speeltuinstraat, de noordelijke en westelijke grens worden
gemarkeerd door de contour van het Nationaal Park Hoge Kempen.
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|

Kenmerkende elementen binnen het plangebied (legende cijfers zie onderstaande beschrijving)

Bebouwde zone
Het grootste gebouw binnen het plangebied is een polyvalente hal. In deze hal zijn twee
binnenpistes [1,3], een inlooppiste [2], recavoorzieningen 1, opslagruimten, een receptie en
kantoren gelegen. Ook bevinden zich aan de randen van dit gebouw commerciële ruimten
die vanaf de buitenzijden toegankelijk zijn. Direct hieraan grenzend ten noorden van de
polyvalente hal wordt een kleine vrachtwagenparking (22 parkings) aangetroffen [4].

|

1

Polyvalente hal – hoofdpiste [1]

Reca staat voor restaurants en cafés, het heeft dus geen betrekking op hotels.
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|

Polyvalente hal – twee kleinere pistes, links: kleine binnenpiste [2], rechts: kleine binnenpiste
[3]

Aan de oostzijde van het plangebied bevindt zich de hoofdbuitenpiste [6]. Ten noorden
hiervan is de personenwagenparking gelegen [5] en ten zuiden worden twee kleinere pistes
[8,9] en een recagebouw aangetroffen [7].

|

Buiten – hoofdpiste [6]

|

Links: commerciële ruimten zijkant polyvalente hal, rechts: reca [7] en kleine buitenpiste [8]
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Aan de zuidgrens van het plangebied is, als antwoord op overmatige neerslag, een wadi
aangelegd waar het hemelwater wordt gebufferd en tevens kan infiltreren naar de
ondergrond [11].

|

Links: kleine buitenpiste [9], rechts: wadi [11]

Ten oosten van de wadi bevindt zich de semi-grote buitenpiste [10] en ten westen wordt
een grote vrachtwagenparking aangetroffen [12]. Ten noorden van genoemde
vrachtwagenparking is reeds een permanente wedstrijdstal voorzien [13] met daarachter
een stal voor pensionpaarden [14] en een stapmolen [15].

|

Permanente wedstrijdstal [13]

Ten westen van de grote vrachtwagenparking [12], in het meest westelijke gedeelte van
de bebouwde zone, is een zone voor tijdelijke (tent)wedstrijdstallen [16] gelegen.

|

Links: vrachtwagenparking [12], rechts: tijdelijke (tent)wedstrijdstal [16]
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Onbebouwde zone
De onbebouwde zone bestaat uit een weiland [17] en wordt in het noorden en westen
begrensd door Nationaal Park Hoge Kempen. Waarbij aan de westzijde het Nationaal Park
is ingericht als speelbos, het Joekelbos genaamd. Ten zuiden van de onbebouwde zone
bevindt zich de Speeltuinstraat en ten oosten bevinden zich de tijdelijke
(tent)wedstrijdstallen [16].

|

Weiland met op achtergrond Nationaal Park Hoge Kempen [17]

2.3

Ruimtelijke analyse

2.3.1

Landschap
beschermde monumenten, landschappen en
dorpsgezichten
beschermde monumenten

Niet van toepassing

beschermde landschappen

Niet van toepassing

beschermde stads- en dorpsgezichten

Niet van toepassing

landschapsatlas
ankerplaatsen

Op ca. 300 m ten noordoosten van het
plangebied: Duinengordel van Opglabbeek Gruitrode (ID A70043)

relictzones

Direct grenzend ten noorden van het
plangebied: Paraboolduin Opglabbeek (ID
R70025)

traditionele landschappen

Limburgs heide- en bosgebied, Kempens
Plateau

inventaris van het erfgoed
bouwkundig erfgoed
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landschappelijk erfgoed

2.3.2

Op ca. 400 m ten noordwesten van het
plangebied: Hakhoutstoven van wintereik op
Kruisberg (ID 132508)

Natuur
speciale beschermingszones
Natura2000 gebieden

Direct grenzend ten noorden van het
plangebied: Mangelbeek en heide- en
vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode

Beheergebieden Natura 2000-soorten

Direct grenzend ten noorden van het
plangebied:
Limburgse
heideen
bosgebieden, bescherming van Grauwe
kiekendief

VEN- en IVON-gebieden

Vlaamse of erkende
bosreservaten

Direct grenzend ten noorden van het
plangebied: Grote Eenheid Natuur, De
Ruiterskuilen-Oudsberg-Solterheide
natuurreservaten

/

biologische waarderingskaart

Direct grenzend ten noorden van het
plangebied: Nationaal Park Hoge Kempen
Binnen plangebied:
-

2.3.3

Water
bevaarbare waterlopen

Niet van toepassing

onbevaarbare waterlopen

Niet van toepassing

overstromingskaart

Niet van toepassing

beschermingszones
waterwingebieden

2.3.4

biologisch
zeer
waardevol
(eikenberkenbos en grove den)
biologisch
waardevol
(ruigte
of
pioniersvegetatie)

grondwaterwinning

/

Niet van toepassing

Bebouwde ruimte
omgevingsvergunning

Aanleg van een buitenpiste - Herman
Meynaerts inv. Sentobel – (14/10/2019)

milieuvergunning

Verandering milieuvergunning klasse 2 –
Sentobel BVBA – (23/05/2017)
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stedenbouwkundige vergunningen

Slopen van bestaande constructies, het
bouwen van een hippisch centrum, het
plaatsen
van
een
publiciteitsen
uithangbord,
het
bouwen
van
een
hoogspanningscabine,
het
gedeeltelijk
ontbossen van het terrein – ES Management
BVBA – (20/04/2012)
Plaatsen van een reclamezuil/kunstwerk en
het kappen van een boom – ES Management
BVBA – (13/09/2013)
Regularisatie van tijdelijke (6 maanden)
opslag van grond – ES Management BVBA –
(28/03/2014)
Regularisatie
van
ontbossing,
aanleg
verharding, de inplanting van een stapring,
het plaatsen van poorten, de aanleg van een
wadi, een talud en afsluitingen, de afbraak
van
gebouwen,
de
aanleg
van
compenserende groenaanplanting, de aanleg
van een parkeerzone langs de weg, het
bouwen van een paardenstal en een
elektriciteitscabine – ES Management BVBA
– (03/04/2015)
Bouwen van een multifunctionele loods met
tijdelijke
stallingen,
een
reclamezuil,
reclamedoeken,
2
jurytorens,
het
regulariseren
van
de
ontbossing,
verhardingen, een mestput, de tijdelijke
grondopslag
en
reclamedoeken,
het
hervergunnen van de afbraak van het
bestaande gebouw van de camping, het
verdiepen van de bestaande wadi en het
vergroten van een buitenpiste – Immosent
BVBA – (16/06/2017)

2.3.5

Mobiliteit
openbaar vervoer

Halte De Lijn:
-

120m ten oosten van plangebied:
Opglabbeek Speeltuin (lijnen 8 en 40)

fietsroutenetwerk

Speeltuinstraat en Leemkuilstraat zijn
verbinding tussen knooppunt 526 en 527.

rooilijnplannen

/

162003│ maart 2022

14│54

PRUP Hippisch centrum Sentower Park

wegen

Ten oosten van het plangebied bevindt zich
de Leemkuilstraat en ten zuiden de
Speeltuinstraat.

Voet- en buurtwegen

Ten westen van het plangebied bevindt zich
buurtweg nr. 2.

2.4

Planningscontext

2.4.1

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief vastgesteld door de Vlaamse
regering op 23 september 1997. Het maakt een onderscheid tussen stedelijke gebieden en
buitengebieden, gebieden voor economische activiteit (economische knooppunten) en
lijninfrastructuren. Verder bakent het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de Vlaamse Ruit
af, het stedelijk netwerk met de hoogste economische potenties voor Vlaanderen en één
van de zes structuurbepalende stedelijke regio’s in Noordwest-Europa.
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen leidt tot vier basisdoelstellingen:

2.4.2

•

de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en bundelen
van functies en voorzieningen waaronder de economische activiteiten binnen de
stedelijke gebieden; daarbij gaat absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk
gebruik en beheer van de bestaande stedelijke structuur

•

het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bundeling
van wonen en werken in de kernen van het buitengebied

•

het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van
de bestaande economische structuur van Vlaanderen

•

het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de
ruimtelijke condities worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief vervoer
en de organisatie van vervoersgenererende activiteiten op punten die ontsloten
worden door openbaar vervoer

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Het BRV vormt de opvolger van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen dat een beleidslijn uitzet die een vernieuwde filosofie en
aanpak in het ruimtelijke beleid wil inzetten. De strategische visie vormt een eerste stap
op weg naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het uiteindelijke BRV zal bestaan uit een
strategische visie en een set van beleidskaders. De strategische visie omvat een
toekomstbeeld en een overzicht van belangrijke beleidsopties op lange termijn
(strategische doelstellingen). De beleidskaders zijn operationeel van aard en hebben een
kortere looptijd.
De strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen formuleert een aantal strategische
doelstellingen en ruimtelijke ontwikkelingsprincipes. Met de toepassing van deze
doelstellingen en ontwikkelingsprincipes wordt gestreefd naar een kwalitatieve ruimtelijke
transformatie voor Vlaanderen.

Str a te g isc h e d o e l ste l l in gen
•

Terugdringen van het bijkomend ruimtebeslag.

•

Transformeren vanuit maatschappelijke ambitie.
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•

Geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking.

Ru im t e li jk e o n t wi kke l in gsp r in c ip es

2.4.3

•

Ruimtelijk rendement verhogen.

•

Multifunctioneel ruimtegebruik en verweving.

•

Samenhangende steden en dorpen.

•

Samenhang vanuit energie.

•

Samenhangende veerkrachtige (open) ruimte.

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg
Het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (RSPL) definieert 4 hoofdruimten: het
netwerk Midden-Limburg, Kempen, Maasland en Haspengouw-Voeren.
De gemeente Oudsbergen 2 behoort tot de hoofdruimte Kempen en de deelruimte
Drieparkengebied.
De visie voor de hoofdruimte Kempen als geheel legt de prioriteit bij de ontwikkeling
van de open ruimte functies, zoals natuurontwikkeling, bosbouw, waterbeheer,
landbouw en toerisme en recreatie. Een evenwicht tussen al deze functies moet
worden bereikt, zodat het gebied als geheel kan uitgroeien tot toeristisch-recreatief park
met internationale aantrekkingskracht.
Deelruimte Drieparkengebied omvat, zoals de naam al doet vermoeden, 3 Kempense
parken, meer bepaald Park Lage-Kempen, Park Midden-Limburg en Nationaal Park
Hoge Kempen. Deze behoren tot de grootste aaneengesloten natuurgebieden van
Vlaanderen. Dat aaneengesloten karakter moet worden behouden en versterkt door
verdere versnippering tegen te gaan en natuurverbindingsgebieden te herstellen en toe
te voegen. Deze drie grote natuurgebieden vormen samen met de Bosbeekvallei het
deelgebied ‘Drieparkengebied’. Opglabbeek maakt deel uit van het verstedelijkte lint
van de Bosbeekvallei dat tussen Park Midden-Limburg en Park Hoge Kempen ligt.
Het geheel staat onder druk vanwege de stijgende versnippering en urbanisatie.

Nederzettingsstructuur
Opglabbeek is geselecteerd als hoofddorp. Samen met As, Niel, Dorne en Opoeteren
behoort Opglabbeek tot een dorpenband die de Bosbeekvallei volgt. De gemeente
Oudsbergen ligt binnen de invloedsfeer van de regionale stad Genk. Specifiek voor sport,
recreatie en jeugd wordt er opgenomen dat deze zowel in buitengebied als in stedelijk
gebied best dienen aan te sluiten bij de kernen. Ze dienen op zijn minst veilig en snel
toegankelijk te zijn vanuit de verschillende woongebieden en dit voor alle lagen van
de bevolking.

Natuurlijke structuur
Gemeente Oudsbergen situeert zich in de Limburgse bos- en heidegordel.
Deze bestaat uit drie grote blokken, de Limburgse parken en wordt aangevuld met
een vierde blok: de vallei van de Bosbeek. Hier wordt vooropgesteld dat de bestaande
woon- en landbouwfunctie optimaal geïntegreerd worden.

2
Oudsbergen is een gemeente in de Belgische provincie Limburg die op 1 januari 2019 is ontstaan uit
de fusie van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek.
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De ruimte van de Bosbeekvallei vergt een bijzondere aandacht door haar
natuurverbindingsfunctie. Ze moet worden ingezet in de versterking van de
verbindingen tussen het Nationaal Park Hoge Kempen en Park Midden-Limburg, zo stelt
het RSPL. De waardevolle en fragiele Bosbeekvallei wordt bedreigd door de
suburbanisatie rond Opglabbeek en As.

Economische structuur
In de Limburgse bos- en heidegordel wordt de meeste ruimte ‘economisch benut’ door
bosbouw en verblijfsrecreatie in voornamelijk campings en jeugdhuizen. Het gebied
wordt uitgebreid ontsloten door fiets- en wandelroutes.
Landbouw komt beperkt voor in het bekken van de Bosbeekvallei.

Toeristisch – recreatieve structuur
A lg em ee n : gr o en e p r o v in c ie b en u t vo o r to er i sm e e n r ec r e at ie
Algemeen wordt
groene provincie
en hydrologische
omgaan met die

gesteld dat de provincie Limburg naar Vlaamse begrippen een
is met een natuurlijke voorraadfunctie (planten- en dierensoorten)
voorraadfunctie (brongebieden en waterwinning). Zij moet zorgvuldig
waarden. Zij moeten worden beschermd, beheerd en versterkt.

Ze kunnen echter worden benut, aldus het PRS, in het bijzonder voor toerisme en
recreatie. De provincie positioneert zichzelf daarbij in euregionale context als een
groengebied met belangrijke toeristische potenties. Die laatste kunnen de open ruimte
rol van de provincie financieel ondersteunen.
Binnen de deelruimte Drieparkengebied, waartoe gemeente Oudsbergen behoort, wordt
het toerisme verspreid ontwikkeld onder de vorm van recreatief medegebruik. Deze
is gedifferentieerd in de ruimte, afhankelijk van de ruimtelijke draagkracht. Bijzondere
aandacht gaat hierbij naar een optimale inpassing van het (grensoverschrijdend)
fietsroutenetwerk, naar een ruimtelijke sanering van het openluchtrecreatief aanbod
en naar de inschakeling van de dorpskernen in het toeristisch aanbod.

Ver b l ij fto er i sm e in Op g lab b eek
Opglabbeek maakt deel uit van het gebied de Bosbeek en landduinen.
Dit is een aantrekkelijk afwisselend landschap met een reliëfrijke beekvallei en
jeugdbivak in de bossen. Er is sprake van een concentratie aan verblijfstoerisme en
Opglabbeek speelt hierin een belangrijke rol.
Zo bevinden er zich toeristische verblijfsconcentraties met meer dan 50.000
overnachtingen in dit hoofddorp. Ook van verblijfsconcentraties die als hoogdynamisch
verblijfstoerisme worden bestempeld in het PRS-L is er sprake. Het gaat meer bepaald
om een aantal kampeerterreinen en –verblijfsparken.
Naast het (jeugd)verblijftoerisme, is ook het dagtoerisme (wandelen en fietsen)
belangrijk in de regio. Een knelpunt is dat in en rond de Bosbeekvallei de kwaliteit van
de open ruimte wordt bedreigd door een concentratie van toeristisch-recreatieve
activiteiten.

Bereikbaarheid en ontsluiting
De bereikbaarheid van het Kempens Plateau steunt voornamelijk op het autoverkeer.
Over het gebied ligt een breedmazig raster van gewestwegen, aansluitend op het
hoofdwegennet. De N76 (Genk-Bree) en de N730 maken deel uit van dit raster, waarbij
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de N76 is gekarteerd als secundaire weg type 1. Het rasternetwerk van gewestwegen
biedt weinig mogelijkheden om het verkeer te sturen met veel oneigenlijk gebruik van
wegen als gevolg.
2.4.4

Beleidsplan Ruimte Limburg
Bij deputatiebesluit van 23 september 2021 werd het voorontwerp van het beleidsplan
ruimte Limburg (het Ruimtepact 2040) vastgesteld. Het voorontwerp van het beleidsplan
bevat een strategische visie en 3 beleidskaders, zijnde: wonen in stads- en dorpskernen,
economische ruimte en open ruimteschakels.
Het perspectief voor de toekomst schetst waar de provincie met Limburg naar toe wil. De
weg ernaartoe wordt vertaald in zeven doelgerichte strategische doelstellingen die worden
ingezet om het wensbeeld te realiseren. Ze geven de richting aan voor de ruimtelijke
ontwikkeling van Limburg op de lange termijn.
Het Ruimtepact 2040 schetst een perspectief voor de toekomst van Limburg. Die ruimtelijke
visie wordt uitgewerkt in zeven strategische doelstellingen, zijnde:
•

Steden en dorpen gericht versterken

•

Competitief en duurzaam ondernemen faciliteren op de juiste plaatsen

•

Het open ruimtesysteem versterken

•

De ruimtelijke regionale eigenheid valoriseren

•

Duurzame energie integreren in het ruimtelijk beleid

•

Ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit op elkaar afstemmen

•

Meer ruimte geven aan de fietser

Het voorwerp van dit PRUP sluit het meest aan bij de doelstelling ‘steden en dorpen gericht
versterken’. Samenvattend houdt deze doelstelling in dat nieuwe ontwikkelingen nabij
bestaande kernen en waar mogelijk op reeds bebouwde gronden geplaatst dienen te
worden, zodat de open ruimte gespaard blijft. Daarnaast zet de doelstelling in op het
kwalitatief versterken van de reeds bestaande Limburgse kernen. De ontwikkeling /
uitbreiding van Sentower Park draagt hier integraal aan bij.
2.4.5

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Opglabbeek
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Opglabbeek (GRS) is de site gelegen in de
deelruimte van de grensoverschrijdende bos- en heidegordel, specifiek in de lineaire
overgangszone. De site was ten tijde van het GRS nog in gebruik als een camping. In het
GRS wordt gesteld dat de recreatiezone 't Laer, met camping Boseind, als locatie goed
gelegen is, zich in minder kwetsbaar gebied situeert, vlot ontsloten kan worden via de
N730, op loop(fiets)afstand van het centrum van Opglabbeek ligt, een ruime parkeerplaats
heeft en alle nodige infrastructuur biedt. Verder ontwikkelen en uitbreiden van deze locatie,
binnen een omkadering die rekening houdt met de aangrenzende woonstraten
(Speeltuinstraat en Leemkuilstraat) is mogelijk en zal ondersteund worden door het
gemeentebestuur.
De visie op de ontwikkeling van dit recreatieoord richt zich op korte tot middellange termijn
op een handhaving van de bestaande uitbating. Op middellange en lange termijn moeten
hier eveneens andere recreatieve invullingen met als suggestie een mogelijke uitbreiding
noordwaarts mogelijk worden. Niettegenstaande dit noordelijk gericht uitbreidingsvoorstel
zich situeert in groengebied (VEN-gebied) vraagt het gemeentebestuur aan de hogere
planningsniveaus een omvorming naar recreatiezone te overwegen. De doelstelling is dit
op provinciaal niveau geselecteerd toeristisch-recreatief knooppunt type IIa op een goed
ontsloten, behoorlijk gebufferd en op een gezonde afstand van de woonbuurt te laten
ontwikkelen.
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Bij deze laatste zin moeten we een kanttekening plaatsen. In het goedkeuringsbesluit van
het GRS door het provincie staat het volgende vermeld: “Overwegende dat voor elementen
van provinciaal belang als suggestie aan de provincie moeten beschouwd worden” . Dit
betekent dat de selectie van ’t Laer als een toeristisch-recreatief knooppunt type IIa enkel
een suggestie van Opglabbeek naar de provincie toe. Het is echter niet geselecteerd in het
RSPL.
De Speeltuinstraat is geselecteerd als een lokale weg type II.
2.4.6

Bestemmingsplannen
Gewestplan
Het plangebied wordt volgens het digitale gewestplan Hasselt – Genk (KB 03/04/1979)
bestemd als recreatiezone, agrarisch gebied, woongebied en natuurgebied.

Legende
Woongebied
Agrarisch gebied
Natuurgebieden
Recreatiegebieden
|

Uittreksel digitaal gewestplan met aanduiding plangebied

Wanneer het digitale gewestplan met het analoge gewestplan wordt vergeleken, kan
worden vastgesteld dat er t.h.v. de noordelijke grens van het plangebied (met name
rondom de bosparking) een sliver van de gewestplanbestemming ‘Natuurgebied’ voorkomt.
Het originele gewestplan, gecorrigeerd door de gewestplanwijziging Hasselt-Genk
6/10/2000, legt deze grens echter op de perceelsgrens. Hiertoe wordt een correctie
doorgevoerd op het plan van de bestaande juridische toestand teneinde een correcte
gewestplanzonering te bekomen.

|

Uittreksel analoog gewestplan Hasselt-Genk (KB 03/04/1979) met aanduiding plangebied
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|

Uittreksel gewestplanwijziging Hasselt-Genk (KB 06/10/2000) met aanduiding plangebied

Rekening houdend met doorgevoerde correctie op het plan van de bestaande juridische
toestand teneinde een correcte gewestplanzonering te bekomen wordt het plangebied door
het analoge gewestplan Hasselt – Genk (KB 03/04/1979), gecorrigeerd door de
gewestplanwijziging Hasselt-Genk 6/10/2000, bestemd als recreatiezone, agrarisch gebied
en woongebied.

Plannen van aanleg / Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)
Niet van toepassing.
2.5

Evaluatie plangebied

2.5.1

Knelpunten

2.5.2

•

Sentower Park kent thans een tekort aan permanente wedstrijdstallen voor tijdelijk
gebruik, parkings en overnachtingsmogelijkheden;

•

Er is geen duidelijke hoofdingang;

•

Onvoldoende parkeerruimte voor vrachtwagens;

•

Niet duidelijk leesbare circulatie voor gemotoriseerd verkeer en personenverkeer;

•

Ten oosten en zuiden van het plangebied is een woongebied gelegen;

•

Ten noorden en westen van het plangebied is een habitatrichtlijngebied gelegen;

•

Er zijn biologisch waardevolle zones binnen het plangebied gelegen.

Potenties
•

Plangebied betreft een belangrijke locatie voor de paardensport;

•

De directe omgeving biedt ruimte voor uitbreiding;

•

Plangebied kent verscheidene onbebouwde zones;

•

Grenzend ten westen van plangebied bevindt zich het Joekelbos;

•

Plangebied is nabij hoofdweg N730 gelegen.
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3

G EWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

3.1

Doelstellingen
Bij de opmaak van het PRUP staan volgende doelstellingen centraal:
•

De verdere ontwikkeling van Sentower Park mogelijk maken met inbegrip van het
bestendigen van de bestaande vergunde functies en activiteiten;

•

Ruimte bieden voor uitbreiding van noodzakelijke infrastructuren (wedstrijdstallen,
polyvalente hal, recagebouw, hotel en parkings voor vrachtwagens, personenwagen
en fietsen);

•

Parking voor het Joekelbos voorzien;

•

Lokale opvang en infiltratie van hemelwater voorzien;

•

Plangebied landschappelijk bufferen in de directe omgeving.

3.2

Visie en ruimtelijke concepten

3.2.1

Bundeling van bestaande en nieuwe constructies

Concept 1 geeft de gewenste toestand m.b.t. bijkomende constructies binnen het
plangebied weer. De twee nieuwe wedstrijdstallen voor tijdelijk gebruik herbergen
gezamenlijk 10.140 m2 aan (tijdelijke) paardenstalplaatsen. Tezamen met de reeds
bestaande / te behouden paardenstallen biedt Sentower Park plek voor 30 permanent
gestalde paarden en circa 450 wedstrijdpaarden.
Er wordt een hotel voorzien langsheen de Leemkuilstraat, een gebouw met twee tot drie
bouwlagen waarin de hotelkamers zijn gesitueerd. Een hoogtebeperking voor de zone aan
de woonstraten (Speeltuinstraat) wordt nader onderzocht. Het hotel wordt door een
gaanderij, gelegen tussen de twee pistes, verbonden met de recavoorziening. In totaliteit
beslaat het hotel een oppervlakte van 2.640 m2. Naast deze nieuwe constructies is er
beperkte uitbreiding voorzien van het recagebouw en de polyvalente hal.
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3.2.2

Georganiseerd en gebundeld parkeren

Sentower Park heeft tijdens de wedstrijden en evenementen een grote parkeerbehoefte en
dit zowel voor (paarden)vrachtwagens als voor personenwagens. In het planvoornemen
worden de vrachtwagenparkings volledig gescheiden van personenwagenparkings wat de
verkeersveiligheid ten goede komt.
In principe kunnen personenwagens altijd op de bosparking (P1) in het noordoosten van
het plangebied worden geparkeerd (290 parkeerplaatsen), tenzij er een groot evenement
is. In dat laatste geval is er op het weiland in het westen van het plangebied een
overloopparking (P2) waar mensen uitzonderlijk hun voertuig kunnen parkeren.
Het hotel moet voorzien in een eigen parkeerruimte in het gebouw en dit mogelijk als een
eigen overdekte (ondergrondse) parking (P3). Het benodigde aantal parkeerplaatsen zal
hier afhangen van het aantal hotelkamers.
De (paarden)vrachtwagenparking (P4) situeert zich vrij centraal binnen het plangebied en
wordt gekoppeld aan de wedstrijdstallingen. Er wordt gestreefd om 128
vrachtwagenparkeerplaatsen te realiseren waarbij iedere parking is voorzien van een
elektriciteits-, water- en internetaansluiting. Genoemde (paarden)vrachtwagens bevatten
namelijk ook een wooncompartiment waarin de ruiters/verzorgers van de paarden tijdens
de evenementen logeren. De ruiters/verzorgers dienen dicht bij hun paarden te kunnen
verblijven om de dieren permanent te kunnen verzorgen en bewaken. Om afwenteling van
parkeeroverlast te vermijden wordt er een overloopvrachtwagenparking (P5) met een
streven van 22 plaatsen voorzien tussen de personenwagenparking en polyvalente hal.
Concept 2 illustreert hoe de verschillende (overloop)parkings met elkaar worden
verbonden. Hierbij dienen alle voertuigen dezelfde in- en uitgang, die naar de N730 leidt,
te gebruiken en wordt de ontsluitingsas volledig gescheiden van de rest van het park.
Aan de hoofdingang wordt een overdekte fietsparking aangelegd van 50m2. In de meest
zuidwestelijke hoek van het plangebied wordt parkeerruimte voor het Joekelbos
gereserveerd. Laatstgenoemde parking kent een eigen ontsluiting en maakt dus geen
gebruik van de ontsluitingsas binnen het plangebied.
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3.2.3

Sentower Park landschappelijk inkaderen

De harde infrastructuren worden afgewerkt met ruimte voor water en groen. Met name het
(huidige) agrarisch gebied in het westen van het plangebied karakteriseert zich als minder
bebouwde zone. Om deze karakteristiek te bewaren wordt in genoemde zone minder
toegelaten dan in het gebied dat reeds als recreatiezone bestemd is (i.e. beperktere
bouwmogelijkheden). In de westelijke uitbreidingszone (huidig agrarisch gebied) worden
enkel volgende hippische activiteiten toegelaten, zoals vooropgesteld in de aanvraag tot
het bekomen van een planologisch attest: stallingen, loopweide en parkeren. Beurzen,
clinics en shows horen in deze zone niet thuis.
Door gericht inplannen van groen wordt Sentower Park gebufferd ten opzichte van het
Nationaal Park Hoge Kempen.
Een bijkomende wadi wordt aangelegd in de noordwestelijke hoek van het plangebied om
tijdens intense regenbuien voldoende hemelwater te kunnen bufferen. De twee wadi’s
zullen met elkaar verbonden worden zodat de belasting evenredig gespreid wordt.
De toekomstige inrichting van het plangebied voorziet in drie markante toegangen: een
toegang voor het hotel, een toegang voor bezoekers tot het park en een toegang voor
ruiters/paardenvrachtwagens. Genoemde toegangen worden duidelijk gemarkeerd zodat
bezoekers snel de voor hen juiste doorgang kunnen herkennen en een goede doorstroming
wordt gegarandeerd.
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4

E FFECTEN VAN HET PRUP

4.1

Onderzoek tot m.e.r.
De aanzet tot de m.e.r.-screening (onderzoek tot m.e.r.) wordt hier integraal geïntegreerd
in de startnota van het voorliggend PRUP. Deze screening dient dan ook samen gelezen te
worden met de andere hoofdstukken van de startnota en het plan van de bestaande en
juridische toestand. Op deze wijze heeft de lezer steeds volledige inzage in het PRUP en
specifiek in de bestaande toestand als referentiesituatie en de planningscontext waarbinnen
het voorliggend PRUP kadert.
In het kader van het planologisch attest Sentower Park (17/02/2021) is op 18/02/2020 de
MER-screening uit genoemd attest door team-MER voorwaardelijk goedgekeurd. Tevens is
er in het kader van genoemd planologisch attest een passende beoordeling inclusief
verscherpte natuurtoets uitgevoerd die Agentschap Natuur en Bos op 13/05/2020
voorwaardelijk goedkeurde. Genoemde goedkeuringen suggereren dat er ook m.b.t.
voorliggend MER-screening geen aanzienlijke milieueffecten worden verwacht gezien het
planvoornemen niet is gewijzigd t.o.v. het planologisch attest Sentower Park.

4.1.1

Methodiek
Als eerste stap in het onderzoek tot m.e.r. wordt nagaan of het PRUP niet ‘van rechtswege’
plan-MER-plichtig is volgens de regelgeving, zoals vastgelegd in het plan-m.e.r.-decreet
van 27 april 2007. Indien dit niet het geval is, kan overgegaan worden tot de beschrijving
en evaluatie van de te verwachten effecten van het voorgenomen plan en de redelijke
alternatieven.
Om het onderzoek naar de milieueffecten op een kwalitatieve en eenduidige wijze te kunnen
voeren, worden de ontwikkelingsmogelijkheden die worden geboden door het PRUP
gebundeld in een aantal planingrepen.

Fase startnota
Tijdens de fase van de startnota wordt een eerste inschatting gemaakt van de mogelijk te
verwachte effecten van de diverse planingrepen. Voor elke discipline wordt aan de hand
van een checklist bekeken welke potentiële ingrepen mogelijk gemaakt worden binnen het
PRUP. Bij de beschrijving van de mogelijke effecten wordt rekening gehouden met a/ de
referentiesituatie die een indicatie geeft van de kwetsbaarheid van het plangebied en b/ de
aard van de planingrepen.

Fase scopingnota
In deze fase wordt een beslissing m.b.t. de plan-MER-plicht genomen. Op basis van
binnengekomen adviezen en opmerkingen tijdens de raadpleging publiek en adviesvraag
worden indien nodig bepaalde disciplines bijkomend onderzocht. De finale screening van de
potentiële milieueffecten wordt vervolgens overgemaakt aan het team MER die een advies
formuleert m.b.t. de plan-MER-plicht.
4.1.2

Toepassingsgebied
Het planologisch attest is niet ‘van rechtswege’ plan-MER-plichtig, omwille van de volgende
redenen:
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Het PRUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project
opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004,
namelijk voor projecten opgesomd in rubriek 12 van bijlage II. Het PRUP bepaalt echter het
gebruik van een klein gebied. In navolging van het arrest van 21 december 2016 met
nummer C-444/15, die de uitzondering voor een klein gebied nader bepaalt, voldoet
voorliggend PRUP aan de definitie van een klein gebied. Er wordt namelijk voldaan aan de
voorwaarde: het plan moet betrekking hebben op een gering deel van het grondgebied.
Het plangebied van het PRUP bedraagt namelijk minder dan 1% van de 116,37 km²
oppervlakte van de gemeente Oudsbergen, namelijk 0,12%. Op basis van de kwantitatieve
rechtspraak van het Hof van Justitie is er derhalve sprake van een klein gebied en wordt er
voldaan aan de voorwaarde die bepaalt of een plangebied niet ‘van rechtswege’ plan-MERplichtig is.
In 2019 is er in het kader van een aanvraag voor planologisch attest, waarop dit PRUP
berust, een passende beoordeling uitgevoerd die geraadpleegd kan worden in bijlage 5.2.
Omwille van bovenstaande motivering dient besloten te worden dat het PRUP ‘van
rechtswege’ niet plan-MER-plichtig is, maar wel screeningsplichtig. Naargelang het
resultaat van het onderzoek naar mogelijke aanzienlijke milieueffecten, wordt er een
oordeel geveld over de noodzaak van de opmaak van een plan-MER:

4.1.3

•

indien er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn: geen plan-MER-plicht;

•

indien er wel aanzienlijke milieueffecten kunnen worden aangetoond voor één of
meerdere criteria: wel plan-MER-plicht.

Alternatieven
Nulalternatief
Het nulalternatief is geen alternatief daar een planologisch attest voor het plangebied
goedgekeurd werd. Voor de verdere uitwerking van het planologisch attest is de opmaak
van een PRUP noodzakelijk.

Locatie- en inrichtings- en/of uitvoeringsalternatieven
Naast het nulalternatief kan er eveneens gekeken worden naar de locatie- en inrichtingsen/of uitvoeringsalternatieven. Gezien er een planologisch attest voor het plangebied
goedgekeurd werd is het onderzoeken van locatiealternatieven niet relevant. Daarnaast zijn
de inrichtings- en/of uitvoeringsalternatieven beperkt. Deze zijn immers afgestemd op de
actuele situatie, het gewenste beleid en de ontwikkelingswensen van de overheid en
betrokken eigenaars. Bovendien dient het PRUP rekening te houden met de opgenomen
ruimtelijke randvoorwaarden opgelegd binnen het afgeleverde planologisch attest.
4.1.4

Beoordeling milieueffecten
Rekening houdend met het van kracht zijnde gewestplan is er m.b.t. het plangebied geen
verschil tussen de feitelijke en planologische toestand: de feitelijke toestand is in al zijn
facetten vastgelegd in de planologische toestand. Hierdoor wordt de beoordeling van de
milieueffecten uitgevoerd aan de hand van één referentietoestand.
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Bodem
Bodemverstoring en grondstofvoorraden

Ja

Nee

Voorziet het plan vergraving of graafwerkzaamheden?
Voorziet het plan een wijziging inzake verharding (aard en/of oppervlakte)?
Wordt ingegrepen op de grondstoffenvoorraden? Voorziet het plan de
uitbating van de diepe ondergrond (klei-, zand-, steen- of grinduitbating,
ertswinning)?
Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging
Voorziet het plan risico-activiteiten voor verontreiniging (zoals bijv. kmozone, bedrijvenzone)?
Voorziet het plan herbestemmingen naar een ander bestemmingstype?
Erosie
Voorziet het plan een gewijzigd bodemgebruik waardoor bijkomende
oppervlakte aan erosie het gevolg kan zijn of het plan aan erosie
onderhevig kan zijn?

B o d em v er st o r in g en gr o n d sto f vo o r r ad en
Referentiesituatie
De bodem in het plangebied bestaat uit antropogeen (OT en OB), matig natte lemig
zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont, matig droge lemig zandbodem met
duidelijke ijzer en/of humus B horizont en matig droge zandbodem met duidelijke ijzer
en/of humus B horizont. Deze bodems hebben een bodemprofiel dat kwetsbaar is voor
profielverstoring (podzol). Er is geen bodemkundig erfgoed aanwezig.
Effectenbespreking
Door het gebruik van zware machines tijdens de werken kan er bodemverdichting optreden.
De gevoeligheid voor bodemverdichting is afhankelijk van de bodemtextuur (hoe zandiger,
hoe minder gevoelig), de bodemstructuur en de waterhuishouding (hoe natter, hoe
gevoeliger) Het plangebied bestaat uit een vochtige zandbodem. Hoewel een zandbodem
in theorie dus minder gevoelig is, is het aan te raden om verdichting zoveel mogelijk te
vermijden in de bufferzones waar beplanting voorzien zal worden maar vooral waar zich op
heden de wortelzones van de bomen uit het Natura 2000-gebied bevinden.
Effectieve ingrepen in zones met een kwetsbaar bodemprofiel dienen zoveel als mogelijk te
worden vermeden. Het planvoornemen voorziet enkele ingrepen in kwetsbaar
bodemprofiel. Het merendeel van de bodem met een kwetsbaar bodemprofiel wordt echter
niet bebouwd waardoor de context niet wordt aangetast. Effecten zullen dus niet aanzienlijk
zijn, gezien de eerder beperkte oppervlakte die verstoord zal worden en er mee rekening
houdende dat er geen aanzienlijke indirecte invloed op water, mens of ecologie wordt
verwacht. Daarnaast zijn er geen ingrepen op de grondstoffenvoorraad gepland waardoor
er redelijkerwijze kan worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op
bodemverstoring en/of grondstofvoorraden optreden.
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B o d em kw a l ite it en b o d em ver o n tr e in i gin g
Referentiesituatie
Binnen het plangebied zijn een aantal percelen opgenomen op het geoloket OVAM inzake
een oriënterend bodemonderzoek (dossiernummer 37056). Tevens is er binnen het
plangebied sprake van potentiële risico-activiteiten, zijnde het sporadisch huisvesten van
grote getalen paarden (mestgeneratie).
Effectenbespreking
Eventuele accidentele bodemverontreiniging door het planvoornemen is niet uit te sluiten,
maar bij bouwwerkzaamheden en bodemverstoring en bij nieuwe inrichtingen dient de
geldende regelgeving (Vlarem, Vlarebo, Vlaremo) te worden gevolgd. Er worden bijgevolg
geen aanzienlijke effecten verwacht op bodemkwaliteit door het grondverzet/calamiteiten.
Gepaste voorzorgen worden verzekerd via het Bodemdecreet/VLAREBO/VLAREM/VLAREMA.
Er is nagegaan of een wijziging in bestemming ook een wijziging in bestemmingstype van
de bodem tot gevolg kan hebben. Dit zou kunnen betekenen dat door het wijzigen van de
bestemming mogelijks nieuwe onderzoeks- en saneringsverplichtingen gegenereerd
worden bij de overdracht van gronden. Dit indien een bestemmingstype wijzigt van hoger
naar lager. Voorliggend PRUP behelst omzetting van agrarisch / natuur naar recreatief
grondgebruik. Dit houdt in dat het bestemmingstype van lager naar hoger wijzigt waardoor
er geen nieuwe onderzoeks- en saneringsverplichtingen verrijzen.
Aangezien de wijziging van het bestemmingstype geen nieuwe onderzoeks- en
saneringsverplichtingen genereert en er m.b.t. de aanwezigheid van potentiële risicoactiviteiten het VLAREBO zal worden gevolgd, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd
dat er geen aanzienlijke effecten inzake bodemkwaliteit optreden.

E r o si e
Referentiesituatie
Binnen het plangebied worden geen erosiegevoelige bodems aangetroffen.
Effectenbespreking
Rekening houdend met de aard van het plan en het gegeven dat er in en nabij het
plangebied geen gronden gevoelig voor erosie of grondverschuiving voorkomen, kan er
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op erosie optreden.

Co n c lu s ie d i sc ip l in e b o d em
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met
betrekking tot de discipline bodem te verwachten zijn.
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Kaart: bodemverontreiniging – OVAM
Legende
Sitebesluit
Oriënterend bodemonderzoek
Beschrijvend bodemonderzoek
Bodemsaneringsproject
Eindevaluatieonderzoek
Evaluatierapport schadegeval
Vaststelling schadegeval
Melding schadegeval
Melding bodemverontreiniging
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Water (grond- en oppervlakte- en afvalwater)
Grondwater

Ja

Nee

Voorziet het plan omvangrijke ondergrondse constructies?
Voorziet het plan bijkomende verharding van niet verharde zones?
Kan het plan aanleiding geven tot permanente wijziging
grondwaterstanden of –stromen (bv. t.b.v. natuur of landbouw)?

van

Worden bestemmingen voorzien die aanleiding kunnen geven tot risicoactiviteiten voor grondwaterverontreiniging (zoals bijv. kmo-zone,
bedrijvenzone)?
Oppervlaktewater
Zijn er binnen het plan ingrepen op waterlopen of oevers mogelijk
(afgraven of aanleggen oevers/dijken, openleggen of overwelven van
waterlopen, hermeandering/rechttrekking, verharden oeverzones)?
Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die een invloed
kunnen hebben op overstromingszones of signaalgebieden, zoals:
verharding, bebouwing, ophoging.
Afvalwater
Genereert
het
plan
bedrijfsafvalwater)?

afvalwater

(huishoudelijk

afvalwater

of

Gr o n d w ater
Referentiesituatie
Het gehele plangebied betreft een infiltratiegevoelige bodem en is weinig tot matig gevoelig
voor grondwaterstroming. Uit bodemonderzoek op terrein is echter gebleken dat er in de
ondiepe ondergrond kleilenzen aanwezig zijn, wat infiltratie van hemelwater kan
obstrueren. Daarnaast betreft het grondwater binnen het plangebied een potentieel zeer
kwetsbare laag en wordt er geen zone voor grondwaterwinning aangetroffen. Binnen het
plangebied is reeds één wadi aanwezig en zijn er tevens een aantal percelen opgenomen
op het geoloket OVAM inzake een oriënterend bodemonderzoek (dossiernummer 37056)
(cfr. supra bodem). Tot slot is er binnen het plangebied sprake van potentiële risicoactiviteiten, zijnde het sporadisch huisvesten van grote getalen paarden (mestgeneratie).
Effectenbespreking
Het plan voorziet geen grote aaneengesloten ondergrondse constructies in
grondwaterstromingsgevoelige zones. De bouw van het hotel in de bestaande recreatiezone
vergt wel een ondergrondse constructie in die zin dat het gebouw moet voorzien worden
van een parkeergelegenheid en de eigenaar eraan denkt om deze ondergronds aan te
leggen. In dit geval is het natuurlijk wel opportuun om via een afzonderlijke studie aan te
tonen dat eventuele grondbemaling geen schadelijk effect zal inhouden ten aanzien van de
grondwaterstromingen in de buurt. Deze afzonderlijke studie zal deel uitmaken van de
overeenstemmende aanvraag voor een omgevingsvergunning. Tevens voorziet het
planvoornemen bijkomende verharding van het plangebied. Deze verharding wordt
gegroepeerd zodat er ruimte vrijkomt voor een aaneengesloten onverharde zone in het
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westen van het plangebied. Op genoemde locatie zal ook een tweede wadi worden voorzien
zodat de lokale infiltratiecapaciteit toeneemt. Hierbij dient te worden onderzocht of er in de
bodem van de beoogde locatie kleilenzen aanwezig zijn. Indien dit het geval is zal de wadi
van infiltratiekernen voorzien moeten worden zodat een vlotte infiltratie van hemelwater
gegarandeerd wordt. De dimensionering van deze nieuwe wadi is tot stand gekomen in
samenwerking met een gespecialiseerde firma, VDC-Milieu BVBA. Doel is dat de beide
wadi’s onderling met elkaar gaan verbonden worden. Tegelijkertijd zal de aansluiting van
de bestaande wadi op de voorgelegen riolering afgesloten worden. Op deze manier zal de
bestaande wadi – indien verzadigd – integraal overlopen naar de nieuwe wadi. Deze laatste
zal om de goede werking te kunnen garanderen effectief lager aangelegd worden dan de
bestaande wadi en overgedimensioneerd moeten worden. Gezien de grondwaterstroming
weinig tot matig gevoelig is voor verstoring worden er m.b.t. infiltratie van hemelwater
geen aanzienlijke effecten verwacht. Samenvattend voorziet het plan geen ondergrondse
constructies in grondwaterstroming gevoelig gebied, worden er maatregelen getroffen voor
het garanderen van voldoende infiltratie t.h.v. de wadi’s en groepeert het bijkomende
verharding. Aanzienlijke effecten ten aanzien van grondwater worden bijgevolg niet
verwacht.

|

Dimensionering nieuwe wadi met infiltratieputten

Op p er v lak tew ater
Er zijn geen waterlopen aanwezig in de nabije omgeving van het plan, enkel een aantal
kleinere baangrachten. Bijgevolg kan er richting waterlopen geen invloed verwacht worden.
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A fv a lwa ter
Referentiesituatie
Volgens het zoneringsplan van de Vlaamse Milieumaatschappij is het plangebied gelegen in
een zone ‘centraal gebied’. Dit houdt in dat er reeds geruime tijd riolering aanwezig is en
dat die is aangesloten op een waterzuivering. Tevens is er sprake van de generatie van
bedrijfsafvalwater binnen het plangebied waarvoor reeds afspraken met de VMM en de
rioleringsmaatschappij bestaan.
Effectenbespreking
Geldende regelgeving: Via de omgevingsvergunning worden er specifieke afspraken met
bedrijven en VMM gemaakt over het lozen van bedrijfsafvalwater. Als bedrijven uitbreiden
en hiervoor een nieuwe vergunning aanvragen of voor nieuwe bedrijven, wordt door VMM
nagegaan of het afvalwater mag geloosd worden op riolering. Ook wordt bekeken of het
bedrijf haar afvalwater zelf dient (voor) te zuiveren en waarop het effluent dan dient te
lozen. Ook lozingsnormen worden vastgelegd. Er kan redelijkerwijze van uit worden gegaan
dat effecten niet aanzienlijk zullen zijn.

Co n c lu s ie d i sc ip l in e wa ter
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met
betrekking tot de discipline water te verwachten zijn.
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Kaart: grondwaterstroming – Geopunt
Legende
Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)
Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)
Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3)

Kaart: grondwaterkwetsbaarheid – Geopunt
Legende
Uiterst kwetsbaar
Zeer kwetsbaar
Zeer kwetsbaar/matig kwetsbaar
Zeer kwetsbaar/weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar/matig kwetsbaar
Matig kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Onvoldoende gegevens
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Kaart: rioleringsplan – VMM
Legende
Centraal gebied
Collectief geoptimaliseerd buitengebied
Collectief te optimaliseren buitengebied
Individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig
Individueel te optimaliseren buitengebied – IBA gepland
Individueel te optimaliseren buitengebied – aanwezig gesloten opvangsysteem
Individueel te optimaliseren buitengebied – gepland gesloten opvangsysteem
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Biodiversiteit
Biotoopverlies / biotoopwijziging

Ja

Nee

Biotoopverlies door ruimtebeslag
Voorziet het plan bijkomende
verdichting en vergraving?

bodemverstoring

zoals

verharding,

Biotoopwijziging
Verdroging / vernatting:
Voorziet het planvoornemen een permanente bemaling of is het mogelijk
dat er door uitvoering van het planvoornemen een lange tijdelijke bemaling
(zoals bijvoorbeeld bij ondergrondse infrastructuren zoals tunnels of
ontginningen dieper dan het grondwater) of grondwaterpeilsturing
(bijvoorbeeld i.f.v. irrigatie voor landbouwgebruik) zal plaatsvinden
waardoor er toch permanente effecten op bestaande biotopen te
verwachten zijn?
Verzurende en vermestende depositie (belangrijkste = stikstofdepositie)
Zal uitvoering van het plan zorgen voor een relevante toename van
verzurende en/of vermestende deposities (meest relevant is vaak de
stikstofdepositie): enerzijds via water (bijv. bemesting die afvloeit naar de
waterloop) en anderzijds via lucht (industriële emissies zoals
energiebedrijven en raffinaderijen of hoge toename in verkeersemissies)?
Rustverstoring (door geluid en lucht)
Voorziet het planvoornemen geluidsproducerende functies/activiteiten
(zoals door recreatie, industriële installaties, bedrijvigheid met
bijvoorbeeld typerende buitenactiviteiten, sportpleinen in open lucht, enz)?
Voorziet het plan in een bestemming/functie waardoor er een bijkomende
recreatiedruk te verwachten valt?
Voorziet het plan relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals
bijvoorbeeld voor sport- en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op
bedrijfsterreinen)?
Barrièrevorming en versnippering
Kan het plan zorgen voor het doorbreken van een verbinding(szone) voor
fauna of flora (zoals bermen, waterlopen, groene zones)?
Kan het plan zorgen voor een belangrijke fysische scheiding tussen
biologisch waardevolle zones (bijv. verkeersweg, waterweg, ontwikkeling)?
Kan het plan een potentieel obstakel voor vogeltrek toelaten (bijvoorbeeld
windturbines) of een obstakel voor foerageerroutes (bijvoorbeeld door
inname
of
versnipperen
van
waterlopen,
boszones,
kleine
landschapselementen)?
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B io to o p v er l ie s / b i o to o p wi jz i g in g
Referentiesituatie
Het plangebied grenst aan gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000 netwerk (grote
eenheid natuur, habitatrichtlijn- en faunistisch waardevol gebied). De afbakening van het
VEN-gebied ‘De Ruiterskuilen-Oudsberg-Solterheide’ lijkt deels te overlappen met het
plangebied. De contour van dit VEN-gebied volgt de contour van de bosparking uit het
digitale gewestplan Hasselt – Genk (KB 03/04/1979), waarop op 06/10/2000 een
gewestplanwijziging heeft plaatsgevonden. Hiervoor is in hoofdstuk 2.4.6 van voorliggend
PRUP vastgesteld dat er een sliver van de gewestplanbestemming ‘Natuurgebied’ voorkomt
en er derhalve een correctie is doorgevoerd op het plan van de bestaande juridische
toestand teneinde een correcte gewestplanzonering te bekomen. De afbakening van het
VEN-gebied in kwestie is in 2015 vrijgegeven en heeft dus plaatsgevonden na de
gewestplanwijziging Hasselt-Genk 6/10/2000. Bijgevolg kan worden geconcludeerd dat ook
de afbakening van het VEN-gebied gecorrigeerd dient te worden tot op de perceelsgrens en
er dus geen sprake is van VEN-gebied binnen het plangebied gezien de afbakening hiervan
berust op een verkeerde interpretatie van het gewestplan.
Volgens de biologische waarderingskaart betreft het westelijke, onbebouwde deel van het
plangebied een biologisch waardevolle zone (ruigte of pioniersvegetatie). Daarnaast worden
delen van de huidige parking gekarteerd als biologisch minder waardevol. Er worden geen
bomen van hoge leeftijd binnen het plangebied aangetroffen.
De relevante emissies die betrekking hebben op de biodiversiteit in de omgeving betreffen
voornamelijk ammoniak ten gevolge van het huisvesten van de dieren.
Effectenbespreking
Bij deze nota is een passende beoordeling inclusief verscherpte natuurtoets uit 2020 voor
de discipline biodiversiteit gevoegd (bijlage 5.2), die aantoont dat het effect als niet
significant beoordeeld kan worden richting de belangrijkste natuurlijke en biologische
waarden in de buurt. Om tot deze conclusie te komen is men de natuurlijke waarden in de
buurt in situ nader gaan onderzoeken en inventariseren, heeft men binnen de bestaande
bedrijfsaccommodatie metingen uitgevoerd op de aanwezigheid van ammoniak en is men
onderzoek gaan doen naar een innovatief stalsysteem voor het houden van paarden in
ammoniak emissiearme wedstrijdstallen. Desalniettemin is Agentschap Natuur en Bos van
mening dat de passende beoordeling uit 2020 geüpdatet dient te worden in het kader van
het nieuwe stikstofdecreet (stikstofakkoord 25/02/2021 en ministeriële instructie van
2/05/2021). Een vernieuwde passende beoordeling inclusief verscherpte natuurtoets zal
dan ook in fase scopingnota van voorliggend PRUP worden uitgevoerd.
Doordat de biologisch waardevolle zone binnen het plangebied een weiland betreft, waar
tot voor kort agrarische activiteiten werden beoefend, kan er door de herbestemming
hiervan (van agrarische zone naar recreatiegebied) niet worden gesproken van een groots
biotoopverlies. Desalniettemin betrof de landbouwer van genoemd weiland een biologische
landbouwer wat betekent dat de zone naar verwachting biologisch waardevoller is dan
doorsnee voormalig landbouwpercelen. Hiermee rekening houdend wordt het merendeel
van de agrarische zone in het planvoornemen ingericht als onverharde groene zone inclusief
een wadi en een groenbuffer met streekeigen beplanting, wat de biologische waarde van
het gebied mogelijk zelfs ten goede komt.
Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle impact op de (huidig voorkomende en
toekomstig geplande) habitats (natuurlijke habitats en habitats van een soort) wat betreft
de oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit van deze habitats. Wijziging
van het grondwaterpeil, ten gevolge van het vergroten van de lokale infiltratiecapaciteit
door toedoen van de wadi’s, zal de bodem van de directe omgeving niet aanzienlijk
vernatten gezien de grondwatertafel zich gemiddeld 6 meter onder maaiveld bevindt
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(Databank Ondergrond Vlaanderen, put 7-0140); er is voldoende ruimte om hemelwater te
infiltreren in de bodem zonder het risico op vernatting van de directe omgeving.

Ru st ver sto r in g (d o o r ge lu id en lu c h t)
Referentiesituatie
Voorkomen van biologisch waardevol gebied in het noorden en westen van het plangebied.
Tevens is de huidige parking van het plangebied gekarteerd als faunistisch waardevol.
Effectenbespreking
Reeds vergunde geluidsverstoring aanwezig binnen het gebied waardoor er redelijkerwijze
van uit kan worden gegaan dat gevoelige soorten zich niet nabij de contour van het
plangebied bevinden. Desalniettemin voorziet het planvoornemen een bijkomende
groenbuffer t.h.v. de noordwestelijke grenzen met het faunistisch waardevol gebied. In de
stedenbouwkundige voorschriften zullen tevens voorschriften worden opgenomen m.b.t. de
plaatsing en het gebruik van verlichting zodat effecten op fauna worden beperkt. De
bosparking zal door toedoen van het planvoornemen niet worden gewijzigd waardoor hier
geen mogelijke effecten worden verwacht t.o.v. de aanwezige fauna.
Vanuit de activiteiten die mogelijk zijn binnen het plangebied is het niet uit te sluiten dat
deze een zekere verstoring (geluid, rust, licht, recreatiedruk) met zich meebrengen. Het
plan heeft hier rekening mee gehouden door voldoende afstand te bewaren ten aanzien van
gevoelige zones d.m.v. de aanleg van een groenbuffer aan de grenzen van het plangebied.
Aanzienlijke effecten t.o.v. de huidige vergunde toestand worden bijgevolg niet verwacht.

B ar r i èr e vo r m in g en ver sn ip p er in g
Het plan zorgt niet voor het doorbreken van een verbinding(szone), trek/ en
fourageerroutes voor fauna of flora of een scheiding tussen waardevolle gebieden.
Aanzienlijke effecten van versnippering en barrièrevorming worden niet verwacht.

Co n c lu s ie d i sc ip l in e b io d i ver s it e it
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met
betrekking tot de discipline biodiversiteit te verwachten zijn.
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Kaart: habitatrichtlijngebied – Geopunt
Legende
Habitatrichtlijn

Kaart: biologische waardering – Geopunt
Legende
Biologisch minder waardevol
Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle gebieden
Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle ele
Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch waardevol
Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch zeer waardevol
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Kaart: faunistisch waardevol gebied – Geopunt
Legende
Faunistisch waardevol gebied

Kaart: VEN en IVON gebieden – Geopunt
Legende
Grote Eenheid Natuur
Grote Eenheid Natuur in ontwikkeling
Natuurverwevingsgebied
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Kaart: bosleeftijd – Geopunt
Legende
Bos ontstaan na +/- 1930
Bos ontstaan russen 1850 en +/- 1930
Bos ontstaan tussen 1775 en 1850
Bos ontstaan voor 1775
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Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschap

Ja

Nee

Landschapsstructuur en -erfgoedwaarde
Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die
landschappelijke structuren of erfgoedwaarden kunnen verstoren of
vernietigen? Zoals:
Fysieke ingrepen (bv. reliëfwijzigingen, ophogingen, afgravingen,
rechttrekken van waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven van
taluds, aanleggen of wijzigen van dijken en bermen, rooien van KLE’s,
…)?
Ontbossing of rooiwerkzaamheden (met bijzondere aandacht voor
historische bossen)?
Wijziging van historische percelering, kavelstructuren, waterlopen,
wegenpatroon?
Uitzicht
Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die uitzichten
kunnen verstoren? Zoals:
Mogelijkheden tot een harde invulling/bouw van constructies (bv
gebouwen) of infrastructuren (zoals wegen, masten, turbines) of voor het
oprichten van omvangrijke volumes of belangrijke wijzigingen in het
bodemgebruik.
Bouwkundig erfgoed
Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die bouwkundig
erfgoed kunnen verstoren of vernietigen? Zoals:
Afbraak van bouwkundig erfgoed.
Het renoveren/verbouwen van het bouwkundig erfgoed waardoor het
karakter, de herkenning,… van het erfgoed mogelijks verdwijnt.
Nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of infrastructuuraanleg)
Archeologie
Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor
archeologisch erfgoed kunnen verstoren of vernietigen? Zoals:
Werkzaamheden die gepaard
(graafwerkzaamheden)

gaan

met

ingrepen

in

de

die

bodem

Permanente veranderingen in de grondwatertafel
Samendrukking van onderliggende lagen ten gevolge van (permanente)
ophogingen van het terrein
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Lan d sc h a p
Referentiesituatie
Het plangebied is onderdeel van het traditionele landschap Limburgs heide- en bosgebied
waarbij het westelijk gedeelte van het plangebied een agrarische zone betreft.
Effectenbespreking
Door toedoen van het planvoornemen wordt het merendeel van de agrarische zone als
groene openruimte behouden. Zichtverstoring ten gevolge van het planvoornemen is
hierdoor beperkt.
Rekening houdend met de aard van het plan en het gegeven dat er geen kwetsbaarheden
inzake structuur – zoals niet-rechtgetrokken waterlopen, holle wegen, taluds, historische
dijken, KLE’s, landschappelijk waardevolle (agrarische) gebieden, historische
kavelstructuren, nederzettingsvormen en –patronen, dijken, historische bossen - werden
gedetecteerd, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke
effecten op landschapsstructuur en –relaties optreden. Daar er geen kwetsbaarheden
inzake uitzicht – zoals vergezichten, zichtassen op een historisch gebouw zoals een kerk,
zichtassen van uit een historisch gebouw zoals een kasteel, visuele relaties tussen
gebouwen en bijbehorende beplantingen - voorkomen, kan er redelijkerwijze worden
geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op landschapsuitzicht optreedt.

B o u wku n d i g er f go ed
Het planvoornemen voorziet geen vernietiging, renovatie of verbouwing van bouwkundig
erfgoed. Het planvoornemen voorziet geen intensifiëring van het landgebruik. Het
planvoornemen voorziet geen nieuwe ontwikkelingen die bouwkundig erfgoed kunnen
schaden. Aanzienlijke effecten op bouwkundig erfgoed worden dan ook niet verwacht.

Ar c h eo lo g ie
Referentiesituatie
Binnen het plangebied worden geen vastgestelde archeologische zones aangetroffen. Het
plangebied betreft geen zone waar geen archeologie te verwachten valt.
Effectenbespreking
Het plan aanleiding kan geven tot werkzaamheden die gepaard gaan met ingrepen in de
bodem (i.e. graafwerkzaamheden). Tevens kan het gebruik van wadi’s een permanente
veranderingen in de grondwatertafel teweegbrengen. Hierdoor is er een potentiële invloed
op niet gekend archeologisch erfgoed.
In het Onroerenderfgoeddecreet is geregeld dat bij de vergunningsaanvraag onder
bepaalde voorwaarden een bekrachtigde archeologienota moet zitten. De verplichting is
afhankelijk van een aantal criteria en drempels. Dit dient in de projectfase onderzocht te
worden maar op planniveau kunnen er al duidelijke indicaties zijn. Of je verplicht bent een
archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van
de totale oppervlakte van de percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de
ruimtelijke bestemming van het terrein en de ligging binnen of buiten een archeologische
zone uit de vastgestelde inventaris of binnen een beschermde archeologische site.
Daarnaast is ook de vondstmeldingsplicht van toepassing. Iedereen die, op een ander
moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische
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opgraving of het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt
waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde
heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen aangifte te doen bij het agentschap. De
Vlaamse Regering kan de nadere regels daarvoor bepalen.

Co n c lu s ie d i sc ip l in e la n d sc h ap , b o u wku n d i g er f go ed en ar ch eo lo g ie
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met
betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie te verwachten
zijn.

Mens & ruimte
Mobiliteit

Ja

Nee

Zal het plan een wijziging in de verkeersgeneratie teweegbrengen (zoals
bij wonen, bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …)?
Zal het plan een wijziging
teweegbrengen/vereisen?

in

de

(ontsluitings)infrastructuur

Ruimtelijke aspecten
Ruimtegebruik (er wordt tevens verwezen naar de plandoelstellingen en
beschrijvingen)
Zullen er landbouwfuncties en structuren wijzigen ten gevolge het
planvoornemen (door bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen, wijzigingen in
ruimtebeslag en functioneren)?
Ruimtebeleving
Genereert het plan een potentieel gewijzigde ruimtebeleving (visueel,
licht/schaduw, wind, privacy, veiligheidsgevoel)?
Gezondheid
Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie teweeg brengen (zoals
bij wonen, bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …) (zie tevens
discipline mobiliteit)?
Genereert het plan bijkomende geluids- en luchtemissies (incl. geur) (zoals
bij een toename van verkeer, bepaalde bedrijfsbestemmingen, e.a.)?
Voorziet
het
plan
zorgvoorzieningen, …)?

kwetsbare

functies

(scholen,

woningen,

Veiligheid
Voorziet het plan een wijziging in het voorkomen of toelaten van risicovolle
installaties (bijvoorbeeld Seveso-inrichtingen, hoogspanningslijnen,
infrastructuren (weg-spoorweg-waterweg-pijpleiding) voor transport van
gevaarlijke stoffen…)?
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M o b i l ite it
Het planvoornemen voorziet geen noemenswaardige wijziging in de verkeersgeneratie of
infrastructuur. Aanzienlijke effecten op mens-mobiliteit worden dan ook niet verwacht.

Ru im t e li jk e a sp ec ten
Referentiesituatie
Het landschap aan de oostzijde en de zuidzijde van het terrein van SenTower Park is sterk
bebouwd en antropogeen van aard. Langsheen de omliggende straten vinden we de
typische lintbebouwing terug, bestaande uit vrijstaande eengezinswoningen met allen
ingerichte tuinzones. Het gros van de bouwkavels is bebouwd.
In westelijke en noordelijke richting daarentegen bevinden zich grote gehelen natuur. Deze
gronden zijn quasi volledig voorzien van bos, sporadisch onderbroken door een klein
fragment weiland in landbouwgebruik.
Deze landschapsbouw maakt dat we vandaag de dag niet kunnen spreken van verzichten
enerzijds of van gave, ongeschonden, open ruimte anderzijds. De nabijgelegen bossen zijn
weliswaar onaangetast maar maken dat er landschappelijk gezien geen sprake is van een
open ruimte gevoel. De binnen het plangebied aanwezige agrarische zone betreft geen
herbevestigd agrarisch gebied.
Effectenbespreking
Voor de bedrijfsvoering van Sentower Park is het noodzakelijk om een bescheiden
uitbreiding van de recreatiezone te bewerkstelligen. In het kader van het tegengaan van
ruimtelijke versnippering van functies is het aangewezen dat deze uitbreiding plaatsvindt
op het naastgelegen weiland, dat zich in agrarisch gebied bevindt. De pachter van genoemd
weiland werd reeds gecompenseerd. De geplande bestemmingswijziging voorziet tevens in
een aantal nieuwe volumes aan gebouwen en in een nieuwe omgevingsaanleg. Met
uitzondering van het nieuwe hotel en de beide extensies aan de polyvalente hal zullen alle
nieuwe volumes aan de westelijke zijde van het terrein worden ingeplant, deels op de
agrarische zone. Deze agrarische zone wordt vandaag de dag reeds op een natuurlijke
manier ingesloten door de voorgelegen Speeltuinstraat enerzijds en door bos aan de overige
drie zijden anderzijds. Met andere woorden van een wijdse, open ruimte met verre
doorzichten is ook hier geen sprake. Het invullen van de betrokken agrarische zone is
ruimtelijk en landschappelijk dan ook verantwoord.

Gezo n d h e id
Het plan voorziet geen kwetsbare functies. Het plan genereert geen bijkomende verkeer of
geluids- en luchtemissies. Aanzienlijke effecten ten aanzien van gezondheid worden niet
verwacht.

Ve i li gh eid
Het plan voorziet geen kwetsbare functies noch risicovolle installaties/inrichtingen.
Aanzienlijke effecten ten aanzien van veiligheid worden niet verwacht.
Er bevinden zich geen seveso-bedrijven binnen een straal van 2 km rond het plangebied.
In de bijlage wordt de RVR-toets toegevoegd.
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Co n c lu s ie d i sc ip l in e r u i m te en m en s
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met
betrekking tot de discipline mens – ruimtelijke aspecten, gezondheid en veiligheid te
verwachten zijn.
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Atmosfeer & klimatologische factoren
H itte
Referentiesituatie
Steden in Vlaanderen krijgen heel wat vaker te kampen met hittestress dan de landelijke
omgeving. Overdag, en nog vaker ’s nachts, stijgt de temperatuur in de steden boven de
gezondheidsdrempels van respectievelijk 29,6°C en 18,2°C uit. Hoe groter de stad, hoe
groter het effect. Het plangebied bevindt zich in gemeente Oudsbergen, binnen de provincie
Limburg.
Effectenbespreking
Op de kaart van het aantal hittegolfdagen kan de klimaatverandering met betrekking tot
hitte geïnterpreteerd worden. Onder het huidige klimaat hebben we in Vlaanderen
gemiddeld 4 hittegolfdagen per jaar. Bij het hoge-impactklimaatscenario kan dit oplopen
naar gemiddeld 20 hittegolfdagen in een jaar in Vlaanderen. Ter hoogte van het plangebied
zou het aantal hittegolfdagen tegen het jaar 2050 stijgen tot ongeveer 15 dagen op een
jaar. Vooral jongere kinderen tot 4 jaar en 65-plussers blijken gevoelig aan hittestress. Het
PRUP voorziet geen kwetsbare instellingen (onderwijs, ziekenhuis, verzorgingstehuis,…)
binnen het plangebied.

Ov er s tr o m in g
Referentiesituatie
Voor een bespreking van de referentiesituatie wordt verwezen naar de toelichting onder
discipline water.
Effectenbespreking
Op de kaart van de aangroei overstroombaar gebied kan de klimaatverandering met
betrekking tot overstroming geïnterpreteerd worden. Overstromingen vanuit rivieren of
door intense neerslag veroorzaken geregeld schade in dichtbebouwd Vlaanderen. Door
klimaatverandering met nattere winters en intensere neerslag kunnen er vaker
overstromingen voorkomen, ook op plaatsen die tot nog toe niet overstroomden. Ter hoogte
van het plangebied zou het overstromingsgevoelig gebied tegen het jaar 2050 niet
aangroeien.

Co n c lu s ie d i sc ip l in e at m o s feer en k l im a to l o g i sch e fa c to r en
Rekening houdend met de aard van het planvoornemen en de effecten, kan er
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit het
planvoornemen op het klimaat optreden:
•

Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden.

•

Het plan heeft geen
grondwaterhuishouding.

•

Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies.

•

Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante
verhoging van (CO2-)emissies (van bijvoorbeeld industrie / verwarming / veeteelt).

aanzienlijke

impact

op

de

oppervlaktewater-

en

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met
betrekking tot de discipline klimaat te verwachten zijn.

162003│ maart 2022

45│54

PRUP Hippisch centrum Sentower Park

Hittegolfdagen hoge impact 2050 VMM

Wateroverlast hoge impact 2050 VMM
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4.1.5

Verder te onderzoeken disciplines en nevendisciplines
Op basis van de ingreep-effectenmatrix werden een aantal disciplines als nevendisciplines
geïdentificeerd. Op basis van de momenteel voorhanden zijnde informatie, wordt
geconcludeerd dat er voor deze disciplines geen aanzienlijke negatieve effecten worden
verwacht door de uitvoering van voorliggend plan. Het gaat om volgende disciplines:
•

bodem

•

water

•

biodiversiteit

•

landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

•

mens & ruimte

•

atmosfeer en klimatologische factoren

Indien gedurende de verdere procedure toch blijkt dat niet zondermeer kan gesteld worden
dat er geen aanzienlijke negatieve effecten worden verwacht voor een bepaalde discipline,
zal deze discipline verder onderzocht worden.

4.1.6

Grensoverschrijdende effecten
Het voorgenomen plangebied bevindt zich op ca. 13 km van de meest nabij gelegen
landsgrens met Nederland. Rekening houdend met de aard van het voorgenomen plan, de
omvang van de effecten zoals hiervoor beschreven en het gegeven dat deze als nietaanzienlijk beoordeeld werden, wordt geconcludeerd dat er geen aanzienlijke grens- of
gewestgrensoverschrijdende negatieve effecten worden verwacht.

4.1.7

Besluit
Op basis van de beschikbare informatie op dit moment, kan worden besloten dat er voor
het voorliggend planinitiatief geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn. Uit de
MER-screening is wel gebleken dat de opmaak van een nieuwe passende beoordeling
inclusief verscherpte natuurtoets noodzakelijk is om genoemde conclusie te staven. Deze
zal in fase scopingnota worden opgemaakt en integraal onderdeel vormen van voorliggend
PRUP.

4.2

Watertoets

4.2.1

Oppervlakte- en grondwaterhuishouding
Overstromingsgevoelige gebieden
Het plangebied is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied en het plangebied is
niet van nature overstroombaar.
Het oppervlaktewater stroomt in zuidelijke richting af naar de Maas.
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Waterbeheerders (Vlaamse Hydrografische Atlas)
Binnen het plangebied is geen waterloop aanwezig.

Infiltratiegevoelige bodems
De kaart met de infiltratiegevoelige bodems werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke
gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie
van hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige
afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt.
Het plangebied is gekarteerd als infiltratiegevoelig. De infiltratie in deze bodem naar de
ondergrond verloopt relatief eenvoudig door de aanwezige bodem.

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
Met grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de
ondergrond en de toestroming door kwel bedoeld. Bij de watertoets gaat de aandacht in de
eerste plaats naar de ondiepe grondwaterstroming.
Het plangebied is overwegend weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3) tot matig
gevoelig voor grondwaterstroming (type 2).
Er moet advies gevraagd worden aan de bevoegde instanties (VMM afdeling operationeel
waterbeheer) inzake grondwatergevoeligheid, indien het volgende wordt voorzien binnen
het plangebied:
•

het project is een verkavelingsaanvraag met een globale oppervlakte groter dan 1 ha,
waarbij in de aanleg van wegen wordt voorzien

•

het project leidt tot een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte
van gebouwen en de verharde oppervlakte met meer dan 1 ha

•

het project omvat ondergrondse constructies, met uitzondering van funderingspalen
en leidingen met een diameter van 1 meter, die dieper gelegen zijn dan 5 meter
onder het maaiveld en een ondergrondse horizontale lengte hebben van 100 meter

Winterbed
De winterbedkaart duidt gebieden aan waar verandering in bodemgebruik aanleiding kan
geven tot een gewijzigd afvoergedrag bij overstromingen. Aangezien dit gewijzigd
afvoergedrag enkel relevant is voor omvangrijke overstromingsgebieden, werd de
winterbedkaart beperkt tot gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de
bevaarbare waterlopen. Binnen het plangebied bevinden zich geen afbakeningen van de
winterbedkaart.
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Hellingen
De hellingenkaart werd opgemaakt om de gevoeligheid voor overstroming en erosie van
het gebied te kunnen beoordelen. Steile hellingen kunnen aanleiding geven tot een grote
hoeveelheid afvloeiende neerslag, wat de overstromings- en erosiegevoeligheid beïnvloedt.
Het plangebied kent een vlak reliëf met hellingspercentages kleiner dan 0,5% en tussen
0,5 en 5%.

Erosiegevoelige gebieden
De erosiegevoeligheidskaart werd opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in
grondgebruik te kunnen inschatten. Deze kunnen immers aanleiding geven tot versnelde
afstroming van oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie.
Gezien de afwezigheid van reliëf, is het plangebied niet erosiegevoelig. De
erosiegevoeligheid is verder afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, het bodemtype en
het bodemgebruik. Een bebouwde of verharde zone zal meer weerstand bieden tegen erosie
dan een braakliggend terrein. Een permanente invulling van de onbebouwde en onverharde
ruimte zal een positief effect hebben op de erosiebeperking.

4.2.2

Besluit
De watertoets brengt voor het plangebied van het PRUP geen uitgesproken problematiek
voor de oppervlakte- en grondwaterhuishouding aan het licht. Niettemin komen er een
aantal speciale aandachtspunten naar voor waar het PRUP zoveel mogelijk aan tegemoet
dient te komen. Eventuele potentiële nadelige effecten worden evenwel beperkt door
volgende bepalingen:
•

er dient voldoende aandacht besteed te worden aan de mogelijk
overstromingsgevoeligheid van het plangebied, waarbij er voldoende ruimte wordt
gegeven aan de aanwezige waterlopen

•

wat betreft de grondwaterstromingsgevoeligheid moeten de bevoegde instanties
gecontacteerd worden voor:

•

•

het project is een verkavelingsaanvraag met een globale oppervlakte groter dan
1 ha, waarbij in de aanleg van wegen wordt voorzien

•

het project leidt tot een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte
van gebouwen en de verharde oppervlakte met meer dan 1 ha

•

het project omvat ondergrondse constructies, met uitzondering van
funderingspalen en leidingen met een diameter van 1 meter, die dieper gelegen
zijn dan 5 meter onder het maaiveld en een ondergrondse horizontale lengte
hebben van 100 meter

verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II met betrekking tot
de afvoer van hemelwater en het concept ‘vasthouden-bergen-afvoeren’; prioriteit
moet uitgaan haar hergebruik van hemelwater en vervolgens naar infiltratie boven
buffering met vertraagde afvoer.
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Kaart: afstroming – Geopunt
Legende
0,5 – 5 ha
5 – 10 ha
10 – 20 ha
20 – 50 ha
50 – 100 ha
> 100 ha

Kaart: grondwaterstroming – Geopunt
Legende
Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)
Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)
Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3)
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Kaart: grondwaterkwetsbaarheid – Geopunt
Legende
Uiterst kwetsbaar
Zeer kwetsbaar
Zeer kwetsbaar/matig kwetsbaar
Zeer kwetsbaar/weinig kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar/matig kwetsbaar
Matig kwetsbaar
Weinig kwetsbaar
Onvoldoende gegevens

Kaart: hellingspercentage – Geopunt
Legende
<0,5%
0,5 – 5%
5 – 10%
>10%

162003│ maart 2022

51│54

PRUP Hippisch centrum Sentower Park

5

B IJLAGEN

221001 │ maart 2022

52│54

PRUP Hippisch centrum Sentower Park

5.1

RVR-toets
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RVR-toets
Aan de provincie Limburg

uw bericht van

21/02/2022

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

RVR-AV-1590

Gegevens RVR-toets

Betreft: Beslissing RVR-toets inzake RUP "PRUP Sentower Park"
Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn1 dient in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening gehouden te
worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan tussen Sevesoinrichtingen2 enerzijds en aandachtsgebieden3 anderzijds. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door het
houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op wijzigingen van bestaande Sevesoinrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond bestaande Seveso-inrichtingen.
Onderstaande aftoetsing heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid zoals bedoeld in de
Seveso-richtlijn, of, m.a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van Seveso-inrichtingen (kunnen)
blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die inrichtingen.
Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 21/02/2022, met ref. RVR-AV-1590), kan
worden geconcludeerd dat:
Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied;
Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Seveso-inrichting;
Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, aangezien er geen
bedrijvigheid aanwezig of gepland is binnen het plangebied.
Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het RUP dient niet
verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te
worden opgemaakt.
Voor verdere informatie kan u terecht bij het Team Externe Veiligheid van het departement Omgeving via
seveso@vlaanderen.be

1 Europese

Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn

2 Inrichtingen

met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het toepassingsgebied van de
Seveso-richtlijn

3 Gebieden

zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere regels inzake ruimtelijke
veiligheidsrapportage

Bijlage: Gegevens van de RVR-toets
RUP ID nummer
RUP titel

PRUP Sentower Park

Initiatiefnemer

provincie Limburg

Plangebied

Toets uitgevoerd op

21/02/2022

Nabijheid bestaande
Seveso-inrichtingen

Voor zover op het moment van de toets bekend, liggen er GEEN bestaande
Seveso-inrichtingen in of nabij het hierboven weergegeven plangebied

Daarnaast werden nog de volgende vragen beantwoord:
Vraag

Is er binnen het plangebied bedrijvigheid aanwezig of gepland?

Antwoord

Nee, er is geen bedrijvigheid aanwezig noch gepland.

PRUP Hippisch centrum Sentower Park
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1 Inleiding
Volgens artikel 36ter van het Natuurdecreet dient een passende beoordeling opgemaakt te worden
voor alle vergunningsplichtige activiteiten, plannen of programma’s die een betekenisvolle aantasting
kunnen veroorzaken aan de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone (SBZ) In het
bijzonder moeten de betekenisvolle effecten uitvoerig beschreven en gekarakteriseerd worden. De
natuurlijke kenmerken omvatten alle elementen die nodig zijn voor de instandhouding van de soorten
en habitats waarvoor het gebied is aangewezen.
Voorliggend dossier betreft een Plan MER Screening, voorafgaand aan de aanvraag van een
planologisch attest met als doel de infrastructurele optimalisatie van het SenTower Park, gelegen aan
de Leemkuilstraat 21 in Opglabbeek (Oudsbergen) Voor deze operatie dient landbouwgrond qua
bestemming te worden omgeschakeld naar recreatiegebied.
Omwille van de locatie van het project nabij een speciale beschermingszone worden in onderhavige
nota alle mogelijke potentiële milieueffecten besproken.
Tevens bevindt zich een onderdeel van het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) in de omgeving, zodat in
het kader van artikel 26bis (Natuurdecreet) eveneens een verscherpte natuurtoets opgemaakt dient
te worden. Deze wordt in het voorliggend rapport geïntegreerd.
Eerst wordt een situering gegeven van de aandachtsgebieden in de omgeving van de site.
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2 Situering project en beschrijving van de aandachtsgebieden
2.1

Speciale beschermingszones

De projectlocatie, gelegen aan de Leemkuilstraat 21 te Opglabbeek (Oudsbergen), bevindt zich vlakbij
het habitatrichtlijngebied ‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’
(BE2200030).
Dit SBZ-H is centraal gelegen in de provincie Limburg en betreft een langgerekte reeks landduinen
waarvan de Oudsberg de hoogste in Limburg is. Het Schietveld Houthalen-Helchteren is door de
vennen, venige heide, gentiaanblauwtje, gevlekte witsnuitlibel en grauwe kiekendief een bijzonder
heidegebied. De Mangelbeek ontspringt er, een beekvallei met weelderige elzenbroek- en venige
berkenbossen, waterplassen en open moerassen. Het richtlijngebied heeft een totale oppervlakte van
4.165 hectare.
Het habitatrichtlijngebied werd aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel
36bis §9 van het Natuurdecreet.
De habitattypen (Bijlage I Natuurdecreet) waarvoor deze SBZ is aangemeld, worden weergegeven in
tabel 1 (Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de
speciale beschermingszone Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode
BE2200030).
Tabel 1: beschermde habitattypes binnen de SBZ ‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’

Habitatcode
2310
2330
3130
3160
3260
4010
4030
6230
6430
7140
7150
9120
9190
91E0

Beschrijving
Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
Open grasland met Corynephorus en Agrostissoorten op landduinen
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de
Littorelletalia uniflorae en/of de Isoeto-Nanojuncetea
Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion
fluitans en het Callitricho-Batrachion
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tretralix
Droge Europese heide
Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden in het
binnenland van Europa
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones
Overgangs-en trilveen
Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei
Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus op zandvlakten
Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior

Met betrekking tot de volgende soorten zijn er instandhoudingsdoelstellingen bepaald voor de SBZ
‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’.
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Tabel 2: instandhoudingsdoelstellingen soorten habitatrichtlijn binnen de betrokken speciale beschermingszone

Soort
Blauwborst
Blauwe Kiekendief
Boomleeuwerik
Duinpieper
Gevlekte witsnuitlibel
Gewone
dwergvleermuis,
rosse
vleermuis, laatvlieger
Gladde slang
Grauwe kiekendief
Heikikker
Knoflookpad
Korhoen
Nachtzwaluw
Poelkikker
Porseleinhoen
Rugstreeppad
Wespendief
Zwarte specht, middelste bonte specht

Doel
Uitbreiding
Behoud
Behoud
Behoud
Uitbreiding
Behoud
Uitbreiding
Uitbreiding
Uitbreiding
Uitbreiding
Behoud
Uitbreiding
Behoud
Uitbreiding
Uitbreiding
Behoud
behoud

Prioritaire inspanningen m.b.t. de SBZ-H ‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en
Gruitrode’:
Tabel 3: prioritaire inspanningen cfr.. Besluit Vlaamse Regering

Prioritaire inspanningen
Herstel geschikte standplaatsvereisten venen, natte heide en venige heide
Vergroten van heidelandschap in functie van habitats met een te kleine
oppervlakte en doelsoorten
Buffering van voedselarme habitats
Robuust ecologisch netwerk doorheen de SBZ voor amfibieën- en
reptielenpopulaties en soorten van het heidecomplex
Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van landduin- en heidevegetaties
Verder zetten samenwerking met de militaire overheid
Ontwikkelen van een mozaïklandschap in de beekvallei
Omvormen van naaldbossen en voorzien structuurrijke bosranden
Exotenbestrijding uitvoeren
Afstemming van recreatie op de ecologische waarden

Doel
Standstill
Standstill
Standstill
Standstill
Standstill
2050
Standstill
2050
2050
Standstill

Vlakbij het plangebied zijn voornamelijk bossen aanwezig. De doelstelling van de bossen 9120 en 9190
is het behoud en de uitbreiding van de actuele oppervlakte van goed ontwikkelde zuurminnende
eikenbossen met:
-

Behoud oude bij voorkeur inheemse bomen (zwarte specht, vleermuizen)
Voldoende structuurrijkdom
Streven naar ijle bossen met voldoende open plekken (nachtzwaluw, boomleeuwerik,
wespendief) in aansluiting bij en rond de heidecomplexen
Creëren van mantel-zoomvegetaties met de overgangen naar het open heidelandschap

5

De actuele habitats (conform de Natura 2000 habitatkaart) in de omgeving worden gevisualiseerd in
bijlage 2. De zoekzonekaart (bijlage 3) vermeldt dat er gestreefd wordt naar het type 9120_9190.
Verderop zijn er ook potenties voor 2310_2330.
In juni 2018 werd er op eigen initiatief een verregaande inventarisatie uitgevoerd van de zone gelegen
vlakbij het SenTower Park teneinde een actueel overzicht te bekomen van de verdeling en de staat van
de habitats. In wat volgt wordt een beschrijving gegeven met hierbij een indeling van de bosbestanden
vlakbij de site (figuur 1).

Figuur 1: bosbestanden in de nabijheid van het SenTower Park

Het gehele gebied bestaat uit een Eikenberkenbos met bijmenging van grove den. Amerikaanse eik is
verspreid aanwezig. Verder vinden we in de boomlaag zomereik, ruwe berk en Corsicaanse den. De
struiklaag bestaat uit typische soorten als sporkehout, wilde lijsterbes, hulst, ratelpopulier en
Amerikaanse vogelkers. Plaatselijk zijn de exoten Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik abundant
aanwezig. De kruidlaag is gevarieerd en bestaat voornamelijk uit struikhei en blauwe bosbes met
bochtige smele en pijpenstrootje. Brede stekelvaren, rode dophei en jeneverbes (soms hoge struiken)
komen vrij frequent voor. Belangrijke fauna elementen zijn zingende boskrekel. Deze is in Vlaanderen
vrij algemeen in de Limburgse Kempen in het noorden van het Hageland.
De bosbestanden in het zuidwesten (bestanden 1 + 2) bestaan uit vrij jong naaldhout van Corsicaanse
den en bijmenging van grove den en plaatselijk Weymouthden en zomereik. In de kruidlaag komt
struikhei, blauwe bosbes, bochtige smele en pijpenstrootje voor. Plaatselijk vinden we rode dophei
terug.
Er is een grote potentie om op korte termijn de ontwikkeling van buntgrasvegetatie en droge heide
om jonge zandafzettingen (H2310) te realiseren. Langs het noordelijk pad zijn hier al verboste relicten
van aanwezig. Door randen van het bos langs het pad te kappen (dit zijn voornamelijk Amerikaanse
eik, jonge Corsicaanse dennen en kleine berken) kan hier al snel resultaat geboekt worden. Wanneer
de dennen in deze bestanden kaprijp zijn kunnen deze omgevormd worden tot een mozaïek van kleine
bosjes en droge heide.
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Het bestand 3 (a+b) bestaat uit wat ouder eiken-berkenbos met enkele zomereik van +/- 100 jaar.
Verder is grove den nog vrij frequent aanwezig in de boomlaag. Ook hier bestaat de kruidlaag uit
blauwe bosbes en struikhei met pijpenstrootje, jeneverbes, rode dophei en stekelvarens.
Bestand 4 is een jonger bos met meer grove den en ruwe berk en zomereik bijgemengd. Hier is ook
(4a) een depressie met gedegradeerde natte heide aanwezig met dominantie van pijpenstrootje en
gewone dophei, met struikopslag van berk en sporkehout. Verder is het bestand gelijkaardig met
bestand 3 (a+b). In deze bestanden zijn er nog vrij veel exoten aanwezig (Amerikaanse eik en
Amerikaanse vogelkers) vooral in de zuidrand. Bestanden 4a en 4b bestaat voor gedeeltelijk uit
zuurminnend eikenbos (H9190) en vochtige heide (4010).
Bestand 5 bestaat uit meer exoten en grove den dan in de 4 voorgaande bestanden, voornamelijk
Amerikaanse eik heeft hier een hoog aandeel (> 10% bedekking). Hierdoor is dit bos meer beschaduwd
en heeft het minder kruidlaag. Enkel blauwe bosbes en pijpenstrootje zijn prominent aanwezig,
plaatselijk ook nog bochtige smele. Deze zone staat op de habitatkaart als deels habitat zuurminnende
eikenbos of H9190 (30%) maar door het grote aandeel exoten is deze gedegradeerd. In de
noordoosthoek is nog gedegradeerde en beboste heide onder den aanwezig (H4030, 5%).
Bestand 6 is een jong naaldbos (40-60j) met voornamelijk grove den en Corsicaanse den. In het oosten
is er meer loofhout aanwezig. Verspreid komt Amerikaanse eik voor. De kruidlaag is slecht ontwikkeld
met bochtige smele en brede stekelvaren.
Bestand 7 is een eikenberkenbos met grove den, Coriscaanse den en plaatselijke (zuiden) douglasspar.
Er zijn veel exoten (Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers) aanwezig. Het is een donker bos met
weinig kruidlaag, plaatselijk komt blauwe bosbes en bochtige smele voor. De westelijke helft staat
aangeduid als habitatwaardig zuurminnend eikenberkenbos (H9190).

2.2

Andere aandachtsgebieden en gebiedskenmerken

Het VEN-gebied ‘De Ruiterskuilen – Oudsberg - Solterheide’ wordt nagenoeg volledig omvat door het
habitatrichtlijngebied. De situering van beide aandachtsgebieden wordt weergegeven in bijlage 1.
Tevens wordt de zone noordelijk van de inrichting aangeduid als een faunistisch belangrijk gebied. Dit
betreft zones waar mogelijks soorten voorkomen die:
-

Op Vlaams regionaal niveau van belang zijn (Rode Lijstsoorten)
Vermeld worden in de bijlagen van de Europese habitat- of vogelrichtlijn
Voor Vlaanderen van internationaal belang zijn

Het plangebied wordt op de biologische waarderingskaart gekarteerd als deels ‘ui’ (industrie, zijnde
het bestaande complex) en ‘ku’ (ruigte of pioniersvegetatie). Dit laatste betreft de weilanden ten
westen van het bestaande complex waarop het planologisch attest betrekking op heeft.
Vermoedelijk duidt ‘ku’ eerder op de spontane vegetatie op de grondhoop naast de tijdelijke
wedstrijdstallen, gezien het merendeel van het perceel bestaat uit een intensief gebruikt
landbouwperceel (soortenarm grasland, voorheen een maisakker) Deze grondhoop is inmiddels
grotendeels verwijderd. De bossen ten noorden betreffen voornamelijk eiken-berkenbossen ‘qb’ met
bijmenging van grove den ‘ppmb’ of ‘ppms’.
Bijlage 4 bevat een uittreksel van de biologische waarderingskaart.
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M.b.t. de waterhuishouding wordt de bodem ter hoogte van het projectgebied aangeduid als
infiltratiegevoelig, niet overstromingsgevoelig en matig gevoelig voor grondwaterstroming. In de
nabije omgeving zijn geen waterlopen gesitueerd, met uitzondering van de courante baangrachten.
In de nabijgelegen bossen bevinden zich tevens twee speelzones. Dit betreffen vrij toegankelijke zones
in bossen en natuurreservaten in Vlaanderen.
Onderstaande figuur 2 visualiseert de speelzones in de buurt van het SenTower Park.

Figuur 2: permanente speelzones in de omgeving van het SenTower Park
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3 Beschrijving van het project
De BVBA Sentobel, beter gekend als het SenTower Park, is de uitbater van een hippisch complex aan
de Leemkuilstraat 21 te Opglabbeek (Oudsbergen). Het betreft een evenemententerrein waar op
regelmatige basis activiteiten (met paarden) worden georganiseerd (nationale en internationale
wedstijden), maar ook andere sportieve gebeurtenissen zoals beurzen, gala’s e.d.
Onderhavige passende beoordeling behoort tot de opmaak van een Plan MER Screening, voorafgaand
aan de aanvraag van een planologisch attest voor de betreffende site. Het betreft de herbestemming
van agrarisch gebied naar recreatiegebied. Heden ondervindt men een structureel plaatsgebrek op de
huidige percelen binnen het recreatiegebied. Tot nu toe is men nl. genoodzaakt om tijdelijke
wedstrijdstallen en tijdelijk parkeren te voorzien op het ernaast gelegen weiland (hetgeen op het
gewestplan is aangeduid als agrarisch gebied). Vanuit praktische overwegingen wenst men daarom
bijkomende tijdelijke wedstrijdstallen te voorzien ter hoogte van de zone die momenteel wordt
aangewend als parkeerplaats. Vandaar dan ook de behoefte om bijkomende ruimte te voorzien voor
parkeerplaatsen. Deze optimalisatie wordt in die zin noodzakelijk geacht omwille van de noodzakelijke
voorzieningen voor de toevloed aan paarden, ruiters en toeschouwers tijdens de verschillende
evenementen.
Bijlage 5 bevat een uittreksel van het huidige gewestplan tezamen met de aanduiding van het
plangebied. Bijlage 6 omvat het huidige inplantingsplan, bijlage 7 de gewenste inplanting met daarbij
een overzicht van de inrichting van het projectgebied naast de bestaande site.
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4 Effecten ter hoogte van de speciale beschermingszones en VEN
4.1

Direct ruimtebeslag

Met direct ruimtebeslag wordt een verlies van waardevolle elementen of leefgebieden van soorten
beschouwd. Het verdwijnen van deze zones betekend een onmiddellijke aantasting van de
instandhoudingsdoelstellingen of de natuurwaarden van het VEN.
De noordelijke rand van het projectgebied sluit aan bij het bestaande bos (zowel N2000 als VENgebied) Voor de samenstelling van dit bos wordt verwezen naar onderdeel 2 hogerop. Over de
volledige lengte van de noordelijke rand is dit bosgebied gescheiden van het plangebied door een
onverharde weg. Deze weg wordt door de bevoegde natuurdiensten regelmatig gebruikt in functie
van het beheer van het bos.
De westelijke grens bestaat eveneens uit een bosbestand met voornamelijk grove den. Het bos wordt
tevens gescheiden van de projectzone door een verharde weg. De zuidelijke en oostelijke rand van
SenTower Park grenzen beide aan een gemeenteweg met aan de andere zijde van de weg hoofdzakelijk
residentiële woningen.
De uitvoering van het planologisch attest zal geen direct ruimtebeslag tot gevolg hebben daar er geen
verlies zal optreden van waardevolle elementen. De projectzone zelf wordt nl. momenteel gekenmerkt
door een intensief grasland. Tijdens niet gebruik wordt het aangewend als graasweide voor het vee
van de landbouwer die zijn bedrijf heeft gevestigd net ten zuidwesten van het SenTower Park. Dit
grasland zal deels verdwijnen, maar het heeft hoe dan ook weinig biologische waarde (en is bovendien
buiten de aandachtsgebieden gelegen).
Wel dient gelet te worden om een strook van circa 6m langs het bosbestand (naast de weg aan de zijde
van het projectgebied) te vrijwaren van graafwerken zodat er zeker geen schade kan ontstaan aan het
wortelstelsel, of dat de kroon beschadigd wordt door de werkzaamheden. Best wordt dit ook niet
gebruikt als rijpad of voor de stalling van zwaar materiaal, zodat zich bodemverdichting kan voordoen.
Voor een goede afscherming van de activiteiten op het terrein met de waardevolle natuur wordt
geopteerd voor een brede groenbuffer conform het inplantingsplan (bijlage 6) Deze buffer bestaat uit
een mengeling van inheemse bomen en struiken zoals:
-

Carpinus betulus (haagbeuk)
Fagus sylvatica (groene beuk)
Cornus mas (gele kornoelje)
Castanea sativa (tamme kastanje)
Tilia cordata (linde)
Quercus robur (zomereik)
Corylus avelana (hazelaar)
Viburnum opulus (gelderse roos)
Rhamnus frangula (spork)
Cornus sanguinea (rode kornoelje)
Sambucus nigra (vlier)
Prunus padus (inlandse vogelkers)
Ilex aquifolium (hulst)
…
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Best worden ook de toegang van de bezoekers richting het bos beperkt zodat verstoring minimaal blijft
(zie verder).
Er is ook geopteerd om de hoogdynamische activiteiten niet volledig door te trekken tot de uiterste
westelijke grens van het grasland. Hier wordt voorzien in de inrichting van loopweiden voor de paarden
met voldoende groenvoorzieningen. Tevens wordt een WADI (water afvoer door infiltratie) voorzien
op dit terrein. De hogerop aangehaalde groenbuffer zal bijkomend deze groene zone langs de
noordelijke en westelijke zijde omringen (bijlage 6).

4.2

Verzurende en eutrofiërende effecten

Emissies van ammoniak naar de omgeving kunnen zorgen voor verzurende en eutrofiërende effecten.
Meer bepaald zorgt de depositie van stikstof voor aanrijking van de bodem, maar het kan tevens leiden
tot verzuring. Al deze effecten zijn vanaf een bepaalde hoeveelheid nefast voor de biodiversiteit,
leidend tot een verminderde soortenrijkdom of dominantie van ongewilde soorten. Tevens vormen
verzuring en eutrofiëring de grootste ‘bedreiging’ voor het behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen.

4.2.1 Actuele en toekomstige milieudruk
Het huisvesten van dieren gaat onoverkomelijk gepaard met de emissie van ammoniak. Op de
inrichting zijn momenteel 60 paarden vergund met de bijhorende ammoniakemissie vanwege het
huisvesten van deze dieren. Het Richtlijnenboek Landbouwdieren (Willems et al. 2019) bepaalt een
ammoniakemissiefactor van 5 kg per dierplaats per jaar (of 0,0137 kg/dag) voor een traditionele
huisvesting op stro. Dit cijfer is afkomstig van Nederlands onderzoek enkele decennia geleden (o.a.
Bruin & Groenestein, 1998. Ammoniakemissie in een traditionele paardenstal met boxen en stro). De
emissiewaarde is inclusief de mest die in de stal is opgeslagen. Hiermee rekening houdend betreft de
ammoniakemissie van het vergund dierenverblijf 300 kg per jaar.
Anderzijds is de inrichting eveneens vergund voor het organiseren van verscheidene (in feite een
onbeperkt aantal) wedstijden/tornooien per jaar. In 2019 kwam dit neer op 23 meerdaagse
wedstijden. Gemiddeld blijven de paarden gedurende 4 dagen aanwezig op de site.
Het houden van de betrokken paarden op de site van SenTower Park is strikt gereguleerd en bijgevolg
voor de toezichthoudende overheid perfect controleerbaar. Immers alle kandidaat deelnemers aan
meerdaagse (CSI) wedstrijden moeten eerst hun kandidatuur stellen bij hun landelijke
ruiterfederatie. Vervolgens maken de Federaties en SenTower Park een definitieve lijst van
geaccepteerde deelnemers via niet manipuleerbare online systemen.
Bij aankomst moeten de paarden eerst een veterinaire keuring ondergaan. Na afloop van deze keuring
worden zij definitief aanvaard voor deelname aan de wedstrijd. Tijdens deze keuring overhandigt de
ruiter het identiteitsboekje van elk paard aan de jury en pas op het einde van de wedstrijd kan hij dit
boekje terugbekomen mits betaling van alle gemaakte kosten.
Na afloop van de wedstrijd stuurt de Belgische federatie een afrekening naar SenTower Park op basis
van het aantal geaccepteerde paarden. Het exacte aantal paarden tijdens deze wedstrijd is dus steeds
controleerbaar en kan door de organisator niet gemanipuleerd worden (facturatie van de federatie op
basis van de aantallen met deelnemers).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende evenementen evenals het effectief aantal
deelnemende paarden tijdens deze evenementen.
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Tabel 4: georganiseerde meerdaagse evenementen in 2019

Naam event
CSI JAN
CSI feb
Emmers Cup
CSIO
Easter Tour 1
Easter Tour 2
Easter Tour 3
CSI mei
CSI juni
Euregio Summer
CSI Juli
3* aug
CSI Veteranen
CSI Sept
Finale CSIO
CSI Winter Tour I
CSI Winter Tour II
CSI H&F
Euregio
3* nov
CSI Youth
CSI december I
CSI december II
Gemiddeld

Aantal gebudgetteerde
starts
395
423
520
635
490
612
658
424
512
275
470
555
83
530
337
320
452
305
620
440
380
475
475
451

Gemiddeld verbleven per event 451 paarden gedurende 4 dagen op de site. Dit komt in feite overeen
met 41.544 staldagen1. Een snelle berekening leert dat de ammoniakemissie hiervan 569 kg bedraagt
op jaarbasis. Globaal zal de jaarlijkse ammoniakemissie Van het SenTower Park in zijn geheel dan 869
kg bedragen, rekening houdend met de 60 vaste paardenboxen en met het aantal wedstrijden en
deelnemende paarden in 2019. Momenteel worden deze paarden tijdens de evenementen gehuisvest
in tijdelijke tentconstructies op het terrein (zie bijlage 6). Deze zullen in de toekomst natuurlijk
verdwijnen wanneer de nieuwe loodsen voor het tijdelijk huisvesten worden gebouwd (zie verder).
Indicatief wordt vermeld dat gedurende langere periodes door het jaar deze tijdelijke huisvesting
leegstaat. Dit betekent dat gedurende deze leegstand geen emissie plaatsvindt van ammoniak,
waardoor een berekening van de emissies via het aantal staldagen een zinvolle benadering betreft.
Een berekening van de impact vanwege verzurende en vermestende emissies op de natuurwaarden in
de directe omgeving gebeurt aan de hand van het online instrument ‘Impactscoretool’. Via deze (door
de overheid erkende) tool kan men de verschillende emissiebronnen of -punten invoeren en wordt
vervolgens de impact berekend ter hoogte van de meest kritische of gevoelige habitattypen binnen de
speciale beschermingszones (in dit geval de habitatrichtlijngebieden). Men bekomt een procentuele
1

Staldag: fictieve dag voor de huisvesting van een paard gedurende 24 uur. Tijdens deze huisvesting vindt
mestproductie plaats dat op zijn beurt leidt tot de vrijgave van ammoniak.
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waarde dewelke de bijdrage van de bedrijfseigen (ammoniak)emissies en de daaruit volgende
deposities bepaalt ten opzichte van de kritische last van het (meest gevoelige) getroffen habitat. De
kritische last (KL) bepaalt de maximale verzurende of vermestende depositie die – volgens de huidige
wetenschappelijke kennis – net niet leidt tot een degradatie van dit habitat.
Aan de hand van onderstaand toetsingskader (RLB Landbouwdieren) kan vervolgens geoordeeld
worden of de berekende bijdrage al dan niet significant is.
Tabel 5: PAS significantiekader m.b.t. de verzurende en vermestende deposities van NH3 binnen habitatrichtlijngebied

Het resultaat van de depositiemodellering (verzuring/vermesting) ten gevolge van de
ammoniakemissie op de site in de huidige toestand is weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 6: maximale verzurende en vermestende bijdrage ter hoogte van de actuele habitats en zoekzones binnen SBZ-H (huidige toestand)

Actueel habitat
Zoekzone

Vermesting
46,25
46,27

Verzuring
46,25
46,27

Hieruit blijkt dat de meest kritische waarde zich situeert binnen het interval 5 – 50%. Verdere
emissietoenames zijn in die zin moeilijk verdedigbaar. Enkel een hervergunning en/of een uitbreiding
zonder emissiestijging is in dit geval vergunbaar (niet significant).
Gelet op de wens van de exploitant om het aantal (meerdaagse) wedstrijden naar de toekomst toe op
te trekken, zal het aantal vergunde permanente dierplaatsen onvermijdbaar moeten inkrimpen. In de
toekomst wenst de exploitant het aantal vergunde dierplaatsen te reduceren. In die zin is geopteerd
Voorstel is om dit aantal terug te schroeven naar maximaal 30 stuks, waardoor 150 kg ammoniak (op
jaarbasis) ‘vrijkomt’. Deze hoeveelheid is goed voor 10.948 ‘staldagen’. Rekening houdend met een
gemiddeld verblijf van 4 dagen voor gemiddeld 451 paarden zouden in principe jaarlijks 6 extra
evenementen georganiseerd kunnen worden.
In de voorgaande berekening (ter bepaling van het maximaal extra evenementen met paarden) werd
rekening gehouden met gelijke ammoniakemissies in de huidige en de gewenste toestand. Echter is

13

het geenszins de bedoeling om die 6 extra evenementen effectief te organiseren. In realiteit zullen
bijgevolg de ammoniakemissies in de toekomst beduidend lager zijn gezien dan nu het geval is. Dit
gelet op het feit dat er 30 vergunde, permanente stalplaatsen worden opgegeven in de gewenste
toestand. Deze emissies zullen effectief wegvallen.
Voor de paarden – tijdelijk gehuisvest tijdens wedstrijden of tornooien – zullen twee nieuwe loodsen
worden voorzien aan de zuidkant van het terrein (bijlage 7). De emissies tijdens de evenementen zullen
zich dan ook voordoen ter hoogte van deze gebouwen. Een simulatie van de (meest kritische)
verzurende en vermestende deposities (a.d.h.v. de Impactscoretool) zoals deze zich in de toekomst
zullen voordoen, wordt in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 7: maximale verzurende en vermestende bijdrage ter hoogte van de actuele habitats en zoekzones binnen SBZ-H (geplande toestand)

Actueel habitat
Zoekzone

Vermesting
24,00
24,00

Verzuring
24,01
24,01

In vergelijking met de huidige toestand is de bijdrage aanzienlijk kleiner (nagenoeg een halvering),
ondanks het feit dat de emissies gelijk blijven. Dit valt voornamelijk toe te schrijven aan het
verschuiven van de emissies naar de zuidkant van het terrein, verder weg van de meest kritische
habitats ten noorden van de site. Hoewel dus de emissies gelijk blijven naar de toekomst, zal de druk
op de natuurwaarden nagenoeg halveren(!). Dit betreft zodoende een aanzienlijke depositiedaling
dewelke de potentieel negatieve effecten – zeker op langere termijn – merkelijk zal doen inkrimpen.
Samenvattend kan men stellen dat de bepalingen uit het PAS-significantiekader vlot worden
gerespecteerd. Daarenboven zal de gewenste toestand leiden tot een halvering van de impact op de
meest gevoelige elementen in de omgeving. Bijkomend zullen op korte termijn de 6 ‘extra’
evenementen, waarmee rekening gehouden werd bij de berekening van de ammoniakemissie, niet
georganiseerd worden, zodat de emissies in de gewenste toestand in werkelijkheid nog een ruime
overschatting betreffen.
Het rapport van de Impactscoretool voor de huidige en geplande toestand kan worden geraadpleegd
in respectievelijk bijlage 8 en 9.

4.2.2 Onderzoek naar de emissiefactoren voor paardenhuisvesting
De huidig gekende emissiefactoren m.b.t. ammoniak (dewelke standaard worden gebruikt voor de
vaststelling van de ammoniakemissie vanuit een traditionele stal) zijn bepaald aan de hand van een
huisvesting op stro. Het betreffend onderzoek vond plaats meer dan 2 decennia geleden (Bruin &
Groenestein, 1998). Op de site worden momenteel nagenoeg geen paarden meer gehuisvest op stro
maar op houtkrullen waarbij de mest zelf dagelijks (vaak zelfs tweemaal per dag) wordt verwijderd. In
die zin kan men verwachten dat de ammoniakemissies waarschijnlijk lager zijn dan de huidig gekende
cijfers.
Recentelijk werd daarom op de site een onderzoek gevoerd naar de emissies van sportpaarden op
houtkrullen. In bijlage 11 kan het betreffende onderzoeksrapport worden geraadpleegd. Hieruit bleek
dat de emissie per dier (volwassen paarden ouder dan 3 jaar) kleiner was dan 3 kg per dier per jaar.
Het huidige emissiecijfer (vermeld in de bijlage van het Richtlijnenboek Landbouwdieren) is vastgesteld
op 5 kg per dier per jaar (m.b.t. volwassen paarden ouder dan 3 jaar). De verklaring voor het lagere
gemeten emissiecijfer op de site is zoals reeds vermeld grotendeels toe te schrijven aan de grote
hygiëne die wordt toegepast bij dergelijke sportpaarden (dagelijks verwijderen van mest). De paarden
zijn immers zeer waardevol en worden daarom bijzonder goed verzorgd. SenTower Park heeft net zijn
goede naam in de sportwereld te danken aan het feit dat de accommodatie steeds kraaknet is, er
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voldoende houtkrullen voorradig zijn voor de paarden en dat de verontreinigde houtkrullen ook altijd
adequaat worden verzameld en afgevoerd.
Indicatief bij het voorgaande kan nog worden aangegeven dat alle gemeten ammoniakwaarden ter
berekening van de jaarlijkse emissie (op 1 na) onder de detectielimiet zijn gelegen. In werkelijkheid
zullen de emissies vrijwel zeker nog minder bedragen, zodat men kan stellen dat de emissiefactor in
werkelijkheid nog lager zal zijn dan 3 kg per dier per jaar. Om deze reden overweegt de aanvrager nog
bijkomend, meer gedetailleerd onderzoek. Een indicatieve benadering leert ons dat, rekening houdend
met dit emissiecijfer, de impact op de omgevende natuur daalt tot maximaal 14%.
Voorgaande ontwikkelingen (onderzoek naar de emissie van het SenTower Park huisvestingssysteem
op houtkrullen en de ontwikkeling van een ammoniak emissie arme stal) worden indicatief
meegegeven teneinde een toekomstige vergunningsaanvraag te verantwoorden. Een specifieke
impactbeoordeling zal gebeuren ten tijde van deze vergunningsaanvraag, gezien dan ook alle details
van het project gekend zullen zijn.
Anderzijds is het wel belangrijk te duiden dat de huidige emissieberekening zoals bepaald in punt 4.2.1
hoegenaamd zeker als een overschatting van de ammoniakemissies kan worden beschouwd. Zoals
vermeld wordt nagenoeg geen stro meer gebruikt op de site, maar wel houtkrullen. Daarenboven komt
nog dat – zelfs indien het paard op stro wordt gehouden – de mest dagelijks uit de stal wordt
verwijderd. Rekening houdend met het feit dat de emissies in de geplande toestand reeds worden
overschat (gezien de 6 extra in te richten evenementen praktisch niet zullen worden georganiseerd)
en rekening houdend met de voorgaande overschatting aangaande de emissiefactoren is het zonder
meer duidelijk dat in werkelijkheid de impact op de natuurwaarden significant kleiner zal zijn.

4.2.3 Bijkomende milderende maatregelen - Luchtwassysteem
De exploitant heeft bijkomend het initiatief genomen om de mogelijkheden te bekijken inzake het
toepassen van een luchtwassysteem op de nieuwe infrastructuur voor het tijdelijk huisvesten van
wedstrijdpaarden. Een luchtwasser betreft een veel toegepaste techniek bij varkens- en
pluimveestallen, maar is nog niet gekend of toegepast bij het huisvesten van paarden. Het systeem
zorgt voor een behandeling van de afgezogen lucht uit de tijdelijke huisvesting zodat voornamelijk geur
en ammoniak uit de stallucht worden verwijderd. Dit alles kadert in het verminderen van de
ammoniakemissies op de site om de druk op de omgevende natuurgebieden bijkomend te reduceren.
Een jaar geleden hebben reeds enkele gesprekken plaatsgevonden met het wetenschappelijk comité
(ILVO) in het kader van een mogelijke erkenning van een luchtwasser als emissiearm
huisvestingssysteem bij paarden. In samenwerking met een fabrikant zijn reeds de eerste ontwerpen
uitgewerkt. In bijlage 10 zijn enkele impressies te raadplegen van de uitvoering. Momenteel is nog
verdere duiding nodig omtrent de toegang tot de tijdelijke huisvesting. Het in- en uitladen van de
paarden kan tot een belangrijke bypass leiden, zeker indien dit gewoon door een open poort zou
gebeuren. Om deze reden worden de nieuwe loodsen voorzien van schuifdeuren dewelke via een
drukknop worden bediend. De automatische schuifdeur wordt enkel gebruikt om het gebouw te
betreden of te verlaten, waarbij de schuifdeur ook snel weer automatisch sluit na de passage.
Met betrekking tot ammoniak wordt een reductiepercentage van 45 tot 60% beoogd. Dit zal slechts
mogelijk zijn indien de loods met de tijdelijke paardenhuisvesting volledig wordt afgesloten, zodat de
loods beschouwd kan worden als een mechanisch geventileerd gebouw. De bedoeling is uiteindelijk
om een erkenning te verkrijgen voor het systeem, zodat men op vergunningsniveau effectief kan
rekening houden met een welbepaalde ammoniakreductie. Indien een luchtwasser erkend zal worden
als emissiearm huisvestingssysteem voor paarden overweegt het SenTower Park uiteraard sterk om
de nieuwe infrastructuur hiermee uit te rusten.

15

4.3

Verstoring

Verstoring doet zich voor wanneer soorten (binnen de aangrenzende natuurgebieden) een invloed
ondervinden en zich daarvoor anders gaan gedragen. Dit kan leiden tot ongewilde migraties met een
negatieve impact op de soort. Zowel geluid als licht kan hieronder begrepen worden.
De aard van de activiteiten op het terrein (zowel het bestaande als de gewenste) bepalen een impact
op het omgevingsgeluid binnen het natuurgebied. Een mogelijk verhoogd bezoekersaantal zal leiden
tot meer voertuigbewegingen en op zijn beurt tot meer lawaai. Ook de invulling van het nieuwe
recreatiegebied kan mogelijks hinder veroorzaken. Niettemin kan worden vermeld dat normale
paardenactiviteiten (jumpings of dressuurwedstrijden) in het algemeen zeer rustig verlopen, en dat er
weinig geluid door de toeschouwers wordt veroorzaakt (vastgesteld tijdens een geluidsmeting op een
internationale jumping in West-Vlaanderen).
De meest prominente bronnen betreffen het omroepen (luidsprekersysteem) en natuurlijk de muziek.
De opstelling van de luidsprekers, het aantal en natuurlijk de ‘volumeknop’ zal tevens het
omgevingsgeluid sterk beïnvloeden. Zoals reeds vermeld bepaalt ook het verkeer (met o.a. het aan- en
afrijden van de trailers) in zekere mate het omgevingsgeluid. Niettemin is de snelheid van deze trailers
in het algemeen niet hoog, zodat de geluidsproductie dan ook geen overmatige proporties zal
aannemen.
In het verleden werd reeds een akoestisch onderzoek gevoerd door een erkend geluidsdeskundige.
Deze studie is in bijlage bij de Plan MER Screening gevoegd. Hieruit bleek dat het voornamelijk de
uitzonderlijke evenementen zijn die een mogelijks een bepalende impact bewerkstellingen ter hoogte
van het natuurgebied. Met name betreft het de muziekevenementen in de grote, bestaande zaal, en
de buitenpaardenevenementen met buitenluidsprekers. Technisch gezien zijn het respectievelijk de
afstraling van de dakschil en het omroepsysteem die de een belangrijke impact bepalen, en specifiek
ter hoogte van het natuurgebied. Deze bronnen zouden dan ook aangepakt moeten worden via
milderende maatregelen om aan de milieukwaliteitsnormen te kunnen voldoen.
Met betrekking tot het planologisch attest voorziet men ter hoogte van het projectgebied louter een
bijkomende parking en enkele gebouwen met tijdelijke wedstrijdstallen. Er worden geen bijkomende
rijpisten voorzien, noch zullen muziekactiviteiten plaatsvinden binnen de loodsen. Ook de parking
wordt louter aangewend voor het stallen van vrachtwagens. De impact hiervan wordt als beperkt
beschouwd, zoals ook blijkt uit het akoestisch onderzoek. In die zin worden bij de omvorming van het
landbouwgebied naar recreatiezone in eerste instantie geen significante effecten verwacht met
betrekking tot een bijkomende (hinderlijke) geluidsimpact.
Inzake de parkeergelegenheid kan worden vermeld dat een nieuwe parking wordt voorzien ter hoogte
van het nieuwe recreatiegebied. De toegang zal vanaf de bestaande parking evenwel gebeuren op het
eigen terrein zodat verstoring naar het achterliggende bos tot een minimum wordt beperkt. Tevens
wordt geadviseerd om een scherm aan te brengen tussen deze toegang en de bestaande onverharde
weg om het verkeer verder af te schermen (onderdeel 4.1). De toegang tot deze onverharde wegen
dient eveneens beperkt te worden om de rust naar het natuurgebied toe te bewaren.
Naast geluid kan ook licht de oorzaak zijn van een verstoren van welbepaalde gevoelige soorten (vooral
vleermuizen zijn hieraan gevoelig). Het zal voornamelijk de buitenverlichting zijn die een potentiële
invloed bepaald binnen het natuurgebied. Deze zal worden toegepast voor onder andere de verlichting
van de buitenpistes, werkzones, parkings en doorgangsroutes, naast discrete sierverlichting.
Hoe dan ook dient de verlichting in feite beperkt te worden tot de hoogst noodzakelijke. Vandoor
wordt aangeraden alle lichten na de activiteiten te doven, alsook de hoogte van de palen te beperken

16

(6m) Tevens dient te worden ingezet op gerichte functionele verlichting. Vaak betreft dit naar beneden
gerechte lampen, waarbij de lichtbron zelf niet zichtbaar is vanop afstand. Aangaande de verlichting
van de parkings of doorgangsroutes worden best lage verlichtingselementen gehanteerd dewelke aan
de randen worden geplaatst. De beperkte hoogte en sterkte voorkomt dat deze over een grote
invloedsfeer beschikken (en er lichthinder ontstaat ten aanzien van de beschermde habitats).
Verlichting in de buurt van de natuurgebieden dient ook zoveel mogelijk te worden beperkt. Ook de
inplanting van de gebouwen ten opzichte van te voorziene zones is belangrijk; dit kan reeds in grote
mate de impact van licht naar de omgeving grotendeels beperken.
Tot slot kan nog de visuele verstoring worden aangehaald. Hierbij dient de nodige aandacht gegeven
te worden aan landschappelijke integratie. Dit komt neer op een geschikte keuze van de
bouwmaterialen, de vorm van de gebouwen en het voorzien van de nodige groenbeplantingen op het
terrein.

4.4

Water

Het verstoren van de grondwaterhuishouding kan een effect veroorzaken ter hoogte van waardevolle
vegetaties in de omgeving. Dit manifesteert zich voornamelijk door een wijziging van de
grondwatertafel. Inzake oppervlaktewater worden geen effecten verwacht, gezien in de omgeving
geen belangrijke waterlopen aanwezig zijn.
Wat betreft de hemelwateropvang, buffering en infiltratie werd dd. 2011 een infiltratiestudie op de
terreinen van SenTower Park uitgevoerd teneinde de mogelijkheid na te gaan voor de infiltratie van
afstromend regenwater. Uiteindelijk bleek de infiltratiecapaciteit van de ondergrond zeer hoog. Met
betrekking tot de nieuwe voorzieningen wordt een WADI aangelegd in het noordwesten van het
terrein met 12 infiltratieputten. Op die manier zal het hemelwater dat niet rechtstreeks naar de bodem
kan infiltreren wel via de WADI doordringen in de bodem. Het dimensioneren van deze nieuwe WADI
maakt ook deel uit van een afzonderlijke studie, gevoegd bij de Plan MER Screening.
Een specifieke beoordeling zal verder gebeuren in de projectfase, waarbij onder andere de
hemelwaterverordening van toepassing is. Rekening houdende met het voorgaande kan reeds gesteld
worden dat er rekening is gehouden met het aspect water en alles daaromtrent, en dat het effect
waarschijnlijk niet relevant zal zijn.
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5 Conclusie
In de planningsfase is het niet evident om een kwantitatieve beoordeling te stellen naar de effecten
ter hoogte van de natuurgebieden. Deze zijn namelijk afhankelijk van de specifieke invulling van het
gebied en dienen desgevallend in de bijhorende omgevingsvergunningsaanvraag besproken te
worden. Een kwalitatieve beoordeling anderzijds leidt tot volgende conclusies.
De inrichting van het projectgebied zal hoegenaamd geen direct ruimtebeslag met zich meebrengen,
gezien het gebied gelegen is buiten de aandachtsgebieden natuur en gezien de ingenomen ruimte een
zeer beperkte natuurwaarde heeft. Anderzijds zullen voldoende grote buffers voorzien worden
dewelke terug zorgen voor een ‘natuurlijke’ habitatcreatie.
De huisvesting van de dieren bepaalt een potentieel verzurend en eutrofiërend effect ten gevolge van
de ammoniakemissie. Een mogelijke uitbreiding van de emissies en de resulterende deposities dienen
dan ook kwantitatief beoordeeld te worden bij de desbetreffende aanvraag van een
omgevingsvergunning. Rekening houdend met een theoretische ‘emissieshift’ van vergunde
dierplaatsen naar evenementen met paarden zullen de emissies zeker niet stijgen. In tegendeel, het
aantal evenementen zal nagenoeg niet toenemen waardoor in realiteit de emissies in de geplande
toestand verder afnemen. Samengaand met het feit dat de huisvesting op de site een verre van
traditioneel systeem betreft (gebruik makend van houtkrullen en het dagelijks verwijderen van de
mest) is het zonder meer duidelijk dat de impact op de natuurwaarden alleen maar zal afnemen.
Bovendien voorziet de klant de mogelijk tot het plaatsen van een luchtwasser om nog een extra
inspanning te leveren inzake het beperken van de ammoniakemissies.
Verstoring ten gevolge van geluid of licht dient eveneens beschouwd te worden bij de specifieke
omgevingsvergunningsaanvraag. Er kunnen evenwel een aantal aanbevelingen gedaan worden,
dewelke een potentiële impact afdoende kunnen beïnvloeden. De voorziening van bufferstroken
tussen het natuurgebied en de projectzone, het inplanten van de gebouwen op een locatie met een
afschermende functie of gerichte geluidsproductie behoren tot de mogelijkheden.
M.b.t. de waterhuishouding zal, om verdroging door het verhinderen van rechtstreekse infiltratie van
hemelwater te voorkomen, een WADI voorzien worden zodat hemelwater ruim de kans krijgt om in
de bodem te dringen.
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6 Bijlagen
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Bijlage 1: projectgebied met indicatie van de aandachtsgebieden

20

Bijlage 2: actuele habitats in de omgeving
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Bijlage 3: zoekzones binnen het SBZ-H
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Bijlage 4: uittreksel biologische waarderingskaart
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Bijlage 5: uittreksel van het gewestplan met aanduiding van het effectief plangebied (omvorming naar recreatiegebied)
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Bijlage 6: huidige inrichting van het terrein
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Bijlage 7: geplande inrichting van het terrein

26

Bijlage 8: rapport Impactscoretool huidige situatie
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Bijlage 9: rapport Impactscoretool geplande situatie
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Bijlage 10: ontwerp luchtwasser loods met tijdelijke (wedstrijd)stallen
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Bijlage 11: Rapport emissiemetingen paardenhuisvesting op houtkrullen
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echter heeft hij geoordeeld om voor een erkenning van een luchtwasser te gaan. Anderzijds zullen de
emissiemetingen van een paardenstal waarbij houtkrullen worden gebruikt mogelijks worden hervat.
Het dossier omtrent de luchtwasser is gestrand omwille van de onduidelijkheid van mogelijke by-pass via het sas.
Van dit ontwerp zijn we afgestapt; er zal gebruik gemaakt worden van schuifdeuren die via een drukknop worden
bediend (principetekeningen en schetsen in bijlage). De automatische schuifdeur wordt enkel gebruikt om de stal te
betreden of te verlaten met het paard, waarbij de schuifdeur ook snel weer automatisch sluit na de passage.
Toegang voor personen is voorzien via een kleine deur. Op die manier zal bypass van stallucht tot een minimum
worden herleid. De volledige stal zal op een onderdruk van 5 Pascal worden gehouden. Tijdens de korttijdige
opening van de schuifdeur of kleine deur zal het bijgevolg onwaarschijnlijk zijn dat er stallucht via deze weg
ontsnapt. De luchtinlaat via ventielen in de zijkant van de stal wordt behouden zoals initieel werd gecommuniceerd.
Voor het overige blijven de principes identiek aan een vleeskalverenstal.
De installateur van de wasser zal waarschijnlijk CB Groep zijn. Hij heeft enige tijd gelegen al een ontwerptekening
gemaakt met een korte omschrijving (bijlage). De specifieke dimensionering en technische voorzieningen zullen
weldra worden uitgewerkt. In de ontwerptekst van CB Groep werd o.a. gesteld dat de ventilatoren automatisch
worden uitgeschakeld tijdens het openen van de poorten. Dit zal echter niet het geval zijn om de onderdruk van de
stal zo goed mogelijk te behouden.
Met betrekking tot het ammoniak reductiepercentage wensen we niet meer uitdrukkelijk te streven naar een
waarde van 70%. Hoewel erkend bij een vleeskalverstal, zal dit cijfer mogelijks moeilijker te weerhouden zijn
rekening houdend met de (hoewel zeer klein ingeschatte) by-pass in de paardenstal. Een kleinere waarde valt
anderzijds te verantwoorden, zeker gezien een reductiepercentage van 45% kan toegepast worden bij een natuurlijk
geventileerde melkveestal (PAS techniek R-1.7). Het voorliggend stalconcept steunt in die zin veel meer aan bij een
mechanisch geventileerde vleeskalverstal dan bij een natuurlijk geventileerde melkveestal.
Met betrekking tot de ammoniakconcentratie in de paardenstal hebben we tevens een korte duiding in bijlage
toegevoegd.
Voor verdere vragen kan u ons steeds contacteren. Indien gewenst willen we zeker het concept nog eens komen
toelichten.
Met vriendelijke groeten,
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De gek oppelde afbeelding k an niet worden weergegev en. Het bestand is mogelijk v erplaatst, heeft
een an dere naam gek regen of is v erwijderd. Controleer of de k oppeling v erwijst naar het juiste
bestand en de juiste locatie.

Raphaël Vossen
Adviseur
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Inleiding
In december 2011 werd een infiltratiestudie op de terreinen van Sentower Park ten
einde de mogelijkheid na te gaan voor het infiltreren van het afstromend regenwater in
de ondergrond.
Op basis van de uitgevoerde testen kunnen we besluiten dat de infiltratiecapaciteit van
de ondergrond zeer hoog is. Hierbij kunnen we uitgaan van een minimum
doorlatendheid van 30.95m/dag (1290mm/Hr) wat overeenkomt met een
afvoercapaciteit van 1290l/m²/Hr of 3582l/s/ha.
Uitgaande van een infiltratieput met een diepte van 12m00 en een nuttige
infiltratielengte van 8m00 hebben we per infiltratieput een infiltratiecapaciteit voor een
verhard oppervlakte van ca 4500m². De buffercapaciteit vanaf een diepte van 1m50
tot 12m is ca 2m³ wat overeenkomt met de buffercapaciteit voor een oppervlakte van
8250m².
De infiltratie van alle afstromend oppervlaktewater, afkomstig van zowel de bestrating
als het dakoppervlak, is mogelijk is via de aanleg van 7-tal infiltratieputten.
In het kader van de bouw van een aantal bijkomende loodsen en parkings voor
vrachtwagens wordt een 2de wadi aangelegd. Doel van deze studie is na te gaan
hoeveel bijkomende infiltratiecapaciteit noodzakelijk is. Bovendien werd vastgesteld
dat de bestaande WADI niet goed functioneert. Wellicht zorgt meestromende leem
voor een dichtslibben van de infiltratieputten.

Projektbeschrijving
De uitbreiding heeft betrekking op de bouw van nieuwe loodsen voor tijdelijke
wedstrijdstallen en bijkomende parkeerplaatsen voor vrachtwagens.

Dimensionering WADI – Sentower Park te Oudsbergen

4

Parkeerplaatsen
oppervlakte
18000m²

Loods 2
oppervlakte
7000m²

Loods 1
oppervlakte
3650m²

Hierbij situeert Loods 1 zich in een zone waar reeds voorheen een verharding
aanwezig was. Het afstromend oppervlaktewater dat bijkomend dient geïnfiltreerd te
worden heeft dus betrekking op een oppervlakte van ca 25000m².
Op basis van de berekeningen uit de vorige studie komt dit overeen met volgend
Verharding

Opp.

Noodzakelijk
infiltratieopp.

bergingsvol

Loods 2

7000m²

19,53m²

1,75m³

Bestrating Parkeerplaatsen

18000m²

50,22m²

4,50m³

Totaal

25000m²

ca 70m²

6.25m³
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Dimensionering WADI
De nieuw aan te leggen WADI situeert zich in de NW-hoek van het terrein en heeft een
oppervlakte van ca 1670,3m². Met een diepte van ca 1m50 heeft de WADI dus een
buffercapaciteit van ca 2400m³ wat ruim voldoende is voor het noodzakelijke
bergingsvolume van 16.5m³ + 6.25m³ = 23m³. Het noodzakelijke infiltratieoppervlak
bedraagt 88m² + 70m² en ook hieraan is dus voldaan.

Een infiltratieput met een diepte van 12m heeft een capaciteit voor de infiltratie van het
afstromend water afkomstig van 4500m² verhard oppervlak. Voor een totale
oppervlakte van 42000m² (24000 + 18000m²) zijn dan een 10-tal infiltratieputten in de
bodem van de WADI noodzakelijk.
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Opbouw WADI
Ten einde het dichtslibben van de infiltratieputten te voorkomen wordt het opgevangen
water indirect geïnfiltreerd in het grondwater. In functie hiervan worden in de bodem
van de WADI een 3-tal betonnen opvangputten geplaatst met een inhoud van 10000l.
Vanuit deze betonnen opvangputten worden het grondwater dan geïnfiltreerd via een
12-tal infiltratieputten. De tussenafstand tussen de infiltratieputten bedraagt ca 7m50.

Infiltratieputten
12m

Betonnen opvangputten
1000l

WADI : Diepte 1m50
Overloop van opvangput
naar infiltratieput
Opvangput
10000l

Infiltratieput
12m

Infiltratieput
12m
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Conclusie
De WADI heeft voldoende capaciteit om het opgevangen afstromend oppervlaktewater tijdelijk
te bufferen en vervolgens langzaam te laten infiltreren.
Dirk De Coster
Dilsen-Stokkem, 2 oktober 2019
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1. Doel van het akoestisch onderzoek
De inrichting Sen Tower te Opglabbeek is een belangrijk groot evenementencomplex te Opglabbeek,
vooral gericht op activiteiten die verband houden met paardensport. Twee grote overdekte pistes
evenwel laten ook inpandige activiteiten toe, in verband met paardensport of andere evenementen.
Voorliggende studie maakt een begroting van het omgevingsgeluid dat bij een aantal evenementen op
Sen Tower zou kunnen heersen, en toetst deze met vigerende Vlarem regelgeving.
Het complex is zoals gezegd omvangrijk, en biedt vele mogelijkheden tot het organiseren van
evenementen. De consequenties naar omgevingsgeluid dienen onderzocht, en moeten eventueel leiden
tot preventieve milderende maatregelen of adviezen.

De studie werd uitgevoerd door erkend deskundige C. Debonne.
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2. Methodiek en akoestische begippen.

2.1

Grootheden

LAeq,T : het A gewogen equivalent geluidsniveau. Over de periode T wordt het fluctuerende geluidsniveau
uitgemiddeld naar een continue geluidsniveau met zelfde geluidsbelasting
LAN,T : Het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N% van de observatieperiode T wordt overschreden.
LA95,T : het A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95% van de observatieperiode T wordt
overschreden. Het is een maat voor het overwegend heersende achtergrondgeluidsniveau.
Lsp : het specifieke geluid dat als component van het omgevingsgeluid kan worden toegeschreven aan een
of meerdere bepaalde geluidsbronnen van een inrichting, en akoestisch kan geïdentificeerd worden.

2.2

relevante definities van geluid omgevingslawaai(Vlarem)

Lp : geluidsdrukniveau, uitgedrukt in dB
Lp(A) : A gewogen geluidsdrukniveau, rekening gehouden met de menselijke gehoorwaarneming.
Meetmodus ‘fast’ : geïntegreerde meetmodus met integratietijd 125 ms.
Meetmodus ‘slow’ : geïntegreerde meetmodus met integratietijd 1000 ms.
Stabiel geluid : geluid waarvan de niveauschommelingen, gemeten als LAeq, 1s, niet meer bedragen dan
5 dB.
Intermitterend geluid : geluid waarvan het niveau meerdere keren terugvalt tot dat van het residuele
geluid, en waarbij het geluidsniveau tijdens de verhoging aanhoudt gedurende een periode in de orde van
2 seconden. De niveauverhogingen worden gemeten als LAeq,1s, en duren in het totaal niet langer dan 10
% van de duur van de desbetreffende beoordelingsperiode.
Fluctuerend geluid : geluid waarvan het niveau voortdurend en in belangrijke mate varieert; de variaties
kunnen zowel periodisch als niet-periodisch zijn. De niveauverhogingen worden gemeten als LAeq, 1s, en
duren in het totaal niet langer dan 10% van de desbetreffende beoordelingsperiode.
Impulsachtig geluid : geluid veroorzaakt door zeer kortstondige gebeurtenissen, korter dan 2 seconden,
en waarvan het niveau abrupt meerdere keren terugvalt tot dat van het residuele geluid of het
oorspronkelijk omgevingsgeluid. De niveauverhogingen worden gemeten als LAeq1s, en duren in totaal
niet langer dan 10% van de desbetreffende beoordelingsperiode.
Incidenteel geluid : geluid waarvan het niveau weinig frequent verhoogt ten gevolgde van gebeurtenissen
die langer dan 2 seconden duren. De niveauverhogingen worden gemeten als LAeq, 1s, en duren in het
totaal niet langer dan 10 % van de duur van de desbetreffende beoordelingsperiode.
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Tonaal geluid : geluid waarvan het tonaal karakter in het frequentiebereik van 50 – 10 kHz wordt
aangetoond door :
 Een lineaire tertsbandanalyse (waarde van minstens 1 tertsband ten minste 5 dB hoger dan de
beide aanliggende tertsbanden;
 Ofwel hoorbaar en/of smallbandanalyse.
Omgevingsgeluid : het geluid op een gegeven plaats en op een gegeven ogenblik. Dit geldt zowel in open
lucht als in een besloten ruimte.
Relevante waarde : de getalwaarde van de akoestische grootheid die het geluid van een inrichting, of een
deel ervan, karakteriseert.
Specifiek geluid : de relevante waarde die eventueel aangepast wordt met een beoordelingsgetal.
Residueel geluid : geluid dat bestaat na stopzetting of opheffing van een of meerdere welbepaalde
geluidsbronnen van een inrichting
Oorspronkelijk omgevingsgeluid : Omgevingsgeluid dat aanwezig is voor het exploiteren of veranderen
van een inrichting.

2.4

Gebruikte meetapparatuur

De metingen worden uitgevoerd met meettoestel klasse 1, BSWA 801. De kalibratie is gebeurd door middel
van een kalibrator, type BSWA, type CA111.
De volledige meetketting is het onderwerp van het kwaliteitsborgingsysteem van EOS ACOUSTICS. De
meetfout op de gemeten geluidsniveaus bedraagt +/- 1 dB(A).

2.5

meetstrategie

Geluidsmetingen zijn ondernomen ter bepaling van het omgevingsgeluid tijdens een buitenevenement
(11/08 – 14/08), en ter begroting van de geluidsisolatiegraad van de dak- en gevelschil van de 2 overdekte
hallen.
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3. beschrijving van de inrichting

A

B

C

D

A : parking
B : evenementenhallen (2 naast elkaar)
C : kleine piste
D : grote piste

EOS-ACOUSTICS ● 2016_10_015

7/02/2017

6

3.1. akoestische omgeving
De site Sen Tower is noordelijk begrensd door een natuurgebied. Ten zuiden en ten oosten bevindt zich
een woonzone.
Het oorspronkelijk omgevingsgeluid wordt er bepaald door verkeerslawaai van de nabijgelegen
gemeenteweg Weg naar Bree, en lokaal bewoningsgeluid.
Het oorspronkelijk omgevingsgeluid ligt onder de milieukwaliteitsnorm, voor alle periodes van de dag.

3.2. omgeving en gewestplan

Zone voor algemene
nutsvoorziening
woonzone

Sen Tower

woonzone

BP2

BP3

BP1
inrichting
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3.3. beoordelingspunten
BP3

BP2

200m

BP1

De specifieke immissie veroorzaakt door evenementen bij Sen Tower wordt beoordeeld ten opzichte van
beoordelingszones BP1 en BP2 :

BP3
BP2

BP1
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Er worden 3 beoordelingszones weerhouden ter evaluatie van het specifieke geluid :

beoordelingszone

adres

Bijlage
4.5.4
indeling
4

BP1

Speeltuinstraat 19

BP2

Leemkuilstraat 8

2

BP3

natuurgebied

1

Gebied op minder dan 500 m van gebied voor openbare
nutsvoorziening
Landelijk gebied en gebied voor verblijfsrecreatie

gebied

milieukwaliteitsnorm in dB(A) in
open lucht

Woongebied

overdag

‘s avonds

‘s nachts

1°

Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie

40

35

30

2°

Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van
industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

50

45

45

3°

Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van
ontginningsgebieden, tijdens de ontginning

50

45

40

4°

Woongebieden

45

40

35

5°

Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en
ontginningsgebieden tijdens de ontginning

60

55

55

5bis°

Agrarische gebied

45

40

35

6°

Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie

50

45

40

7°

Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen en
deze waarvoor in bijzondere besluiten milieukwaliteitsnormen worden
vastgelegd

45

40

35

8°

Bufferzones

55

50

50

9°

Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor
grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens de ontginning

55

50

45
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3.4. grenswaarden voor specifiek geluid
Gezien het oorspronkelijk omgevingsgeluid lager ligt dan de richtwaarde voor specifiek geluid, geldt
volgend beslissingsschema :

Derhalve worden de grenswaarden voor specifiek geluid :
beoordelinspt
BP1
BP2
BP3

adres
Speeltuinstraat
Leemkuilstraat
natuurgebied

GW dag (07-19)
40
45
40

GW avond (19-22)
35
40
35

GW nacht (22-07)
30
40
30

Voor het beoordelingspunt BP3 in natuurgebied wordt de grenswaarde voor specifiek geluid getoetst aan
de milieukwaliteitsnorm voor landelijk gebied en gebied voor verblijfsrecreatie. Gezien het niveau van
het gemeten oorspronkelijk omgevingsgeluid (34 dB(A)) ’s nachts is toetsing aan de richtwaarde voldoende
streng ter borging van het rust in dergelijk natuurgebied, temeer dat dit gebied niet gecatalogeerd staat
als ‘specifiek gevoelig’.
Voorts zou een toetsing van het specifiek geluid aan de RW-5 (zijnde dus 30 – 5 = 25 dB(A)) elke uitbating
van de parking aanpalend aan dat natuurgebied, geluidstechnisch onmogelijk maken.
Een toetsing aan 30 dB(A) ’s nachts is daarom volstrekt te verantwoorden. Zie daartoe ook advies van
provinciaal centrum voor milieuonderzoek, dat een grenswaarde in de nachtperiode voor dergelijk gebied
op 35 dB(A) stelt.
Indien het karakter van de immissie niet continu is gelden volgende verhogingen van de toegestane
specifieke immissie :
Aard geluid
fluctuerend
incidenteel
impulsachting
intermitterend

dag (07-19)
15
15
20
20
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10
15
15

10

Indien er het het immissiepunt een tonaliteit wordt vastgesteld, wordt de specifieke immissie verhoogd
met 5 decibel (meetbaar 1/3 octaafband), of 2 decibel (meetbaar 1/12 octaaf en/of hoorbaar).

4. geluidsbronnen en emissie
4.1. actuele toestand
Het Sen Tower park ambieert het organiseren van een breed scala aan buiten-en binnen activiteiten. Een
aantal van deze evenementen is akoestisch begroot door middel van metingen en prognoses.
Samengevat komt het akoestisch neer op volgende geluidsevenementen :
1/ buitenomgeving
A / paardenevenementen op de buitenpistes
B / shows, openluchtfora, openluchtbeurzen
C / op-en afrijdend transport (van bv. standenbouwers, paardenwagens,…)
D / op- en af rijdend verkeer van bezoekers en parkingbewegingen
2/ binnenomgeving
E / het houden van (live) optredens voor grote massa, in grote zaal
F/ het organiseren van kleinere muziekevenementen in kleine zaal

P3

P1

P6
P5
P2

P4
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P1 :
P2 :
P3 :
P4 :
P5 :
P6 :

parking 1 : bestemd voor personenwagens.
parking 2 : bestemd voor vrachtwagens / paardenvervoer
grote piste
kleine piste
grote indoor piste
kleine indoor piste

Overzicht van de bronnen:
bron
A

naam
Op-en afrijbewegingen parking
1

aard
parking

Verwacht geluidsvermogen
LMe* < 55 dB(A)

B

Op-en afrijbewegingen parking
2

parking

LMe* < 55 dB(A)

C

Paardenevenement op piste 1

20 luidsprekers LwA : 90 dB(A)/stuk

D

Paardenevenement op piste 2

Omroepsysteem
via
luidsprekers
Centraal omroepsysteem

E

Groot indoor muziekevenement
in grote indoorhall

Maximale belasting dakschil grote
zaal 90 dB(A)

F

Beperkt muziekevenement in
kleine indoorhall

(live)
muziekevenement
met geregelde PA en
arrayversterking
Muziekevenement
met
geregelde
PA
en
puntversterking op podium

LwA : 4 x 90 dB(A)

Maximale belasting dakschil kleine
zaal 85 dB(A)

LMe : equivalent geluidsniveau op 25 m van parkingsite, cfr norm RLS090

bron
A

Wettelijke kaders en significantie beoordelingsperiodes :
naam
aard
Op-en afrijbewegingen parking 1
parking

Wettelijk kader
Vlarem

periodes
Dag/avond

B

Op-en afrijbewegingen parking 2

parking

Vlarem

Dag/avond

C

Paardenevenement op piste 1
Paardenevenement op piste 2

E

Groot indoor muziekevenement in
grote indoorhall

Tijdelijke
evenementen
Tijdelijke
evenementen
Vlarem

Dag/Avond

D

Omroepsysteem
via
luidsprekers
Centraal omroepsysteem

F

Beperkt
muziekevenement
kleine indoorhall

Vlarem

Dag/avond/nacht
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4.2. specifieke immissie
De te verwachten specifieke immissie is sterk afhankelijk van de aard van de activiteit(en) die plaatsvinden
op de site.
Afhankelijk van de activiteit, worden volgende bronnen in de immissieberekening weerhouden :

activiteit
Outdoor show, expositie, beurs
Outdoor paardenevenement
Indoor groot muziekevenement grote zaal
Beperkt muziekevenement kleine zaal

Bron A
V
V
V
V

Bron B

Bron C

V

Bron D

V

Bron E

Bron F

V
V
V

Verwachte specifieke immissie :
1/ outdoor show, expositie, beurs

beoordelingspt

adres

BP1
BP2
BP3

Speeltuinstraat
Leemkuilstraat
natuurgebied

Verwachte Lsp

GW dag (07-19)

GW avond (1922)
35
40
35

GW nacht (22-07)

GW dag (07-19)
40
45
40

GW avond(19-22)
35
40
35

GW nacht (22-07)
NVT
NVT
NVT

GW dag (07-19)
40
45
40

GW avond(19-22)
35
40
35

GW nacht (22-07)
30
40
30

GW dag (07-19)

GW avond (1922)
35
40
35

GW nacht (22-07)

22,2
33,2
30,7

40
45
40

NVT*
NVT
NVT

‘* NVT : niet van toepassing
2/ outdoor paardenevenenement

beoordelingspt
BP1
BP2
BP3

adres
Speeltuinstraat
Leemkuilstraat
natuurgebied

Verwachte Lsp
49,1
53,9
35,6

3/ indoor groot muziekevenement grote zaal
beoordelingspt
BP1
BP2
BP3

adres
Speeltuinstraat
Leemkuilstraat
natuurgebied

Verwachte Lsp
43,1
41,7
37,9

4/ indoor klein muziekevenement kleine zaal
beoordelingspt

adres

BP1
BP2
BP3

Speeltuinstraat
Leemkuilstraat
natuurgebied
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Verwachte Lsp
28,3
36,4
32,3
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40

30
40
30
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4.3. bespreking en evaluatie
De evaluatie van de diverse modus operandi van de inrichting, en de daarmee gepaard gaande specifieke
immissie toont volgende :
- Er is slechts significante invloed op het omgevingsgeluid ten gevolge van eerder uitzonderlijke
evenementen, met name een ‘groot’ muziekevenement in de grote zaal, en een
buitenpaardenevenement met buitenluidsprekers.
- Technisch gezien zijn de overschrijdingen te wijten aan :
°Bij buitenpaardenevenement : werking omroepsysteem. Het toetsingskader van dergelijke
emissie evenwel valt eerder onder deze van een tijdelijk evenement (zoals een foor, een
karnavalstoet,ed.) waar de grenswaarden niet deze zijn van een eerder permanente inrichting,
zoals Vlarem bedoelt.)
°bij indoor muziekevenementen : geluidsbelasting dakschil, en beperkte geluidsisolatie
van deze.

Mits het milderen van deze problemen tot binnen de vigerende immissienormen kan de inrichting de
activiteiten zoals beschreven uitbaten.
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5. Gemilderde situatie
Sen Tower kan zoals gezegd activiteiten organiseren, mits volgende milderende maatregelen worden
voorzien :

5.1. Organisatie muziekevenementen indoor
De organisatie wenst grotere muziekevenementen met (live) versterkte muziek te organiseren in de
indoorhallen. Zoals gezegd zijn er 2 hallen : de zuidelijke ‘grote’ hal, en de noordelijke ‘kleine’ hal.
De capaciteit van de hallen is groot : indien gerekend met 0,75 m²/persoon, is de capaciteit ongeveer :
hal
groot
klein
5.1.1.

Capaciteit
toeschouwers
2500
1500
Kleine zaal

Blijkt dus dat zelfs de ‘kleine’ zaal de capaciteit heeft om een groot publiek te ontvangen.
Akoestisch gezien is het gebruik van de ‘kleine’ zaal gunstiger naar immissie toe naar BP1 (woonzone) toe.
Mits uitgekiende en vaste posities van de luidsprekers, kan de belasting van de dakschil worden beperkt,
en toch een voldoende geluidsniveau voor het publiek worden gehanteerd.
Immissieberekeningen zijn gebaseerd op een maximaal toelaatbare geluidsbelasting van de dakschil van de
zaal LA,eq,15 < 90 dB(A). Het geluidsdrukverval tussen de publiekspositie en de dakschil bedraagt 12 dB, wat
impliceert dat ter hoogte van dat publiek een geluidsdrukniveau van 102 dB(A) zou kunnen worden
gehanteerd.
Als bijzondere voorwaarde echter wordt gelimiteerd op LAeq,15min <= 95 dB(A) cfr. categorie 2 Vlarem.
Er wordt een geluidsplan opgemaakt die in functie van de luidsprekerposities en de afmetingen van de zaal
de geluidsverspreiding, en dus de belasting voor publiek en dakschil, begroot.
Naar omgevingsgeluid toe is het voorwaardelijk dat de (array) luidsprekers gericht worden naar het centrum
van de hall. De afstand tussen de luidsprekers en de dakschil bedraagt minstens 6 meter, indien mogelijk
8 meter.
De organisatie moet voorts alle voorschriften inzake deze categorie naleven, onder andere het meten en
visualiseren van het geluidsniveau en het laten begrenzen van maximale geluidsniveaus.
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5.1.2.

Grote zaal

Het gebruik van de grote zaal voor indoor muziekevenementen impliceert een aantal akoestische
complicaties :
- De ligging van de zaal, en de afstraling van de dakschil richting BP1 (woonzone) is een stuk
ongunstiger naar immissie toe.
- De omvang van de zaal vraagt de inzet van grotere versterkingsvermogens, en de noodzaak tot een
intern geluidsniveau tot 100 dB(A), om de muzikale inleving van het publiek mogelijk te maken.
Bij dergelijke uitbating is het voldoen aan de vigerende geluidsnormen alleen mogelijk als de dakschil van
het gebouw wordt gesaneerd (geluidsisolatie opwaarderen met minstens 20 decibel). Technisch is dit
mogelijk door middel van een verlaagd akoestisch plafond onder de bestande dakschil. Gezien de
gigantische dakoppervlakte evenwel is deze ingreep bijzonder omvangrijk.

5.2. Paardenevenement outdoor
Het gebruik van een omroepsysteem met achtergrondmuziek en spraak veroorzaakt een overschrijding van
de grenswaarden voor specifiek geluid in BP2 (van grote piste) en BP1 (kleine piste), indien de immissie
wordt getoetst aan de grenswaarden van Vlarem voor ingedeelde inrichtingen.
Op het ogenblik van de metingen is vastgesteld dat het omroepsysteem bestaat uit voetluidsprekers, hoogte
2 m, die omheen de piste om de 20 meter zijn geplaatst. De luidsprekers bieden een geluidsvermogen van
+/- 90 dB(A).
Volgende geluidskaart laat de geluidsverspreiding bij dergelijke opstelling zien :
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Om eenzelfde geluidsdekking te realiseren voor het publiek (met name : minstens 65 dB op oorhoogte), is
een grotere verspreiding nodig van een groter aantal luidsprekers, met lager geluidsvermogen.
Een simulatie met bolstralers om de 2 meter, LwA 75 dB(A) geeft :

1/ evenement indoor klein muziekevenement kleine zaal.

Bij de organisatie van dergelijk evenement mag het geluidsniveau ter hoogte van de PA niet hoger zijn dan
LA,eq15, 95 dB(A) of te handhaven aan LAmax,slow 102 dB(A). De organisatie moet alle voorschriften inzake
deze categorie naleven, onder andere het meten en visualiseren van het geluidsniveau en het laten
begrenzen van maximale geluidsniveaus.

De inzet van dergelijke ‘array’ opstelling verlaagt de immissie in BP2 (Leemkuilstraat) van het
omroepsysteem van 53,9 tot 43,4 dB ; een reductie van 10,5 dB dus. Er zijn met andere woorden
technieken voorhanden om de geluidsimmissie, afkomstig van het omroepsysteem, te milderen tot het
niveau van het oorspronkelijk omgevingsgeluid van de omwonenden, wat meteen ook de potentiële
verstoring van het omgevingsgelid tot een minimum beperkt.
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5.3. Specifieke immissie mits milderende maatregelen
Afhankelijk van de activiteit, worden volgende bronnen in de immissieberekening weerhouden :

activiteit
Outdoor show, expositie, beurs
Outdoor paardenevenement
Indoor groot muziekevenement kleine zaal
Indoor groot muziekevenement grote zaal

Bron A
V
V
V
V

Bron B

Bron C

V

Bron D

V

Bron E

Bron F

V
V
V

Verwachte specifieke immissie :
1/ outdoor show, expositie, beurs

beoordelingspt

adres

BP1
BP2
BP3

Speeltuinstraat
Leemkuilstraat
natuurgebied

Verwachte Lsp

GW dag (07-19)

GW avond (1922)
35
40
35

GW nacht (22-07)

GW dag (07-19)
40
45
40

GW avond(19-22)
35
40
35

GW nacht (22-07)
NVT
NVT
NVT

GW dag (07-19)
40
45
40

GW avond(19-22)
35
40
35

GW nacht (22-07)
30
40
30

GW dag (07-19)

GW avond (1922)
35
40
35

GW nacht (22-07)

22,2
33,2
30,7

40
45
40

NVT*
NVT
NVT

‘* NVT : niet van toepassing
2/ outdoor paardenevenenement

beoordelingspt
BP1
BP2
BP3

adres
Speeltuinstraat
Leemkuilstraat
natuurgebied

Verwachte Lsp
39,8
43,4
35,6

3/ indoor groot muziekevenement grote zaal
beoordelingspt
BP1
BP2
BP3

adres
Speeltuinstraat
Leemkuilstraat
natuurgebied

Verwachte Lsp
28,1
26,7
31,1

4/ indoor groot muziekevenement kleine zaal
beoordelingspt

adres

BP1
BP2
BP3

Speeltuinstraat
Leemkuilstraat
natuurgebied
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28,3
36,4
32,3
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30
40
30
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6. Besluiten
Voorliggende studie heeft de te verwachten geluidssituaties van de inrichting Sen Tower onderzocht. Er is
een opdeling gemaakt in de diverse (geluidssignificante) activiteiten die gepland kunnen worden.
Algemeen is de impact van de inrichting op het omgevingsgeluid vrij beperkt, ondanks de grote omvang
van de site. Dit is te danken aan de gunstige ligging van bepaalde bronzones (parking 1 en kleine zaal),
en de voorziene vakkundige akoestische indeling van de grote zaal.
De immissie van het omroepsysteem bij buitenevenementen is te beoordelen als een uitzonderlijk
evenement (zoals van een kermis, stoet of straatfeest). De absolute immissie ervan ter hoogte van de
beoordelinspunten is overigens vrij beperkt, en na mildering door toepassing van een meer verspreide
opstelling van luidsprekers, absoluut tot binnen aanvaardbare, niet verstorende nromen te brengen.

Algemeen dus is ondanks de grote omvang van de site, en de ligging ervan dicht bij woonzones en een
natuurgebied, de impact van de uitbating op het omgevingsgeluid als beperkt te catalogeren.
Activieiten die binnen de reguliere vergunningen geluidstechnisch kunnen worden georganiseerd zijn dan :
1/ buitenomgeving
-

A / paardenevenementen op de buitenpistes
B / shows, openluchtfora, openluchtbeurzen
C / op-en afrijdend transport (van bv. standenbouwers, paardenwagens,…)
D / op- en af rijdend verkeer van bezoekers en parkingbewegingen

2/ binnenomgeving
-

E / het houden van (live) optredens voor grote massa, in kleine zaal, emissiecategorie 2. (tot 95
dB(A)

Het organiseren van grote indoor muziekevenementen in de grote (zuidelijke) zaal emissiecategorie 3 (100
dB(A)) is het onderwerp van een aanvraag tot het college, in het kader van de wetgeving op niet-ingedeelde
muziekevenementen.
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Voor rapport,

Christophe Debonne
Erkend deskundige geluid
MER deskundige geluid
EOS ACOUSTICS
0487/702206
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7. Bijlagen
9.1 . immissiemeting
Immissie meting : Leemputstraat ; activiteit : buitenpaardenevenement

22. hr

22 hr.

22 hr.

Immissie omroepsysteem : LAeq 54 dB(A)
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Bijlage 2 : ligging erkende Vlaamse natuurgebieden

Afstand 650 m
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Aanplant van
transparant,
streekeigen
groenscherm en
omheining aan
het zicht
onttrekken

5
2

4

1

3

1.1.
Groenadvies:
1. Strakke ordening via hagen: Carpinus betulus 60/80 (haagbeuk-4 pl/m) –
evt Fagus sylvatica (groene beuk)
2. Schaduwbomen: Tilia cordata ‘Greenspire’ 10/12 (linde), Juglans regia
10/12 (okkernoot), Corylus colurna 10/12 (boomhazelaar), Liquidambar
styraciflua 10/12 (amberboom)
3. Groenscherm bij wadi met Corylus avelana 80/100 (hazelaar) en Syringa
vulgaris, … Onderbeplanting met Symphoricarpus ‘Hancock’
(sneeuwbes)
4. Transparant omsingelend groenscherm 1 rij streekeigen bosplantsoen
zowel binnen- als buitenzijde omheining - 2 planten/lpm. Mengen van
vlgde soorten: Carpinus betulus 60/80 (haagbeuk), Fagus sylvatica 60/80
(groene beuk), Cornus mas 60/80 (gele kornoelje), Castanea sativa 60/80
(tamme kastanje), Tilia cordata 80/100 (linde), Quercus robur 80/100
(zomereik), Corylus avelana 60/80 (hazelaar), Viburnum opulus 60/80
(gelderse roos), Rhamnus frangula 60/80 (spork), Cornus sanguinea
60/80 (rode kornoelje), Sambucus nigra 60/80 (vlier), Prunus padus
60/80 (inlandse vogelkers), Ilex aquifolium (hulst)…
5. Behoud aangelegde aanplant met zuileiken (Quercus robur ‘Fastigiata’
en sierperen (Pyrus ‘Chanticleer’) en bestaande bomen
pag. 1/1

Op het overleg van de Procoro (3/04/2019) werd aangegeven dat het
nastreven van het kwalitatieve uiterlijk, de landschappelijke
inkleding, de relatie met de buurt en de landelijke inpassing van het
Hippisch Centrum SenTower, een vereiste zijn.
Een degelijke landschappelijke integratie is immers een middel om
grootschalige gebouwen kwalitatief in te passen in hun omgeving.
Dit gebeurt via streekeigen en structurele aanplantingen. Tot op
heden is deze vorm van aanplant nog niet aanwezig of gerealiseerd
op de site.
Het voorstel is om het zicht en de beleving, zoals dit voorheen was
(zie foto), als uitgangsidee te hanteren om een betere beeldkwaliteit
en landschapsintegratie te bekomen.
Via dit groenvoorstel wordt beoogd om, via een beperkt
ruimtegebruik, een maximaal landschappelijk kader te realiseren
waarbij zowel de buurtbewoner, de bezoeker als de paarden zich
beter voelen.

Mei 2019
Afd.2, Sectie B
Nr(s):924g17,h16,l17,m1
7,v2,x21,z21

Nicole Vreys
landschapsarchitecte
provincie Limburg
011 23 74 48
nicole.vreys@limburg.be
SenTower Park
Sentobel bvba
Leemkuilstraat 21
3660 Opglabbeek
089/201800
Info@sentowerpark.com
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