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Verklarende woordenlijst 
Adaptatie Aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en de te 

verwachten gevolgen van klimaatverandering 
 

Alternatief Een alternatief is een andere manier om de doelstelling van het 
basisprogramma te realiseren. 
 

Beleidskader Een beleidskader bevat operationele beleidskeuzes voor de middellange 
termijn en actieprogramma's voor een thema of voor een gebiedsdeel. 
Beleidskaders beschrijven onder meer hoe en met wie de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling wordt gerealiseerd.  
 

Beleidslijn De term beleidslijn wordt als containerbegrip ingezet voor de in voorliggend 
MER te beoordelen verzameling van ruimtelijke ambities, strategische visies, 
gebiedsgerichte en thematische beleidskaders, eerder abstracte of vrij 
gedetailleerde planingrepen en flankerende maatregelen die in de 
verschillende fases van het planproces geformuleerd worden. 
 

Cumulatieve effecten Binnen het studiegebied dient niet alleen gekeken te worden naar de effecten 
van het plan of programma op zich maar ook naar de combinatie met andere 
bestaande of geplaande activiteiten, plannen of programma’s.  Immers kunnen 
de effecten van de afzonderlijke activiteiten, plannen of programma’s op zich 
slechts kleine effecten veroorzaken, maar kunnen ze gezamenlijk wel tot een 
aanzienlijk effect leiden.  
 

ETS-emissies Emissies die onder het Europees emissiehandelssysteem vallen (ETS): 
voornamelijk afkomstig uit de sectoren energie en industrie; 
 

Evapotranspiratie De evapotranspiratie is de hoeveelheid waterdamp die in de atmosfeer 
verdwijnt. Het is de som van de verdamping (evaporation) vanaf het 
aardoppervlak en de transpiratie (transpiration) vanuit het gewas. 
 

Gestuurde ontwikkelingen De evolutie in de omgevingsfactoren die zich voordoet onder invloed van 
gericht menselijk ingrijpen, al dan niet in aanwezigheid van het plan of 
programma. Bv. wijzigende omgevingskwaliteit t.g.v. reeds vastgelegde 
plannen of projecten of t.g.v. in voege treden van nieuwe wetgeving. 
 

IJzeren Rijn De IJzeren Rijn is een spoorlijn in Vlaanderen (provincies Antwerpen en 
Limburg), Noord-Brabant, Nederlands-Limburg en Noordrijn-Westfalen. Ze 
deed voornamelijk dienst als goederenlijn tussen de haven van Antwerpen, het 
verkeersknooppunt Mönchengladbach en het Ruhrgebied. Sinds 1992 is het 
gedeelte tussen Roermond (NL) en Dalheim (D) gesloten, maar de drie landen 
onderhandelen over een reactivering. 
 

LAC-signaalwaarde De LAC-Signaalwaarde voor het gehalte van een stof in de bodem geeft het 
laagste niveau aan dat, bij overschrijding, aanleiding kan geven tot het 
optreden van nadelige effecten voor de opbrengst en kwaliteit van agrarische 
producten en de gezondheid van mens en dier. 
 

Milderende maatregelen Bij milderende maatregelen worden de negatieve gevolgen op milieu- of 
natuurwaarden t.g.v. het pan voorkomen of verzacht. 
 

Mitigatie Tegengaan of beperken van klimaatverandering door de broeikasgasuitstoot 
te verminderen 
 

Niet-ETS-emissies Emissies die niet onder het Europees emissiehandelssysteem vallen (niet-
ETS): emissies door transport, huishoudens, handel & diensten, landbouw en 
enkele onderdelen van de sectoren industrie en energie. 
 

Ruimtelijk beleidsplan Een ruimtelijk beleidsplan bestaat uit een strategische visie en een of meer 
beleidskaders die samen het kader aangeven voor de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling. Het ruimtelijk beleidsplan is erop gericht samenhang te brengen 
in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen in de 
ruimtelijke ordening. Het is realisatiegericht. 
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Scoping Het afbakenen van het bereik van de milieueffectrapportage Dit houdt onder 
meer in het identificeren van de milieueffecten die mogelijk aanzienlijk zijn en 
die dus in het MER moeten bestudeerd worden. Tevens wordt tijdens de 
scoping vastgelegd welke beoordelings- en significantiecriteria zullen gebruikt 
worden om de effecten uit te drukken, welke onderzoeksmethoden zullen 
ingezet worden, en wat de nagestreefde diepgang en detailniveau van het 
MER is. 
 

Sneltram Tram die bij minder haltes stopt en sneller gaat dan een gewone tram; maar 
minder op een trein lijkt dan een metro. 
 

Strategische visie De strategische visie omvat een visie op lange termijn voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente. 
 

Trambus Door zijn lengte, zitcapaciteit, lage vloer en brede deuren benadert de trambus 
het ruimtegevoel en comfort van een sneltram. Ook is het mogelijk om de halte-
infrastructuur van een trambussysteem evenwaardig te maken aan dat van een 
sneltram, met realtime dienstregeling en een minimale afstand tussen opstap 
en voertuig voor een maximale toegankelijkheid. Tegelijk biedt de trambus, die 
geen spoorinfrastructuur (wel eigen of vrije bedding) nodig heeft, een oplossing 
die op een aanvaardbare termijn gerealiseerd kan worden. Door te kiezen voor 
een elektrisch toestel zonder sporen wordt ook de impact op de luchtkwaliteit 
en de ruimte-inname beperkt. 
 

Vismigratie Vismigratie is te omschrijven als de verplaatsing van vissen tussen paai-, 
opgroei- en overwinteringsgebieden, inclusief de dagelijkse verplaatsingen die 
nodig zijn voor het vinden van voedsel en verplaatsing als gevolg van 
ongunstige omstandigheden. 
 

 

Lijst van afkortingen 
AGNAS Afbakening van de Gewenste Natuurlijke en Agrarische Structuur 

 

ANB Agentschap Natuur en Bos 
 

BBT (BAT) Beste Beschikbare Techniek (Best Available Technology) 
 

BRV Beleidsplan Ruimte Vlaanderen  
 

B.S. Belgisch Staatsblad 
 

CBS College van Burgemeester en Schepenen 
 

DABM Decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid 
 

DOV Databank Ondergrond Vlaanderen 
 

ETS Emissions Trading System of Europese Emissiehandelssysteem 
 

EU Europese Unie 
 

GEN Grote Eenheden Natuur 
 

GRS Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
 

HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
 

IVON Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 
 

K.B. Koninklijk Besluit 
 

KRLW Kaderrichtlijn Water 
 

m.e.r. 
 

Milieueffectrapportage 
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MER 
 

Milieueffectrapport 
 

NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
 

OV Openbaar Vervoer 
 

PNC Provinciaal NatuurCentrum 
 

PRSP Onder het provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat het 
kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur in een provincie. Het geeft een 
langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie.  
 

PRUP Het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan wordt opgemaakt ter uitvoering van het PRSP. 
 

RBP Ruimtelijk BeleidsPlan 
 

RSV Onder het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt verstaan een beleidsdocument dat het 
kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur in Vlaanderen. Het geeft een 
langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Het is erop gericht 
samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen 
die de ruimtelijke ordening van Vlaanderen aanbelangen. 
 

RUP Ruimtelijke UitvoeringsPlan 
 

SDG Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

VCRO Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
 

VEN Vlaams Ecologisch Netwerk 
 

VLAREM VLAams REglement betreffende de Milieuvergunning 
 

VMM Vlaamse milieumaatschappij 
 

VN Verenigde Naties 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding voor de kennisgeving 
De gemeente Pelt wenst een ruimtelijk beleidsplan (RBP) op te stellen en heeft daarvoor al een 
conceptnota ‘Peltorama 2050’ uitgewerkt. Voor dit RBP zal een milieueffectenrapport (MER) worden 
opgesteld. Voorliggende kennisgeving is de eerste formele stap in de procedure voor de opmaak van 
het MER. Hiermee wordt bekendgemaakt dat er een MER zal worden opgesteld en wordt iedereen 
uitgenodigd om mee te helpen denken over de inhoud van dit rapport. De procedures voor opmaak van 
RBP en bijhorend MER zullen parallel verlopen. Verder in het inleidende deel 1 wordt nader toegelicht 
wat een RBP en een MER juist zijn en wat de relatie tussen beide is.  
 
Gezien het RBP nog heel wat verdere stappen zal doorlopen, is ook het MER ook nog verre van 
afgerond. In de kennisgeving wordt de ruggengraat van dit MER voorgesteld, net zoals in de 
conceptnota voor het RBP het ruimtelijk beleid voor Pelt in hoofdlijnen wordt uitgezet. Zowel de 
kennisgeving als de conceptnota worden ter inzage gelegd. Tijdens de inzageperiode van onderhavige 
kennisgevingsnota kunnen enkel reacties in kader van milieueffecten t.g.v. het RBP geformuleerd 
worden. Onder andere deze respons en de resultaten vanuit het MER zullen mee vorm geven aan het 
uiteindelijke RBP voor Pelt. 
 
De kennisgeving omvat een beschrijving van de ambities en strategieën die in de conceptnota zijn 
opgenomen (deel 2). In deel 3 wordt de aanpak en methodologie voorgesteld die bij opmaak van het 
MER zal worden toegepast.  

1.2 Initiatiefnemer 
Gemeente Pelt 
Planning & Projecten 
Kerkplein 1 
3910 Pelt 
 
Contactpersoon: dhr. Martijn Tabak 
Email: martijn.tabak@gemeentepelt.be  
Tel : 011 94 93 95 
 
Tabel 1 Initiatiefnemer 

Initiatiefnemer Handtekening 

  

 

1.3 Opdrachthouder 
BOVA ENVIRO+ NV  
 
Wellingstraat 102 
9070 Heusden – Destelbergen 
tel.:  09 328 11 40 
fax:  09 328 11 50 
 
Projectcoördinator: 
mevr. Erna Goossens 
e-mail: erna.goossens@bovaenviroplus.be 
Tel +32 59 24 29 60 
Erkend MER-coördinator en MER deskundige bodem en water 
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Contactpersoon 2: 
Mevr. Leen Maes 
e-mail: leen.maes@bovaenviroplus.be 
Tel. +32 9 210 28 60 
Ruimtelijke planner 

1.4 Team van deskundigen  
Volgend team van deskundigen zal instaan voor de opstelling van het MER:  
 
Tabel 2 Team van deskundigen 

Deskundige Discipline(s) 
Geldigheidsdatum erkenning 

EDA-nummer 
Handtekening 

Erna 
Goossens 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bodem 
Deeldomein pedologie 
en geologie 
 
Water 
Deeldomein 
geohydrologie, 
oppervlakte- en 
afvalwater 
 
MER-coördinator 

Onbepaalde duur 
EDA-725/v1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Onbepaalde duur 
GOP/ERK/MERCO/2019/00006 

 
 

 

Sil Lanckriet Klimaat 
 
 
 
Landschap 

Onbepaalde duur 
LNE/ERK/MER/2019/00006 

 
 

 

 
Voor het vervolg van het traject wordt minimaal dhr. Patrick Maes voor thema mobiliteit en thema 
ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving bij de opmaak van het MER betrokken. 
 
Tabel 3 Andere medewerkers van BOVA ENVIRO+ NV 

Medewerker Taak 

Leen Maes Ruimtelijk planner - Disciplines landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie en discipline mens-ruimtelijke aspecten  - mede-MER-
coördinator 

Klaas De Keyser Discipline biodiversiteit 

Charlotte Moerkerke Discipline mens-gezondheid, lucht en geur 

 

1.5 Toetsing aan de m.e.r.-plicht 
Op Europees niveau zijn de richtlijnen met betrekking tot milieueffectrapportage vastgelegd in de EU-
Richtlijn 2011/92/EU dd. 13/12/2011 betreffende de milieueffectrapportage, gewijzigd bij Europese 
Richtlijn 2014/52/EU dd. 16/04/2014. Hierbij wordt o.a. gesteld dat de milieueffectenbeoordeling als doel 
stelt om reeds tijdens de opmaak van het plan of programma in te schatten welke milieueffecten ten 
gevolge van het plan of programma veroorzaakt kunnen worden zodat het plan of programma nog 
bijgestuurd kan worden alvorens het definitief vastgesteld wordt. 
 
In Vlaanderen werd dit vertaald in het decreet betreffende milieueffect- en veiligheidsrapportage 
dd.18/12/2002 (het zogenaamde mer/vr-decreet), welke een titel IV toevoegt aan het Decreet Algemene 
Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM) en de m.e.r.-procedure beschrijft (B.S. dd. 13/02/2003). Om na 
te gaan of het voorgenomen plan onder de toepassing van de plan-m.e.r.-plicht valt, moeten drie vragen 
stapsgewijs beantwoord worden, zoals in onderstaande figuur overzichtelijk weergegeven: 
 

mailto:leen.maes@bovaenviroplus.be
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Figuur 1 Bepaling van de plan-MER plicht (Bron: Algemeen Richtlijnenboek). 

 
 
Hierna wordt stapsgewijs de aftoetsing gemaakt: 
 
1) Valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in (titel IV van het 

Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM))?  
 
Hiervoor moeten drie voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: 

- Decretale of bestuursrechtelijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of programma 
wordt opgesteld en/of vastgesteld. 
 De opmaak van een RBP wordt bepaald in de VCRO zoals gewijzigd door het decreet dd. 

08/12/2017 ‘houdende de wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening’. 
- Het moet gaan om een plan of programma dat door een instantie op regionaal, provinciaal of 

lokaal niveau is opgesteld. 
 Het RBP wordt hier opgesteld door gemeente Pelt (d.i. initiatiefnemer). 

- Het plan of programma moet via een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal niveau worden 
vastgesteld. 
 Het RBP Pelt wordt definitief vastgesteld door de Gemeenteraad. 

 
Er kan besloten worden dat het RBP Pelt hier valt onder de definitie van een plan of programma 
zoals gedefinieerd in (titel IV van het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake 
Milieubeleid (DABM)). 
 
2) Valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM? 
 
Dit is het geval indien:  

- Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project; OF 
- Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale beschermingszones waardoor een 

passende beoordeling vereist is.  
 
In de meeste gevallen heeft een RBP geen verordenende kracht en vormt het dus geen 
beoordelingsgrond voor vergunningsaanvragen. De VCRO stelt echter dat een RBP wel doorwerkt naar 
vergunningsaanvragen voor eigen projecten van de plannende overheid zodat een RBP voor een 
beperkt aantal gevallen wel de beoordelingsgrond voor vergunningsaanvragen vormt.  
 
Ook kan een RBP lokaliseerbare plankeuzes omvatten die betekenisvolle negatieve effecten op een 
speciale beschermingszone kunnen genereren, waardoor een passende beoordeling vereist kan zijn 
(wat bij aanvang van het planningsproces veelal nog niet met zekerheid te bepalen valt).  
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Het RBP Pelt kan bijgevolg het kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor een 
project of betekenisvolle negatieve effecten op speciale beschermingszones aansturen en kan 
daarmee onder het toepassingsgebied volgens het DABM vallen. 
 
Er zou door de gemeente Pelt kunnen worden aangevoerd dat de specifieke inhoud van het RBP geen 
toetssteen zal vormen voor eigen vergunningsaanvragen en dat niet geraakt zal worden aan speciale 
beschermingszones. In dergelijk – moeilijk robuust te onderbouwen en daardoor juridisch kwetsbaar – 
discours zou geen plan-MER vereist zijn. 
 
Naast bovenstaande juridisch-technische elementen tonen volgende argumenten bijkomend aan dat 
milieueffectbeoordeling op strategisch niveau een goede keuze kan zijn: 

- Ten eerste biedt een dergelijke strategische milieubeoordeling bijkomende invalshoeken bij het 
onderzoek. Ze levert bevestiging of verantwoording van keuzes, of kan tot een weloverwogen 
bijsturing van keuzes leiden. Daarnaast kan de milieubeoordeling aanbevelingen bevatten voor 
de verdere detaillering.  

- Ten tweede is de keuze voor het uitvoeren van een effectbeoordeling van het RBP een logische 
toepassing van het “tiering-principe”. Dit principe houdt in dat de milieubeoordeling gebeurt in 
elke fase van de “trechtering” van beleidsbeslissingen, aangezien een concrete keuze voor een 
ruimtelijke ingreep voorafgegaan wordt door een keten van beslissingen op een telkens 
abstracter niveau. 

 
3) Valt het plan onder de plan-m.e.r.-plicht? 
 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- Plannen die ‘van rechtswege’ plan-m.e.r.-plichtig zijn (geen voorafgaande ‘screening’ vereist): 
 Plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I, II of III van het BVR dd. 10/12/2004 

(project-m.e.r.-plicht) én niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch 
een kleine wijziging inhouden én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, 
energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme 
en ruimtelijke ordening of grondgebruik; 

 Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is én niet het gebruik regelen van een 
klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging inhouden; 

- Plannen die niet onder de vorige categorieën vallen en waarvoor geval per geval moet 
geoordeeld worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben (‘screeningplicht’) 

- Plannen voor noodsituaties (zijn niet plan-m.e.r.-plichtig) 
 
In de Europese plan-m.e.r.-richtlijn wordt gesteld dat alle plannen en programma’s van de daarin 
vermelde sectoren die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor 
projecten, vermeld in de bijlagen I, II en III van de project-m.e.r.-richtlijn (RL 85/337/EEG), onder de 
plan-milieueffectrapportage vallen. 
 
Gezien het grondgebied van gemeente Pelt niet kan worden beschouwd als een klein gebied, valt het 
RBP niet onder de hogervermelde uitzonderingsbepalingen. 
 
We kunnen besluiten dat het RBP Pelt plan-m.e.r-plichtig is van rechtswege1. Er wordt een – in 
dit geval strategisch – plan-MER opgemaakt. 

  

 
 
 
1 Zie voor meer achtergrond hierbij de FAQ bij de ruimtelijke beleidsplanning op lokaal niveau, vraag 6.2 

(Departement Omgeving), te vinden via https://omgeving.vlaanderen.be/lokale-ruimtelijke-beleidsplanning.  

https://omgeving.vlaanderen.be/lokale-ruimtelijke-beleidsplanning
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1.6 Situering ruimtelijke beleidsplanning 
Het ‘Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en 
omgeving’ van 08/12/2017 introduceerde met de beleidsplanning een volledig nieuw ruimtelijk 
planningssysteem. Doel was tot een meer realisatiegerichte aanpak te komen, waarmee sneller 
resultaten op het terrein geboekt kunnen worden. De ruimtelijke beleidsplannen dienen op termijn de 
geldende ruimtelijke structuurplannen daarom te vervangen en worden opgemaakt door het Vlaams 
Gewest, de provincies en de gemeenten, elk voor hun grondgebied (hoewel overlap mogelijk is in het 
geval van bv. intergemeentelijke samenwerking). 
 
Het voorgenomen plan waarvoor deze kennisgeving wordt opgemaakt is een gemeentelijk ruimtelijk 
beleidsplan (RBP) zoals bedoeld in titel II, hoofdstuk I van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO). De kenmerken van dergelijk plan worden opgesomd in art. 2.1.1. §1 van de VCRO: 
 

Een ruimtelijk beleidsplan bestaat uit een strategische visie en een of meer beleidskaders die 
samen het kader aangeven voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Het ruimtelijk beleidsplan 
is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van 
beslissingen in de ruimtelijke ordening. Het is realisatiegericht. 
 
De strategische visie omvat een langetermijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Een beleidskader bevat operationele beleidskeuzes voor de middellange termijn en 
actieprogramma's voor een thema of voor een gebiedsdeel. Beleidskaders beschrijven onder 
meer hoe en met wie de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd. 

 
De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV – goedgekeurd op 20/07/2018 door 
de Vlaamse Regering) stelt dat lokale besturen in hun beleidsplannen de (boven)lokale uitdagingen 
formuleren die zij wensen aan te gaan en de ruimtelijke werven die zij willen realiseren. Hoewel het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (waarvan de visie onderdeel is) nog niet in werking is getreden, wordt 
deze strategische visie wel al breed gedragen, ook op lokaal niveau. In lokale ruimtelijke beleidsplannen 
wordt ingespeeld op de nieuwe basisfilosofie die de strategische visie van het BRV uitdraagt rond de 
inzet op ruimtelijke transformatie (in plaats van uitbreiding), door te werken rond rendement en kwaliteit 
op geschikte locaties en het terugdringen van bijkomend ruimtebeslag. 
 
Gemeente Pelt wenst een dergelijk Ruimtelijk Beleidsplan (RBP) op te stellen. In dit RBP legt de 
gemeente Pelt haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vast voor korte en lange 
termijn, d.w.z. tot 2050. In de conceptnota ‘Peltorama 2050‘ worden antwoorden gegeven op de vragen 
‘Hoe willen we dat de gemeente Pelt er in 2050 uitziet en wat is er nodig om ervoor te zorgen dat deze 
doelen en ambities worden gehaald?’. In deel 2 wordt een overzicht gegeven van de ambities en 
bijhorende strategieën zoals opgenomen in de conceptnota.  
 
Om na te gaan wat de latere mogelijke milieugevolgen zijn van deze beleidskeuzes dient een 
milieueffectrapport (MER) te worden opgemaakt. Via het MER wordt het milieubelang van de 
strategische ruimtelijke keuzes volwaardig en vroegtijdig in de besluitvorming van het RBP 
meegenomen. 

1.7 De procedures RBP en MER 

1.7.1 Overzicht 

Een RBP doorloopt de fases conceptnota (met inspraak- en adviesronde), voorontwerp en ontwerp. Het 
ontwerp wordt in openbaar onderzoek ter inzage gelegd waarna de definitieve vaststelling volgt. Er 
wordt in deel 3 bij het beschrijven van de interactieve aanpak bij de opmaak van het MER beknopt 
ingegaan op de relevante procedurestappen voor de opmaak van een RBP. Meer details over het 
procedureverloop kunnen worden teruggevonden in de VCRO, art. 2.1.11 – 2.1.19 of in het bevattelijke 
overzicht op https://omgeving.vlaanderen.be/decretale-basis-voor-het-beleidsplan-ruimte-vlaanderen-
en-de-provinciale-en-gemeentelijke, waar ook een FAQ over deze materie te vinden is.  
 
Onderstaande figuur geeft een goed overzicht van de stappen die doorlopen worden bij het opstellen 
van een plan-MER zoals vereist voor het RBP voor Pelt. 

https://omgeving.vlaanderen.be/decretale-basis-voor-het-beleidsplan-ruimte-vlaanderen-en-de-provinciale-en-gemeentelijke
https://omgeving.vlaanderen.be/decretale-basis-voor-het-beleidsplan-ruimte-vlaanderen-en-de-provinciale-en-gemeentelijke
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Figuur 2 Schema procedure m.e.r voor plannen en programma’s volgens DABM (01/05/2017) 

 

1.7.2 De fase van de kennisgeving 

De kennisgeving is een publiek technisch document. De kennisgeving beschrijft in eerste instantie de 
doelstellingen en de beleidskaders met de daarbij horende ambities van het RBP Pelt. Deze 
beleidskaders en ambities zijn meer in detail beschreven in de conceptnota van het RBP Pelt zelf.  
 
Het RBP Pelt zelf zal in de loop van de komende maanden na de publieke ter inzagelegging vorm 
krijgen, in wisselwerking met het onderzoek van de milieueffecten en met de reacties van het publiek 
en de adviesinstanties op de conceptnota en bijhorende kennisgeving. Het opmaken en voorstellen van 
de kennisgeving is de eerste formele stap in de m.e.r.-procedure.  
 
De kennisgeving geeft reeds de hoofdlijnen weer wat onderzocht zal worden in het MER en hoe dit zal 
gebeuren. (Zie hoofdstuk methodiek) T.g.v. het feit dat het RBP zelf nog vorm dient te krijgen, zal ook 
de methodiek van de kennisgeving nog zeer abstract zijn. Immers dient dit document voldoende flexibel 
te zijn om tijdens de concretere opmaak van het RBP Pelt nog te kunnen evolueren.  
 
Deze kennisgeving is een belangrijk element in de actieve openbaarheid van het MER. Ze geeft het 
brede publiek en de adviesinstanties de kans om kennis te nemen van het programma en te reageren 
op de voorgestelde beoordelingscriteria en onderzoeksmethodes van het MER. De terinzagelegging 
van deze kennisgeving heeft dus niet het statuut van een openbaar onderzoek, zoals bij een ruimtelijk 
plan waartegen een bezwaar kan ingediend worden. De kennisgeving vraagt eerder naar input van het 
publiek en de adviesinstanties, alsook naar suggesties, die mee sturend kunnen zijn voor het vervolg 
van het onderzoek. Deze input en suggesties kunnen dan ook bepalend zijn voor de verdere inhoud 
van het MER, over de effecten die ermee samenhangen en over de manier waarop deze effecten zullen 
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bestudeerd worden. De kennisgeving vormt immers samen met de inspraakreacties van het publiek en 
de adviezen van de adviesinstanties de basis voor de richtlijnen die zullen opgesteld worden door team 
Mer. 
 
Hoe kan u uw stem laten horen? 
Relevante inspraakreacties (voor meer info: https://omgeving.vlaanderen.be/hoe-reageren-op-een-
project-of-plan-mer ) in de fase van de kennisgeving houden verband met reikwijdte, detailleringsniveau 
en de aanpak van het latere MER. Zo kunnen de reacties betrekking hebben op: 

- Mogelijke planalternatieven of -varianten die niet in de kennisgeving vermeld worden en 
waarvan u vindt dat ze mee moeten onderzocht worden; 

- Mogelijke milieueffecten waarvan in de kennisgeving vermeld wordt dat ze niet onderzocht 
zullen worden; 

- Bepaalde aandachtspunten en gebieden waarop het RBP Pelt een impact kan hebben en 
waarvan de kennisgeving geen melding maakt. 

 
Inspraakreacties die bezwaar maken tegen het RBP Pelt zelf2 (onder vorm van bv. bezwaarschriften en 
petities) komen op dit moment niet in aanmerking. Bezwaarschriften kunnen wél ingediend worden 
tijdens het openbaar onderzoek dat georganiseerd zal worden naar aanleiding van de procedure van 
het RBP zelf. 
 
De initiatiefnemer van het RBP Pelt is de gemeente Pelt:  
Gemeente Pelt 
Kerkplein 1 
9310 Pelt 
 
De volledig verklaarde kennisgeving kan via de volgende kanalen tijdens de inspraakperiode 
(terinzagelegging) van deze kennisgeving worden geraadpleegd: 

- op de website van het Team Mer van het Departement Omgeving 
(www.omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage);  

- op de website van gemeente Pelt: https://www.gemeentepelt.be/peltorama2050  
 
De inspraakreacties kunnen bezorgd worden aan Team Mer (Koning Albert II Laan 20/8, 1000 Brussel 
of mer@vlaanderen.be ).   
 
Wat gebeurt er met de inspraakreacties? 
Het Team Mer van het Departement Omgeving bundelt de inspraakreacties samen met de ingekomen 
adviezen van de geraadpleegde adviesinstanties op de kennisgeving en kan deze desgevallend 
bespreken op een richtlijnenvergadering waar behalve de initiatiefnemer ook de verschillende 
adviesinstanties en MER-deskundigen op worden uitgenodigd. 
 
Het team Mer neemt een beslissing inzake de richtlijnen voor het opstellen van het MER en bezorgt 
deze aan de initiatiefnemer en de betrokken instanties binnen 20 dagen na het einde van de 
terinzagelegging van de kennisgeving. Deze richtlijnen zijn een openbaar document en elke burger kan 
ze bij de milieuambtenaar van zijn gemeente opvragen. 
 
De richtlijnen zijn ook beschikbaar op de website www.mervlaanderen.be. 
 

  

 
 
 
2 Inspraak reacties zoals “ik ben tegen het plan”, “ik wil niet dat plan doorgaat …”, bieden geen inhoudelijke 

meerwaarde voor het milieuonderzoek. 

https://omgeving.vlaanderen.be/hoe-reageren-op-een-project-of-plan-mer
https://omgeving.vlaanderen.be/hoe-reageren-op-een-project-of-plan-mer
http://www.omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage
https://www.gemeentepelt.be/peltorama2050
mailto:mer@vlaanderen.be
http://www.mervlaanderen.be/
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1.7.3 Doorwerking van het strategisch MER in de verdere besluitvorming 

Op basis van de richtlijnen van Team Mer, wordt door het team van deskundigen o.l.v. een MER-
coördinator een voorlopige versie van het MER (ontwerp-MER) opgesteld, tegelijk met het ontwerp van 
RBP Pelt. Hierbij is het de bedoeling dat het strategisch MER de besluitvorming met betrekking tot het 
RBP Pelt volledig ondersteunt.  
 
In de eerste instantie gebeurt dit door een ondersteuning en samenwerking van MER-coördinator met 
ontwerper en gemeente Pelt tijdens de periode waarin het RBP, vertrekkende van de conceptnota, vorm 
krijgt. Ondersteuning vanuit de milieueffectrapportage gebeurt aan de hand van een parallel en iteratief 
proces, waarbij de MER-deskundigen de verschillende opties die voorliggen beoordelen naarmate ze 
vorm krijgen. Op die manier zorgt de milieubeoordeling voor een optimalisatie (in termen van impact op 
het milieu) van de keuzes die het RBP maakt. Tegelijkertijd krijgt ook het MER vorm. 
 
Het plan dat op die manier tot stand komt heeft dus al een (iteratieve) vorm van MER ondergaan. Het 
resultaat is een ontwerp RBP dat inherent de bezorgdheden die kunnen bestaan met betrekking tot de 
impact van het plan op het milieu in rekening brengt. Het gaat daarbij overigens zeker niet alleen om 
negatieve effecten: de wisselwerking tussen planvorming en milieueffectrapportage moet er ook toe 
bijdragen de positieve effecten die het plan heeft te maximaliseren en de synergie tussen deze effecten 
zo groot mogelijk te maken. 
 
Zowel het ontwerp-RBP als het ontwerp-MER worden daarna tezamen in een openbaar onderzoek 
voorgelegd aan het publiek en aan de adviserende instanties. Inspraakreacties en adviezen kunnen 
leiden tot aanpassingen in zowel het ontwerp van het RBP als milieubeoordeling (die steeds interactief 
zijn).  
 
Afhankelijk van de inspraakreacties en adviezen tijdens het openbaar onderzoek zal het ontwerp-MER 
op hetzelfde moment als het ontwerp-RBP worden aangepast tot een definitief MER en definitief RBP. 
Het definitief strategisch MER wordt voor kwaliteitscontrole voorgelegd aan team Mer. Het Team Mer 
controleert of het MER beantwoord aan de inhoudelijke vereisten van de richtlijnen, de methodiek uit de 
kennisgeving en of het rekening houdt met de opmerkingen en adviezen uit het openbaar onderzoek. 
Team Mer keurt het MER goed, uiterlijk voor de definitieve vaststelling van het definitieve RBP. 
 
Bij definitieve vaststelling van het definitieve RBP wordt door de gemeenteraad aangegeven hoe en op 
welke punten het RBP rekening gehouden heeft met de bevindingen van het MER en wat dus de rol is 
geweest van de m.e.r. in de besluitvorming van het RBP. 

1.8 Grensoverschrijdende effecten 
In overeenstemming met het Verdrag van Espoo (Finland, 25/02/1991, B.S. 21/12/1999) en de EG 
Richtlijn 97/11/EG van 03/03/1997 moeten de (gewest)grensoverschrijdende milieueffecten van het 
RBP geëvalueerd worden. Voor de gemeente Pelt gaat het specifiek over de Nederlandse gemeenten 
Valkenswaard en Bergeijk.  
 
De aangrenzende landen en gewesten worden in het kader van deze kennisgeving door het Team Mer 
geïnformeerd en zullen verder betrokken worden (indien ze dat wensen), conform het DABM. 
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2 BESCHRIJVING VAN HET RUIMTELIJK BELEIDSPLAN 
PELT 

2.1 Peltorama 2050 – fase conceptnota 
De conceptnota, die de gemeente Pelt samen met het ontwerpbureau OMGEVING in voorbereiding van 
het RBP voor haar grondgebied opstelt, is Peltorama 2050 genoemd, verwijzend naar de (voornaamste) 
horizon van het plan. Het RBP omvat in de huidige fase als conceptnota enerzijds een overzicht van de 
voornaamste uitdagingen op vlak van ruimtelijke ontwikkeling waar de gemeente de komende decennia 
een antwoord op dient te bieden en anderzijds een bundel ambities, doelen waar de gemeente naartoe 
wenst te werken (minstens deels) vanuit haar ruimtelijk beleid. Bij die ambities zijn realisatiegerichte 
strategieën opgenomen en een aanzet tot concretere acties. Deze laatste zijn gewoon bedoeld als 
voorbeeld en hebben dus zeker geen beleidsmatige bekrachtiging gekregen. Sommige ervan kunnen 
worden uitgewerkt binnen het kader van het beleidsplan ruimte, andere zijn te beschouwen als 
suggesties voor andere beleidsdomeinen. 
 
Deze conceptnota is nog maar de eerste van vier grote stappen richting een definitief RBP. In de 
voorbereidingsfase voor de conceptnota is naast voorbereidend onderzoek ook al heel wat participatief 
werk verricht. Een overzicht hiervan kan teruggevonden worden op https://participelt.be/peltorama2050. 
Ook de verdere procedure verloopt interactief en participatief via een voorontwerp, een ontwerp naar 
het definitieve Peltorama 2050. Het eindresultaat is dus nog niet gekend. De ambities en strategieën in 
de conceptnota zullen verder evolueren als gevolg van inspraakreacties vanuit de bevolking, adviezen 
van overheidsinstanties en respons van andere stakeholders en de wisselwerking met de 
milieubeoordeling. De conceptnota vormt hiervoor een goed uitgewerkt discussiedocument.  
 
Het voorbereidend onderzoek betreft drie te onderscheiden studies3: een woonbehoeftestudie en twee 
(ontwerpende) onderzoeken rond leefbare woonkernen en de open ruimte in Pelt. De 
onderzoeksresultaten zijn mee aanleiding voor de geformuleerde ambities en strategieën in de 
conceptnota en zullen ook bij de verdere opmaak van het RBP voor onderbouwing zorgen. 
 
Hierna wordt beknopt een overzicht gegeven van de uitdagingen en ambities in de conceptnota. Details 
kunnen in de conceptnota zelf teruggevonden worden. 

2.2 De uitdagingen voor Pelt 
De conceptnota formuleert volgende trends en waarnemingen als belangrijke uitdagingen voor de 
gemeente Pelt: 
 

1. De klimaatopwarming met de directe en indirecte gevolgen ervan (hittegolven, hitte-eilanden, 
overstromingen, droogte) 

2. Afnemende kwaliteit van het leefmilieu, bv. hoge luchtemissie van stikstofoxiden en fijn stof, 
geluidshinder door verkeer, verlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten en de relatie van 
deze aspecten met gezondheid 

3. De verwachte bevolkingstoename in Pelt van 5,2% tussen 2021 en 2035 (en later) die 
bijkomend en geschikt woonaanbod vereist, terwijl ook de voorzieningen aangepast moeten 
worden aan de wijzigende bevolkingssamenstelling 

4. De toenemende ongelijkheid die zich uit in bv. armoede en verslechterde gezondheid, en 
duidelijk ruimtelijke aspecten heeft zoals toegang tot geschikt woonaanbod, mobiliteit en 
kwalitatieve open ruimte. 

 

 
 
 
3 Woonbehoeftestudie, Onderzoeksnota Leefbare Woonkernen en Onderzoek Open Ruimte Mal (Omgeving 

cvba). 

https://participelt.be/peltorama2050
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2.3 De ambities van Pelt 
In de conceptnota zijn 8 duidelijke ambities geformuleerd. Samen vormen deze het wensbeeld voor 
Pelt in 2050. Het gaat om volgende doelen: 
 

1. Pelt wil haar sterkte als centrumgemeente met heel wat bovenlokale voorzieningen in het 
noorden van de provincie Limburg verder uitbouwen. Kernelementen zijn daarvoor 
hoogwaardige nieuwe economische activiteiten, de cluster van activiteiten in de zorgsector en 
bovenlokale instellingen en voorzieningen voor onderwijs, cultuur, recreatie, sport en natuur. 
Voor deze functies dient voldoende ruimte te worden voorzien en is de link met het 
woningaanbod en (grensoverschrijdende) mobiliteit relevant. Strategisch wordt hier aan een 
breed overleg met de partners op vlak van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit gedacht, zonder 
daarbij de lokale functies in de kern en hun verwevenheid uit het oog te verliezen. 

2. Pelt wenst de open ruimte op het grondgebied maximaal te vrijwaren van inname door harde 
functies en in één beweging ook de eigenheid van deze ruimte te behouden. Daarbij wordt een 
goed nabuurschap tussen natuur, landbouw en recreatie nagestreefd. Als strategie wordt 
daarom de open ruimte als bepalende factor (een grens stellende ‘mal’) gezien, in 
tegenstelling tot ‘restruimte’ waarin de nodige functies steeds kunnen worden ondergebracht. 
De open ruimte dient helder te worden afgebakend en de specifieke kenmerken van de 
deelgebieden daarin moeten worden vastgelegd, zodat deze mee de mogelijke activiteiten in 
het gebied kunnen bepalen. 

3. Uit de combinatie van de twee voorgaande ambities volgt de doelstelling om bijkomende 
woongelegenheid en voorzieningen te bundelen op daarvoor geschikte zones nabij of in 
bestaande centra, met name Neerpelt en Overpelt (het stedelijk Pelt). In de dorpskernen 
kunnen gerichte kernversterkingen, mits de draagkracht van die omgevingen niet overschreden 
worden ook een rol spelen. Een aanbod van zowel nieuwbouw als renovatieprojecten moet in 
de vereiste diversiteit van woningtypes voorzien worden. De ambities worden in de conceptnota 
op basis van de eigenheden van deze onderscheiden gebieden verder gedetailleerd voor het 
stedelijk Pelt, de dorpen en de bedrijventerreinen. Strategisch wordt ingezet op methodieken 
om groei op te vangen binnen de daarvoor geschikte zones buiten de mal van de open ruimte, 
rekening houdende met de eigenheid van de centrumdelen en de dorpen van Pelt. 

4. Vanuit diverse invalhoeken komt de ambitie om de groenblauwe structuren in Pelt te 
behouden en versterken. Deze ambitie is gekoppeld aan de nood aan kwalitatieve open 
ruimte, verbindingen voor fietsers en voetgangers, ontmoetingsruimte, opvangen van 
klimaatimpact en biodiversiteit. Het gaat hier om een aantal structurerende beekvalleien en het 
kanaal Bocholt-Herentals. Als strategie wordt gewezen op de mogelijkheid de diverse 
groenblauwe deelstructuren te verbinden tot een functioneel netwerk dat aansluit op de groene 
ruimtes daarbinnen en worden lopende projecten rond waterberging aangegrepen om richting 
te geven aan de verdere ontwikkelingen rond beekvalleien. 

5. Pelt wil dat er voldoende kwalitatieve publieke ruimte is in de gemeente, om tal van redenen: 
gezondheid, sociaal weefsel, mobiliteit en veiligheid,… Deze ruimte moet van en voor iedereen 
zijn. Groene ruimtes en speelzones moeten voorzien worden, maar ook klassieke (verharde) 
pleinen kunnen opgewaardeerd worden. De auto kan daarbij mogelijk wat plaats afstaan. De 
strategie wordt opgehangen aan 10 duidelijke concepten/randvoorwaarden om tot de 
kwalitatieve en duurzame inrichting en ontwikkeling van publieke ruimte te komen. 

6. De gemeente Pelt wenst zich verder te ontwikkelen tot een zorgzame en sociale gemeente, 
waarin ook zwakkere bevolkingsgroepen of individuen zich goed voelen. Dit betekent dat 
voorzien wordt in aangepast en betaalbaar woonaanbod, de nodige voorzieningen en plaatsen 
om inclusiviteit en sociale cohesie te faciliteren. De focus op de meest kwetsbaren levert voor 
de gemeente als geheel een verhoogde leefbaarheid op. Strategisch wordt ingezet op 
betaalbare en gevarieerde huisvesting met aandacht voor levensloopbestendigheid. Er wordt 
geïnvesteerd in activiteiten, voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden in het stedelijke Pelt 
en de dorpen. 

7. Het is de ambitie van Pelt om ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid maximaal op elkaar af te 
stemmen en te evolueren naar een slimme, duurzame mobiliteit. Daarvoor wordt ingezet op 
een vermindering van het aantal bewegingen, een verschuiving naar duurzamere 
verplaatsingsmethodes en het optimaliseren van de (resterende gemotoriseerde) bewegingen 
op vlak van efficiëntie en duurzaamheid. Bij nieuwe impulsprojecten in de gemeente kan een 
doordachte aanpak van mobiliteit daarbij een belangrijke rol spelen en moet mobiliteit ook 
sturend zijn bij het aanduiden van geschikte plaatsen voor ontwikkeling. Qua strategie wordt 
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vooral het bovenlokale verkeersaspect als doorslaggevend benoemd (zowel omwille van de rol 
in de mobiliteit als de rol als barrière): bovenlokaal en doorgaand wegverkeer, het spoor en het 
station van Neerpelt, het kanaal,… Het duurzaam inrichten van de verschillende stromen (trage 
wegen, openbaar vervoer, doorgaand wegverkeer) vormt de inzet. 

8. Kindvriendelijkheid is in Pelt al een prioriteit in de meerjarenplanning. De gemeente wenst 
verder in te zetten op aantrekkelijkheid voor jonge gezinnen, kinderen en jongeren. Ruimtelijk 
gaat het om de aspecten speelvoorzieningen, verkeersveiligheid, ontmoetingsplaats,… De 
realisatie van deze ambitie werd uitgewerkt in het ‘strategisch actieplan kindvriendelijk Pelt’. Bij 
grotere ruimtelijke projecten wordt ook externe expertise ingeschakeld om het aspect 
kindvriendelijkheid effectief in te passen. 

 
De vermelde ambities en strategieën zullen in de verdere uitwerking van het RBP leiden tot de 
strategische visie en één of meer beleidskaders (thematisch of gebiedsgericht) voor de gemeente Pelt. 
In deze fase van het planningsproces zijn de beleidskaders nog niet concreet aan te wijzen. 

2.4 Gebied waarop het plan betrekking heeft 
Het ruimtelijk beleidsplan voor de gemeente Pelt heeft enkel betrekking op het grondgebied van de 
gemeente Pelt zelf. Sommige van de ambities van de gemeente zoals opgenomen in de conceptnota 
en mogelijk later in het beleidsplan zelf, leiden tot suggesties richting andere overheden of 
overheidsinstanties op gemeentelijk of hoger niveau en kunnen daardoor een bovenlokaal karakter 
hebben. Deze suggesties zijn echter niet meer dan wat deze term aangeeft. De gemeente Pelt kan in 
haar RBP geen beleid vastleggen voor ruimte buiten haar eigen grondgebied.  
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3 AANPAK VAN HET MER 

3.1 Strategisch MER 
Doel van de nieuwe methodiek van de beleidsplanning is het bekomen van een RBP met hoge 
inhoudelijke kwaliteit en een robuust karakter, dit laatste minstens voor de strategische visie. Het RBP 
moet niet alleen op ruimtelijk vlak, maar ook milieukundig een stevige basis vormen voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente op lange termijn. Hier komt het aspect milieubeoordeling om de hoek 
kijken. Tevens wordt nagegaan of dit RBP voldoet aan de strategische visie voor het BRV en aan de 
reeds gekende principes uit het in opmaak zijnde RBP Limburg. Beide plannen zijn momenteel nog in 
opmaak en kunnen dus maar gedeeltelijk in het onderzoek meegenomen worden.  
 
Het RBP blijft, zeker waar het de strategische visie betreft, vaak op een beleidsmatig en eerder abstract 
niveau. Er wordt aangegeven wat de doelstellingen zijn; de manier waarop deze moeten worden bereikt 
moet zeker niet in detail worden vastgelegd. Ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige 
verordeningen en andere toepasselijke ruimtelijke instrumenten – of zelfs instrumenten in andere 
beleidsdomeinen – zullen ingezet worden voor de realisatie van de beleidsvisie.  
 
De milieubeoordeling gebeurt daarom ook trapsgewijs, en zal uitgevoerd worden op het detailniveau 
dat haalbaar en wenselijk is voor de betreffende soort plannen en volgens de ontwikkelingsfase waarin 
deze zich bevinden. Voor de eerste aanzet van de strategische visie gebeurt dit op een zeer abstract 
niveau, bij de definitieve versie van het RBP zal dit mogelijk een stuk concreter kunnen worden 
uitgevoerd. Bij de verdere realisatie van de ontwikkelde visie zal mogelijk een nog meer gedetailleerde 
milieubeoordeling (zowel van plannen en programma’s als van projecten) vereist zijn. 
 
Methodologisch is het beoordelen van milieueffecten van een RBP niet te vergelijken met de klassieke 
m.e.r.-aanpak voor bv. een RUP. Doel is om niet louter de gevolgen van het plan in beeld te brengen 
en te beoordelen, maar om de relevante milieufactoren daadwerkelijk een sturende rol te geven in het 
uitwerken van de strategische visie en de beleidskaders van het RBP. Dit soort strategische 
milieubeoordeling kan nieuwe invalshoeken voor het plan opleveren, kan bepaalde opties bevestigen 
of net aanzetten tot correcties.  
 
Een milieubeoordeling van alle denkbare effecten van dit soort plannen is niet vereist én in vele gevallen 
niet haalbaar. Het gaat om een beleidsplan met een eerder abstract niveau, een studiegebied met grote 
schaal, een planhorizon die nog vrij ver in de toekomst te situeren is en een eerder ruw beeld van de 
acties die nodig zullen zijn voor realisatie van het plan. De milieueffecten van de ruimtelijke keuzes die 
gemaakt worden, zijn daardoor meestal niet cijfermatig en gedetailleerd uit te drukken. Verder is 
dergelijke doorgedreven detaillering van zowel het RBP als de bijhorende milieubeoordeling te 
vermijden: zo blijft er enige flexibiliteit bestaan voor de uitvoering van het plan. Zoals hoger vermeld 
worden die realisatiegerichte acties waar relevant ook onderworpen aan een milieubeoordeling, mét de 
toepasselijke detailniveaus. De milieubeoordeling van het RBP voor Pelt zal dan ook op kwalitatieve 
wijze gebeuren. Daarbij moet vooral gericht onderzoek gebeuren naar de milieufactoren die een 
sleutelrol spelen bij het maken van de doorslaggevende ruimtelijke keuzes in het plan (vandaar ook de 
officieuze term ‘strategische milieubeoordeling’ voor dit soort MER). 

3.2 Reikwijdte en detailleringsgraad 
Dit MER is zoals hiervoor beschreven in hoofdzaak bedoeld om de gemeente Pelt te helpen bij het 
maken van weloverwogen keuzes in hun RBP. De ambities en strategieën van het RBP vormen een 
kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van Pelt op de lange termijn. Deze visie is bijgevolg op een hoog 
abstractieniveau gesitueerd. Zeker voor dit type strategisch MER moet de afbakening van het 
studiebereik er dan ook op gericht zijn om het onderzoek te focussen op de sleutelelementen: die 
factoren die doorslaggevend zijn in het al dan niet vastleggen van bepaalde ruimtelijke opties in het 
RBP. 
 
M.a.w. dient men in het kader van het MER dan ook breder te kijken dan de ‘formele’ m.e.r.-aspecten, 
die vooral uit de gebruikelijke milieuaspecten (bodem, water, lucht, geluid,…) bestaan. Er wordt daarom 
een strategische milieudoorlichting van de diverse documenten die leiden tot het RBP van gemeente 
Pelt, in het MER voor ogen gehouden. Deze milieubeoordeling zal dan ook niet enkel de gevolgen van 
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het RBP op de fysieke leefomgeving in beeld brengen (m.a.w. geen milieutoets achteraf) maar ook 
vanuit het m.e.r.-proces daadwerkelijk sturing geven aan de uitbouw van het RBP. 
 
De milieubeoordeling betreft dan ook eerder een kwalitatieve beoordeling (geen modelleringen ed.) op 
basis van expert judgement en aftoetsing aan beleidsdoelstellingen van waaruit aandachtspunten 
geformuleerd worden voor de verdere uitwerking van het RBP. Het is dan ook de bedoeling om zowel 
het RBP als het MER te beschouwen als een voortraject op de later op te maken Ruimtelijke 
UitvoeringsPlannen (RUP’s) met bijhorende plan-MER’s die de visie van het RBP concreet gestalte 
geven. 
 
Zoals reeds hiervoor vermeld, heeft het MER als doel de strategische visie en de inhoudelijke keuzes 
in de beleidskaders binnen het RBP daadwerkelijk bij te sturen doorheen heel het planproces van het 
RBP. Dit kan alleen als de m.e.r.-procedure dan ook parallel verloopt met het planproces van het RBP. 
In onderstaande figuur worden beide processen naast elkaar weergegeven: 
 
Figuur 3 Planproces RBP en MER (Bron: Departement Omgeving, Team Mer (presentatie VVOR 
24/09/2020)) 

 

 
Voor het RBP Pelt en bijhorende m.e.r.-procedure houdt de wisselwerking onder andere in dat: 

- de adviesronde en publieke raadpleging voor de conceptnota van het ruimtelijk beleidsplan voor 
de consultatie voor de kennisgeving van het plan-MER zullen verlopen; 

- de input uit de adviesronde over het voorontwerp RBP Pelt meegenomen wordt in de opmaak 
van het ontwerp plan-MER; 

- het openbaar onderzoek over het ontwerp RBP Pelt en het ontwerp-MER gelijktijdig verlopen 
en inhoudelijk op elkaar afgestemd zijn (cfr art. 4.2.11 §1 uit het DABM). 

 
Dit betekent dat er niet eerst een ontwerp-RBP wordt gemaakt dat daarna pas aan een 
milieueffectbeoordeling wordt onderworpen, maar dat de milieueffectbeoordeling parallel verloopt aan 
het totstandkomingsproces van het RBP Pelt en iteratief het planningsproces informeert. Deze 
wisselwerking loopt dan ook vanaf de conceptnota voor het RBP Pelt tot aan de definitieve vaststelling 
van het RBP Pelt. De goedkeuring van het definitief MER moet wel gebeuren vóór de definitieve 
vaststelling van het RBP (art. 4.2.11, §4 DABM).  
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Voorliggend document vormt dus de kennisgeving van de start van de m.e.r.-procedure voor het 
Ruimtelijk Beleidsplan voor gemeente Pelt. Gezien de gemeente Pelt grenst aan Nederland kunnen er 
grensoverschrijdende effecten ontstaan, waardoor de kennisgeving 60 dagen ter inzage dient te liggen. 

3.3 Methodiek 

3.3.1 Werkhouding 

Er wordt aangestuurd op het faciliteren van een optimale uitwisseling van standpunten, argumenten, 
achtergrondinformatie,… tussen de milieudeskundigen en het planningsteam (de aangestelde externe 
experten én de vertegenwoordiging vanuit gemeente Pelt zelf). Daarbij is het vooral van belang om al 
van in het vroegste stadium van de ontwikkeling van het RBP tot die wisselwerking te komen. 
Stapsgewijs zullen bepaalde keuzes gemaakt worden op het ruimtelijk vlak, waarbij op het parallelle 
spoor van de milieubeoordeling nagegaan wordt of die keuzes te verantwoorden zijn, of dat deze beter 
bijgestuurd of herzien worden. Er kan gewezen worden op interactie tussen bepaalde effecten, op 
knelpunten en opportuniteiten (positieve effecten die kunnen worden nagestreefd). De ‘milieubril’ kan 
van in de beginfase ruimtelijke opties onmiddellijk uitsluiten of net snel bevestigen. Hier en daar zal 
bijkomend onderzoek nodig zijn, naargelang het plan verder uitkristalliseert. Ook bij het steeds concreter 
worden van het RBP blijft de open werkhouding belangrijk: de doorwerking van de milieubeoordeling in 
de inhoud van het plan moet verzekerd blijven om tot een robuust eindresultaat te komen. Na de 
conceptfase wordt trouwens ook input van het publiek en adviesinstanties meegenomen in de continue 
interactie tussen Pelt als initiatiefnemer, de ontwerpers van het RBP en het team van MER-
deskundigen. 

3.3.2 Scoping 

Die wisselwerking tussen de luiken ruimte en milieu zal al starten bij het afbakenen van het studiebereik. 
Bij deze scoping wordt bepaald welke effecten relevant zijn voor zowel de strategische visie als de 
beleidskaders en wordt een aanzet gegeven voor de criteria die zullen gehanteerd worden bij de 
beoordeling van die effecten. In beginfase – bij uitwerking van de kennisgeving parallel met de eerste 
conceptversie van het RBP – zal die scoping nog op een overzichtsniveau gebeuren. Het plan zelf moet 
nog groeien, de bijhorende milieubeoordeling dus ook. In een later stadium zal, in het bijzonder voor de 
beleidskaders, een gedetailleerder onderzoek van de effecten mogelijk worden. Dezelfde aanpak wordt 
gehanteerd voor alternatieven. Alternatieven voor het planvoornemen komen in deze fase niet aan bod. 
Mogelijk duiken er op het niveau van de strategische visie en de beleidskaders wel degelijk alternatieven 
op, die dan mee opgenomen worden in de milieubeoordeling – en waarvoor de milieubeoordeling een 
relevant element in de afweging van het alternatief vormt. 

3.3.3 Beoordelingskader in evolutie 

Voor een duidelijke en effectieve beoordeling van de te verwachten effecten van het RBP zijn duidelijke 
criteria nodig. Het beoordelingskader voor het soort van ruimtelijke keuzes die in een RBP gemaakt 
worden, moet specifiek gericht zijn op de sleutelaspecten. Daarbij wordt geselecteerd op die 
milieuaspecten waarop het RBP en daaruit volgende acties op het niveau van de gemeente effectief 
impact kunnen hebben. Milieuaspecten die gezien het soort van beslissingen en de detailleringsgraad 
in het RBP niet relevant zijn, worden niet meegenomen in de beoordeling. 
 
Op vandaag – er zijn nog geen milieubeoordelingen van ruimtelijke beleidsplannen afgerond – zijn er al 
een drietal beoordelingssystemen uitgewerkt. De verwachting is dat de methodologie voor de 
strategische milieubeoordeling voor de RBP nog in de loop van 2022 meer vorm krijgt o.b.v. de 
“roadmap voor milieueffectbeoordeling op strategisch niveau”, uitgevoerd door Antea. Team Mer volgt 
de ontwikkeling van deze methodieken nauwgezet mee op en stuurt bij waar nodig.  
 
Hierna wordt een voorstel voor het beoordelingskader voor het strategisch Mer van Pelt toegelicht. 
Welke methodiek het beste toegepast kan worden voor Pelt, wordt bepaald in overleg met Team Mer 
(dat finaal ook beslist over de kwaliteit van de milieubeoordeling).  
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3.3.4 Voorgestelde methodiek: duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Voor dit MER wordt een methodiek op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voorgesteld. 
Er kunnen 4 stappen onderscheiden worden in deze benadering. 
 

1. Bepalen van de referentietoestand 
 
Hierbij wordt de ‘foto’ gemaakt van de huidige situatie voor de beoordelingsaspecten. Er wordt bv. 
nagegaan hoe het op vandaag gesteld is met de biodiversiteit in Pelt. Zijn er sterktes, zwaktes, trends, 
verwachtingen te benoemen? In deze stap wordt aandacht besteed aan het omschrijven van de trends 
die ‘van buitenaf’ inwerken op dit aspect, zoals bv. de klimaatopwarming. Door bv. het elektrificeren van 
het bedrijfswagenpark kunnen bepaalde effecten op mobiliteit verwacht worden. Sowieso spelen voor 
sommige beoordelingsaspecten onzekerheden een rol. Zo kunnen eventuele effecten door de huidige 
COVID19-crisis voor onzekerheid zorgen: in welke mate zal telewerken een blijvend effect op 
verplaatsingsgedrag veroorzaken? Wat zal de impact van (het gebrek aan) de programmatische aanpak 
stikstof op biodiversiteit zijn? In de mate dat deze elementen relevant kunnen zijn voor de correcte 
milieubeoordeling van het RBP worden deze opgenomen. 
 
Tijdens het bepalen van de referentietoestand zal per thema nagekeken worden wat de status is t.o.v. 
het geldende beleidskader zoals bv. de Blue Deal, de Programmatorische Aanpak Stikstof, het Energie- 
en Klimaatplan,…  
 
Daarnaast dient in samenwerking met gemeente Pelt gekeken te worden of er reeds bepaalde lopende 
ontwikkelingen in Pelt zijn, die de bestaande situatie op korte termijn met (een grote mate van) zekerheid 
kunnen veranderen, zoals bv. bepaalde RUP’s die momenteel lopende zijn of recent werden afgerond. 
In de mate van het mogelijke zal bij het beoordelen van de milieueffecten (zie hieronder) dan ook 
ingeschat worden wat de impact kan zijn van deze planprocessen die binnen redelijke termijn 
gerealiseerd zouden worden.  
 

2. Beoordelen van de milieueffecten van de beleidslijnen 
 
Per beleidslijn wordt geëvalueerd welke kansen en risico’s deze genereren voor de 
beoordelingsaspecten (zie volgend onderdeel en tabel 5 voor de voorgestelde selectie van 
beoordelingsaspecten voor het RBP). Hierbij wordt per thema steeds nagegaan of de beleidslijnen van 
Pelt volstaan om de doelstellingen van de hogere beleidsniveaus rond dit thema te behalen.  
Deze beoordeling wordt zowel uitgevoerd voor de huidige referentiesituatie als voor de geplande 
lopende ontwikkelingen, zover deze reeds gekend zijn.  
 
Welke gevolgen kan een doorgedreven kernverdichting hebben op vlak van bv. klimaatrobuustheid of 
ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving? Zijn deze effecten mogelijk groot en verreikend of sowieso 
eerder beperkt en lokaal? Als er zowel positieve als negatieve effecten te verwachten zijn binnen een 
beoordelingsaspect wordt voor de globale beoordeling gerekend op de expertise van de betrokken 
deskundige(n) om hier de juiste klemtonen te leggen. Om de nuance te behouden, worden de 
beoordelingen beknopt gemotiveerd.  
 
Deze ‘horizontale’ beoordeling (per beleidslijn) resulteert voor elk beoordeeld milieuaspect in één van 
volgende conclusies, met zoals hiervoor aangegeven een tekstuele verantwoording van die conclusies: 
 
Tabel 4 Zevenwaardige schaal voor effectbeoordeling 

  grote kans op (groot) positief effect 

  kans op positief effect 

  kleine kans op positief effect 

  geen positief of negatief effect 

  klein risico op negatief effect 

  risico op negatief effect 

  groot risico op (groot) negatief effect 
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3. Interactie van de beleidslijnen 
 
Finaal wordt nagegaan welke interacties er tussen de beleidslijnen kunnen bestaan. Het is immers niet 
voldoende om de milieueffecten per beleidslijn (ambitie/strategie/actie) apart te beoordelen. De 
verschillende beleidslijnen en de effecten ervan zouden elkaar immers kunnen ‘tegenwerken’. Daarbij 
zouden bv. de acties rond kernversterking het positief effect op pakweg klimaatrobuustheid van de 
acties rond groenblauwe dooradering kunnen teniet doen. Deze interacties kunnen ook positief en 
versterkend zijn. Binnen het strategisch MER moet deze integrerende benadering ingezet worden om 
een goed inzicht in deze effecten te krijgen en waar nodig bij te sturen. Dit onderdeel is de ‘verticale’ 
benadering van de milieubeoordeling (cfr. tabel 5 voor overzicht). 
 

4. Synthese van de milieubeoordeling 
 

Uiteindelijk zal er in het MER een synthese worden opgenomen van de voorafgaandelijke 
milieubeoordeling. Het doel is om te komen tot een geïntegreerde beoordeling van de beleidslijnen, 
waarbij een reflectie naar de strategische visie van het uiteindelijke RBP Pelt kan gemaakt worden. 

3.3.5 Selectie van beoordelingsaspecten 

Overkoepelend geldt voor het RBP de doelstelling om een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de 
gemeente Pelt aan te sturen. Zowel op Vlaams, provinciaal als gemeentelijk niveau wordt 
‘duurzaamheid’ beoordeeld op basis van de agenda voor duurzame ontwikkeling zoals door de VN 
uitgeschreven in 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG’s). 
Het gaat bv. om actie tegen klimaatverandering, voor duurzame energievoorziening, voedselzekerheid 
en duurzame landbouw,… Op Vlaams niveau werden deze doelstellingen al toegepast in Vizier 2030. 
Deze SDG’s kunnen worden ingezet als beoordelingskader voor ruimtelijke beleidsplannen op 
strategisch niveau. Het risico bestaat immers dat een set maatregelen, die stuk voor stuk positieve 
effecten genereren bij een beoordeling per milieuaspect, als combinatie of in andere milieuaspecten 
toch ook negatieve effecten veroorzaken. De geïntegreerde aanpak op basis van de SDG’s staat garant 
voor een aftoetsing van het langetermijneffect van het geheel aan ruimtelijke keuzes, waarbij bv. 
ingrepen rond mobiliteit ook gecheckt worden op impact op gezondheid, biodiversiteit, klimaat,… 
 
Uit de 17 SDG’s kan een toegepaste set van (milieu)thema’s worden gedistilleerd, die de geïntegreerde 
milieubeoordeling van het RBP voor Pelt mogelijk maakt. De SDG’s worden niet gebruikt om de 
beleidslijnen af te toetsen, maar wel voor het selecteren van de beoordelingscriteria (dit is de 
zogenaamde ‘partiële integratie’ van SDG’s in milieubeoordeling. Bij het bepalen van deze thema’s 
wordt meteen rekening gehouden met de gekende milieudisciplines waarin de MER-deskundigen zijn 
onderverdeeld. Op basis van de focus en schaal van het plan en met inbreng van de kennis van de 
MER-deskundigen worden subthema’s toegewezen, die elk concreet kunnen worden gebruikt om de 
impact van het plan te beoordelen. Bv. kan voor Pelt het RBP afgetoetst worden aan criteria als 
zorgvuldig ruimtegebruik, klimaatrobuustheid, nabijheid van voorzieningen, biodiversiteit. Telkens wordt 
de vraag gesteld of het plan(onderdeel) deze elementen faciliteert. Daarbij wordt, opnieuw omwille van 
de noodzaak om het RBP geïntegreerd te beoordelen, geen strikte afbakening tussen deze thema’s 
vastgelegd. De kwalitatieve evaluatie van ruimtelijke keuzes kan thema’s overstijgen. Bij het uitwerken 
van de beoordelingscriteria moet er aandacht zijn voor relaties tussen die verschillende criteria. 
Naarmate de uitwerking van het plan vordert en inspraakreacties en adviezen binnenkomen, zullen de 
criteria mogelijk bijgestuurd moeten worden. Kern van de zaak is om de strategische doelstellingen van 
het plan af te toetsen aan de relevante factoren in de omgeving.  
 
Volgende beoordelingsaspecten worden in deze kennisgeving naar voor geschoven als de 
sleutelcriteria voor de beoordeling van de milieueffecten van het RBP voor Pelt. Per aspect worden 
enkele onderzoeksvragen geformuleerd om de werkwijze tastbaar te maken. 
 

1. Thema klimaat: 
a. RBP versus klimaat: hiermee wordt de impact van het beleidsplan op het klimaat zelf 

bedoeld. Dit aspect wordt beoordeeld door het effect van het plan op de emissie en 
captatie van broeikasgassen te evalueren (mitigatie). In hoofdzaak betreft het de 
gevolgen op vlak van CO2-uitstoot/captatie door beleidsingrepen met impact op wonen, 
bedrijvigheid, verkeer, bos en natuur. Gezien het hier een lokaal beleidsplan betreft, 
wordt de vraag gesteld in welke mate het RBP bijdraagt aan de verschillende 
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beleidselementen rond klimaat die door hogere overheden zijn vastgesteld. Daarnaast 
wordt nagegaan of het plan ook klimaatadaptatie faciliteert. Maakt dit plan Pelt beter 
bestand tegen de effecten van de klimaatopwarming, zoals bv. verdroging, 
overstroming, hittedagen en -eilanden? 

b. Klimaat versus RBP: hoe goed is het plan zelf bestand tegen de gevolgen van de 
klimaatopwarming zoals hiervoor beschreven? Zijn er scenario’s denkbaar waarbij de 
effecten van de klimaatopwarming de (effectiviteit van de) voorziene planingrepen 
kunnen dwarsbomen? 
 

2. Thema biodiversiteit: 
a. Toename/afname natuur: wat zijn de gevolgen van de planingreep op vlak van ruimte 

voor bos en natuur? Welke planelementen hebben impact op de beschikbare ruimte en 
om welke natuurwaarden gaat het juist (eventueel onderscheid 
planologisch/biologische waarderingskaart)? Hoeveel ruimte voor groen komt erbij en 
wat wordt daar concreet voorzien? Welke effecten zullen er door de ruimte inname 
aanwezig zijn op de N-depositie in nabijgelegen habitats? Voor relevante onderdelen 
van de groenstructuur wordt specifiek onderzocht welke effecten te verwachten zijn, 
voor de kleinere natuurwaarden wordt op groepsniveau de te verwachten impact 
nagegaan (bv. het geheel van tuinen in de gemeente, kleine landschapselementen,…).  

b. Ver- en ontsnippering: wat wordt voorzien op vlak van het netwerk van natuurwaarden 
in Pelt? Er wordt uitspraak gedaan over de impact van het RBP op de grotere habitats, 
de barrières en corridors die deze resp. scheiden en verbinden. Toename van 
oppervlakte van leefgebieden, afname van barrièrewerking en bijkomende 
verbindingen tussen leefgebieden kunnen tot een robuuster geheel van natuurwaarden 
leiden. Is er bijkomende verstoring te verwachten rondom het natuurareaal? In welke 
mate voorziet het plan ‘kolonisatie’ van het stedelijk gebied door natuurwaarden? 

c. Soortenrijkdom: wat betekent de beleidslijn voor het aantal soorten en soortengroepen? 
Worden er nieuwe types habitats voorzien, die eventueel nieuwe soorten zouden 
kunnen aantrekken? Zijn er gevolgen te verwachten voor de bestaande soortenrijke 
en/of beschermde gebieden in Pelt?  
 

3. Thema mobiliteit: 
a. Economische bereikbaarheid: wat zijn de effecten rond bereikbaarheid van 

bedrijfsactiviteiten? Wordt wonen en werken door deze beleidslijn dichter bij elkaar 
gebracht, waardoor een gunstige impact op mobiliteit kan worden verwacht? Zal het 
plan wegen op de bereikbaarheid van verderaf gelegen bedrijvenclusters met openbaar 
vervoer of per fiets?  

b. Nabijheid en bereikbaarheid van voorzieningen: welke impact zal het plan hebben op 
de nabijheid van voorzieningen zoals handelszaken, scholen en zorginstellingen ten 
opzichte van de woongelegenheid en de werkplekken? Zal het plan een impact hebben 
op de multimodale bereikbaarheid van de voorzieningen (in hoofdzaak voor openbaar 
vervoer en fiets)? 

c. Kwaliteit, veiligheid en robuustheid: wat wordt er voorzien voor het mobiliteitsnetwerk 
in Pelt? Welke zijn de effecten voor de verschillende verplaatsingswijzen in en rond de 
gemeente? Wordt een vlotte transfer tussen duurzame transportmodi voor personen 
gefaciliteerd (trein, bus, fiets)? Welke effecten zijn te verwachten op het 
goederentransport van en naar bedrijvenclusters of verspreide activiteiten? Wat kan 
verwacht worden betreffende verkeersveiligheid en -leefbaarheid? Wordt het netwerk 
voor de zachte verplaatsingswijzen robuuster door het RBP? 
 

4. Thema ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving en erfgoedwaarden: 
a. Zorgvuldig ruimtegebruik: wat betekent het plan voor het ruimtegebruik in Pelt? Kan het 

RBP de verdere inname van open ruimte tegengaan? Kan zowel in de open ruimte als 
in de bebouwde ruimte tot een sterkere verweving van functies worden gekomen? 
Voorziet het plan effectieve beleidsmaatregelen richting verhogen van het ruimtelijk 
rendement binnen de bebouwde ruimte? 

b. Kwaliteit, samenhang en cultuurhistorie: welke effecten worden verwacht op het ‘DNA’ 
van de leefomgevingen in Pelt? Hebben de planingrepen mogelijk gevolgen voor de 
ruimtelijke samenhang van (delen van) het grondgebied (bv. aaneengesloten 
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landbouwgebied, beekvalleien, dorpskernen,…)? Zijn er mogelijk effecten op 
landschap en cultuurhistorische elementen (passen de voorziene ingrepen hier wel in 
deze omgeving met z’n specifieke achtergronden)? Voorziet het plan bepaalde 
ingrepen op vlak van kwaliteit van de gebouwde leefomgeving? 

c. Toegankelijke open ruimte: wat zijn de gevolgen voor open ruimte en de bereikbaarheid 
ervan? Zijn de beleidslijnen van het RBP gericht op nabijheid en toegankelijkheid van 
groen in de leefomgeving? Wat is het effect op de beschikbaarheid van recreatie en 
sport? 
 

5. Gezonde en veilige leefomgeving: 
a. Milieukwaliteit: hiermee wordt onderzocht welke impact te verwachten is op het milieu 

van de leefomgevingen. Wat is te verwachten op vlak van bv. luchtkwaliteit, geluid, licht, 
bodem, (grond)water,…? Blijft deze status-quo of wordt deze verbeterd t.b.v. de 
gezondheid van de burger? Zijn er directe of indirecte gevolgen voor woon- en 
leefkwaliteit, landbouw, bedrijfsactiviteiten en de groenblauwe structuren? 

b. Beschikbaarheid van water: welke effecten zal het plan hebben op de infiltratie van 
hemelwater? Wordt de grondwatertoestand met het RBP verbeterd? Welke gevolgen 
zijn te verwachten voor het groenblauwe netwerk (en de klimaatrobuustheid)?  

c. Bescherming tegen overstroming: maakt het beleidsplan Pelt (en omgeving) beter 
bestand tegen overstromingen? Wordt voorzien in beleid dat ruimte voor water kan 
gerealiseerd worden? 
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Tabel 5 Voorstel beoordelingskader van de beleidslijnen van het RBP Pelt 
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3.3.6 Leemten in de kennis 

Gezien het onderzoek zich zal focussen op die elementen waar het beleidsplan ruimte op gemeentelijk 
niveau een impact op kan hebben en het onderzoek op een kwalitatieve manier zal gebeuren zullen we 
tijdens het onderzoek geconfronteerd worden met leemten in de kennis. Dit heeft onder andere 
betrekking op: 

- leemten met betrekking tot de omschrijving van het beleidsplan (gezien de abstractiegraad van 
het beleidsplan), 

- leemten met betrekking tot de inventarisatie of beschikbaarheid van gegevens (bijvoorbeeld 
ontbrekende informatie over de omgevingskenmerken). 

3.3.7 Monitoring en postevaluatie 

In het MER zal aangegeven worden of er verdere opvolging van een milieueffect wenselijk is onder de 
vorm van monitoring en postevaluatie. Hierbij zullen – in overeenstemming met de initiatiefnemer – 
concrete voorstellen geformuleerd worden betreffende de opvolging van de (effecten van de) 
vooropgestelde beleidslijnen en de bijhorende actieplannen en budgetten.   
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4 REFERENTIETOESTAND 
Hieronder wordt grosso modo de huidige situatie van de diverse thema’s geschetst, alsook hun toetsing 
aan de diverse beleidsdoelstellingen. Deze referentietoestand kan tijdens de procedure nog verder 
worden aangevuld a.h.v. o.a. de publieke raadpleging.  

4.1 Thema klimaat 

4.1.1 Algemeen 

In het Gemeentelijk klimaatactieplan 2030 van gemeente Pelt dd. 20/02/2020 geeft onderstaande figuur 
enerzijds per sector het aandeel in de totale CO2-uitstoot weer en anderzijds de evolutie van de CO2-
emissies in ton per sector in de gemeente Pelt gedurende de periode 2011-2017.  

 
Figuur 4 Evolutie van de CO2-emissies in ton per sector in de gemeente Pelt (2011-2017) (bron: 
Gemeentelijk Klimaatactieplan 2030 dd. 20/02/2020) 

 
Vanuit bovenstaande figuur kan het volgende besloten worden: 

- Globaal gezien kent Pelt in 2017 een daling van de CO2-uitstoot met 6,3% t.o.v. 2011. 
- De grootste uitstoot komt van de sector huishoudens, industrie en particulier en commercieel 

vervoer. Alhoewel de sector huishoudens het meeste CO2 uitstoot, is hier toch een daling van 
15,7% t.o.v. 2017. 

- Alle sectoren (uitgezonderd de sector particulier en commercieel vervoer en de sector 
landbouw) kenden een daling in uitstoot. 

- Openbare verlichting is dan weer de sector die het minste CO2 uitstoot en hier is een dalen van 
1,2% t.o.v. 2011.  

- Binnen de sector van het openbaar vervoer werd het meeste CO2 bespaard (-18,1%).  
 
Pelt heeft de laatste jaren inspanningen geleverd voor lokale productie van hernieuwbare energie, door 
de creatie van een zonnepark (fotovoltaïsche installatie) op de vervuilde gronden in het noorden van 
het Nolimpark. (ligging zie hoofdstuk 4.4.2.a) Als we echter de totale productie van hernieuwbare 
energie per inwoner bekijken, blijft die op Vlaams niveau toch redelijk bescheiden. Specifiek voor zonne-
energie scoort Pelt wel uitstekend. Voor groene energieproductie via wind of biomassa scoort Pelt heel 
laag. 
 
Om een verdere inschatting te kunnen maken van de weerbaarheid van de gemeente Pelt tegen 
klimaatveranderingen is het nodig om naast CO2 uitstoot ook een beeld te hebben van de toestand van 
het klimaat zelf, met name inzake droogte, overstromingen en warmte. Deze componenten worden in 
het klimaatportaal van VMM duidelijk weergegeven. 



 

200792 Gemeente Pelt Strategisch MER 15/02/2022 blz. 31 van 133 
 

4.1.2 Hitte 

Door klimaatverandering stijgt de temperatuur. We spreken over een hittegolf als een hitte-episode 
minstens 3 dagen aanhoudt, de temperatuur overdag boven 29,6 °C stijgt en ’s nachts blijft hangen 
boven de 18,2 °C. Een hittegolf leidt tot hittestress vooral bij 65-plussers en jonge kinderen, soms zelfs 
met oversterfte tot gevolg. 
Hittestress door stijgende temperaturen zien we vooral in de bebouwde omgeving, minder in de 
landelijke omgeving. Vooral ’s nachts loopt het temperatuurverschil tussen een stad en haar landelijke 
omgeving op tot enkele graden, soms zelfs met uitschieters tot 7 à 8 °C en meer. Hittegolven treden 
daardoor frequenter én intenser op in steden. Hoe groter de stad, hoe groter het effect. Ook afstand tot 
de zee en bodemsamenstelling spelen een rol.  
 
Hieronder worden de voornaamste gegevens van 2017 weergegeven op diverse kaarten voor de 
gemeente Pelt.  

 
Figuur 5 Aantal hittegolfdagen in gemeente Pelt in 2017 (bron: klimaat.vmm.be) 

Onder het huidige klimaat hebben we in Vlaanderen gemiddeld 4 hittegolfdagen per jaar. In de 
gemeente Pelt waren er in 2017 gemiddeld 5 hittegolfdagen. Momenteel zijn er geen kwetsbare 
instellingen aanwezig inzake hittestress. 

 
Figuur 6 Aantal hittegolfgraaddagen (°C per dag) in gemeente Pelt in 2017 (bron: klimaat.vmm.be) 
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In 2017 werden er gemiddeld 19 hittegolfgraaddagen in de gemeente Pelt genoteerd, in Vlaanderen 
14. 
 

 
Figuur 7 Mate van overschrijding hittedrempel in 2017 in gemeente Pelt (bron: klimaat.vmm.be) 

4.1.3 Droogte 

Vlaanderen heeft een van de laagste waterbeschikbaarheden per inwoner. Dit komt door een 
combinatie van een hoge bevolkingsdichtheid en een relatief beperkte aanwezigheid van oppervlakte- 
en grondwater. De klimaatverandering brengt dit fragiele evenwicht uit balans. 
 
In 1976, 2011, 2017 en 2018 kregen we in Vlaanderen al te maken met extreme droogte. De 
temperatuurstijging zorgt voor meer verdamping. In de zomer zal het ook minder regenen, waardoor 
extreme droogte in de toekomst vaker en intenser kan voorkomen in Vlaanderen. 
 

 
Figuur 8 Droogtegevoeligheid van de bodem in gemeente Pelt in 2017 (bron: klimaat.vmm.be) 

T.g.v. het feit dat in de gemeente Pelt de bodem zeer zandrijk is, wordt de bodem in de gemeente Pelt 
in bovenstaande figuur dan ook als voornamelijk gevoelig tot zeer gevoelig gekarakteriseerd. Hierbij 
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werden er in gemeente Pelt in 2017 173 droge dagen opgetekend, terwijl in Vlaanderen gemiddeld 172 
droge dagen werden waargenomen. Met droge dagen worden de dagen per jaar bedoeld met nauwelijks 
of geen neerslag (minder dan 0.1 mm/dag). De langste periode van opeenvolgende dagen met neerslag 
< 0,5 mm, voor een terugkeerperiode van 20 jaar, betreft voor de gemeente Pelt in 2017 25 dagen, in 
Vlaanderen 24 dagen.  
 
In de zomer van 2017 viel in de gemeente Pelt 202 mm regen, terwijl er ca. 251 mm potentieel verdampt 
is in deze zomer in gemeente Pelt. 
 
Naast de droogtegevoeligheid en aantal droge dagen speelt bij droge periodes tevens de aanwezige 
grondwaterkwantiteit een rol om deze droge dagen door te komen. Vandaar wordt hieronder de huidige 
grondwaterhuishouding in de gemeente Pelt verder toegelicht.  
 
Vanuit diverse grondwatermeetnetten in Pelt (bron: www.dov.vlaanderen.be) kan het freatisch 
grondwaterpeil voor de diverse Aquifersystemen als volgt worden ingeschat: 
 
Tabel 6 Topografie en grondwaterpeilen in mTAW in gemeente Pelt (bron: www.dov.vlaanderen.be) 

Aquifer Ligging 
in Pelt 

X-Lambert-
coördinaat 

in m 

Y-Lambert-
coördinaat 

in m 

Topografie 
in 

mTAW 

Minimum 
grondwater- 

peil in 
mTAW 

Maximum 
grondwater-

peil in 
mTAW 

Quartaire 
afzettingen 0100 

Westen 220.730 213.030 +46,97 +43,34 +45,39 

Zuiden 223.365 207.674 +53,51 +49,99 +52,16 

Pleistocene 
afzetting 0160 

Zuiden 223.365 207.674 +53,51 +48,78 +51,02 

Maas- en 
Rijnafzettingen 
0170 

Oosten 227.079 214.538 +39,55 +37,99 +38,74 

Afzetting 
hoofdterras 0171 

Noorden 224.385 217.660 +35,32 +33,62 +34,56 

Centrum 
west 

222.923 212.085 +45,20 +42,29 +43,96 

Centrum 
Oost 

226.374 212.453 +42,60 +40,50 +42,01 

Zandige eenheid 
boven Brussum klei 
0211 

Oosten  227.728 213.921 +43,41 +38,37 +39,40 

Zanden van Mol 
0232 

Noorden 224.385 217.660 +35,32 +33,78 +34,94 

Westen  220.730 213.030 +46,97 +42,78 +44,75 

Centrum 
west 

222.923 212.085 +45,20 +40,28 +44,14 

Zuiden 222.821 207.995 +54,67 +48,79 +51,71 

Zanden van Diest 
0252 

Oosten  227.728 213.921 +43,41 +37,56 +39,57 

 
Vanuit bovenstaande tabel kan besloten worden dat de topografie daalt van zuidwest naar noordoost 
en dat de grondwaterstroming stroomt van zuidwesten naar noordoosten. Het freatische 
grondwaterniveau bevindt zich op: 

- ca. 0,8 à 1,7 m-mv in het noorden 
- ca. 1,6 à 3,6 m-mv in het westen 
- ca. 1,2 à 2,9 m-mv in centraal westen 
- ca. 0,6 à 2,1 m-mv in het centraal oosten 
- ca. 0,8 à 1,6 m-mv in het oosten 
- ca. 1,2 à 1,5 m-mv in het zuiden 

 
Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart van Limburg bevindt gemeente Pelt zich in een zeer 
kwetsbaargebied (code Ca 1), waarbij de watervoerende laag bestaat uit zand, de deklaag kleiner of 
gelijk is aan 5 m en/of zandig en de onverzadigde zone minder of gelijk aan 10m. Deze classificatie is 
gebaseerd op het voorkomen van ondiep grondwater in de grindafzettingen. Alhoewel het grindpakket 
lokaal kleilenzen kan bevatten, blijft de ondergrond in zijn geheel doorlatend en watervoerend. Deze 
kunnen in het noorden tot 15m dik en meer zijn. In gemeente Pelt bedekken deze grindlagen Tertiaire 
zanden (Zanden van Mol en Zanden van Diest), waarmee ze een waterhoudend geheel mee vormen. 

http://www.dov.vlaanderen.be/
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Als grondwatersysteem is in gemeente Pelt het Maassysteem aanwezig. Het systeem bestaat uit het 
Kempens Aquifersysteem (HCOV 0200) en de Quartair Aquifersystemen (HCOV 0100) die aan de 
onderkant worden afgesloten door de slecht doorlatende Boom Aquitard (HCOV 0300). Het 
Maassysteem grenst in het oosten aan Nederland en sluit aan bij de Nederlandse grondwatersystemen 
“Zandmaas” en “Centrale Slenk”.  In Pelt komen volgende grondwaterlichamen van het Maassysteem 
voor: 

- MS_0100_GWL_1 freatisch Quartair Aquifersyteem BEVL051, bestaande uit grind, zand en 
leem, met een maximale dikte van 25m en een horizontale doorlatendheid variërend van 20 
m/d (leem) tot 2.300 m/d (grind) 

- MS_0200_GWL_1 freatisch, plaatselijk semi-freatisch Kempens Aquifersysteem BEVL052, 
bestaande uit al dan niet kleihoudend zand, met een maximale dikte van 400m en een 
horizontale doorlatendheid variërend van 5 m/d tot 20 m/d 

- MS_0200_GWL_2 gespannen Kempens Aquifersysteem in de Centrale slenk BEVL053 
bestaande uit zand al dan niet met klei en grind, met een maximale dikte van 1.000m en een 
horizontale doorlatendheid variërend van 5 m/d à 50 m/d 

Onder de Boom Aquitard komen volgende Aquifersystemen van jong naar oud voor: Oligoceen 
Aquifersysteem (HCOV 0400), Paleoceen Aquifersysteem (HCOV 1000), Krijt Aquifersysteem (HCOV 
1100) en Sokkelsysteem (HCOV 1300). Er zijn geen actie- en waakgebieden aanwezig in gemeente 
Pelt.  
 
In gemeente Pelt zijn er heel veel vergunde grondwaterwinningen aanwezig. Deze worden in 
onderstaande kaarten weergegeven. De detailgegevens van alle vergunde grondwaterwinningen wordt 
in bijlage 1 weergegeven 
 
In bijlage 1 wordt er ook 1 winning aangegeven als zijnde gelegen in het CVS_0100_GWL_1 
Aquifersysteem, maar dit zal vermoedelijk een vergissing zijn en dient vermoedelijk MS_0200_GWL_1 
zijn gezien de ligging in de zanden van Mol. Vanuit bijlage 1 kan op datum van 28/09/2021 een volgend 
onttrokken debiet per Aquifersysteem in Pelt worden gekwantificeerd: 

- MS_0100_GWL_1: er wordt 6.515 m³/d en 247.102 m³/j grondwater uit dit Aquifersysteem 
onttrokken 

- MS_0200_GWL_1: er wordt 37.381,1 m³/d en 6.863.833 m³/j grondwater uit dit Aquifersysteem 
onttrokken, waarbij het grootste deel gebruikt wordt voor drinkwaterproductie van De Vlaamse 
Watergroep (zie verder) 

- MS_0200_GWL_2: er wordt 3.989,8 m³/d en 109.210 m³/j grondwater uit dit Aquifersysteem 
onttrokken 

 
Ondanks het grote volume grondwater dat uit de Aquifersystemen wordt onttrokken, blijkt vanuit de 
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 dat de kwantiteit van deze 
Aquifersystemen nog steeds goed is. 
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Figuur 9 Huidige vergunde grondwaterwinningen in het noordelijk gedeelte van de gemeente Pelt dd. 28/09/2021  
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Figuur 10 Huidige vergunde grondwaterwinningen in het zuidelijk deel van de gemeente Pelt dd. 28/09/2021 (bron: www.dov.vlaanderen.be) 

 
Zoals reeds vermeld wordt er in de gemeente Pelt grondwater onttrokken t.b.v. drinkwaterproductie. Deze wordt op onderstaande figuur weergegeven.

http://www.dov.vlaanderen.be/
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Figuur 11 Drinkwaterwingebieden, inclusief beschermingszone (bron: www.dov.vlaanderen.be) 

 
Vanuit bovenstaande kaart wordt het drinkwaterwingebied GW041 van de Watergroep, met de 
beschermingszones I, II en III aangeduid. Dit is een gebied die overeenkomstig artikel 7 van de 
kaderrichtlijn Water aangewezen is voor de onttrekking van voor menselijke consumptie beschermd 
water: Dit waterwingebied werd bij besluit dd. 3/09/1996 en 29/05/2000 vastgelegd. Het grondwater 
wordt hierbij opgepompt uit het grondwaterlichaam MS_0200_GWL_1 (Zanden van Diest). De 
drinkwaterwinning betreft 9 putten op een diepte van ca. 203m in de Zanden van Diest. Hierbij mag er 
conform de vergunning aan 18.000 m³/d en 6.000.000 m³/j gepompt worden.  
 
Vanuit het stroomgebiedbeheerplan van het Maasbekken kan gesteld worden dat voor het 
afstroomgebied van de Dommel en voor het afstroomgebied van de Warmbeek er dient gekeken te 
worden hoe men de grondwatertafel verder kan aanvullen, o.a. door verhogen van infiltratie, verhogen 
van bergingscapaciteit, peil gestuurde drainage in landbouwgebieden,… Hierbij zal de focus 
voornamelijk buiten de valleien gelegen zijn. Tevens dient verdroging van het drinkwatergebied 
tegengegaan worden d.m.v. o.a. herwaardering van rivierbeddingen binnen het beschermd gebied. 

4.1.4 Overstromingen 

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. 
 
Pelt bevindt zich in het stroomgebied van de Maas. In onderstaande figuren wordt de 
overstromingsgevoeligheid in gemeente Pelt nader toegelicht. 
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Figuur 12 Watertoetskaart: overstromingsgevoelige gebieden in 2017 in gemeente Pelt (bron: 
www.geopunt.be) 

Vanuit bovenstaande figuur blijkt dat de Dommel, welke midden door Pelt stroomt, overstroombaar is. 
Langs de Dommel bevinden zich tal van plaatsen, welke effectief overstromingsgevoelig zijn. Daarnaast 
liggen binnen gemeente Pelt ook nog effectief overstromingsgevoelige gebieden langs de Warmbeek 
(in het oosten van Pelt) en een heel klein beetje langs de Prinsenloop. Daarnaast is de Holvenloop 
mogelijks overstromingsgevoelig.  
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Figuur 13 Recent overstroomde gebieden (bron: www.geopunt.be – 27/09/2021) 

Vanuit bovenstaande kaart blijkt dat de effectief overstromingsgevoelige gebieden ook recent 
overstroomd geweest zijn. 
 

http://www.geopunt.be/
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Figuur 14 Van nature overstroombare gebieden (bron: www.geopunt.be – 27/09/2021) 

Naast de Warmbeek, Dommel, Holvenloop is vanuit bovenstaande figuur ook het Kanaal Bocholt – 
Herentals van nature overstroombaar. In realiteit stroomt het kanaal te Pelt niet over, wel kunnen de 
lekgrachten en de lagergelegen percelen door de stuwkracht van het kanaalwater nat zijn.  
 
Vanuit het stroomgebiedbeheerplan van het Maasbekken kan gesteld worden dat men dient te streven 
naar een spontane verbetering van de structuurkwaliteit van de waterlopen en natuurlijke peilregimes. 
Zo kan de maaifrequentie, -werkwijze en tijdstip van oevers en waterbodem worden aangepast, kunnen 
sanerende slibruimingen worden uitgevoerd, kunnen de knelpunten inzake vismigratie worden 
weggewerkt, natuurlijke oevers worden aangelegd,… 
 
Tevens dient de bergingscapaciteit van de Dommel stroomopwaarts Overpelt en Neerpelt verhoogd 
worden om de bestaande bebouwing van beide deelgemeenten te vrijwaren van overstromingen. Dit 
kan o.a. door de aanwezige infrastructuur (bv. het gecontroleerd Overstromingsgebied, aanpassingen 
van het gabarit) te optimaliseren. Tevens zijn de Dommel en Warmbeek grensoverschrijdende en/of -
vormende waterlopen. Hierdoor dient dan ook met Nederland op diverse punten (monitoring, doelen, 
maatregelen, uitwisseling van gegevens (ook calamiteiten) en instrumenten, grensoverschrijdende 
projecten, ,...) een afstemming bekomen te worden. 

4.1.5 Huidige beleidsdoelstellingen 

Het beleidskader met betrekking tot het thema klimaat wordt neergeschreven in diverse plannen op 
diverse niveaus:  

4.1.5.a Europees niveau 

Het Europese Energie- en Klimaatpakket dat startte in 2013, zal in 2020 ten einde lopen en vervangen 
worden door een nieuw Europees beleidskader: het Klimaat- en Energiekader voor 2030 (The EU 

http://www.geopunt.be/
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2030 Climate and Energy Framework). De doelstelling van dit kader is om de broeikasgasemissies in 
Europa te doen dalen met 40 % tegen 2030. Dit zal gerealiseerd worden door nieuwe 
beleidsinstrumenten, voortbouwend op het bestaande Europese beleidsinstrumentarium. 
 
Wat betreft niet-ETS emissies is de nieuwe Europese doelstelling om deze met 30 % te doen afnemen 
in 2030 ten opzichte van 2005 (deze regelgeving wordt de Effort Sharing Regulation genoemd). Voor 
België is de doelstelling een afname van de emissies met 35 %. Zoals in de periode 2013-2030 zal er 
een reductiepad worden opgelegd voor niet-ETS emissies. Het beginpunt in 2021 wordt bepaald door 
de gemiddelde emissies in de periode 2016-2018.  
 
Wat betreft de broeikasgasemissies door veranderingen in landgebruik (Land Use, Land Use 
Change and Forestry of LULUCF), krijgen landen de bindende doelstelling om eventuele emissies door 
verandering van landgebruik, zoals ontbossing, volledig te compenseren door minstens een evenredige 
opname van CO2 in deze sector. Dit kan door de natuurlijke opname van CO2 door bossen te verbeteren 
of door herbebossing. 
 
Om hernieuwbare energie (European Green Deal) te promoten wordt een algemene en bindende 
EU-doelstelling naar voor geschoven. In 2030 moet minstens 32 % van het finale energiegebruik 
afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen. Deze doelstelling is niet vertaald in bindende 
nationale doelstellingen.  
 
Om energie-efficiëntie te promoten is er een algemene en niet-bindende EU-doelstelling: in 2030 moet 
de energie-efficiëntie met 32,5 % verbeteren ten opzichte van 2005. Dit doel wordt ondersteund door 
flankerend Europees beleid, zoals de richtlijn rond energie-efficiëntie van gebouwen en de eco-
designrichtlijn. 
 
Het klimaat- en energiebeleid wordt ook meer en meer verstrengeld op Europees niveau met de 
Energie Unie. De Energie Unie heeft als doel bij te dragen tot een duurzaam, betaalbaar en 
betrouwbaar Europees energiesysteem door in te zetten op vijf dimensies: decarbonisatie, energie-
efficiëntie, een interne energiemarkt, energiezekerheid en onderzoek & ontwikkeling.  
 
Naast energie is er inzake de voorbereiding op de klimaatverandering tevens een grote uitdaging voor 
het waterbeheer in de Europese Unie. In de komende jaren zal de klimaatverandering overstromingen, 
droogten en andere gevolgen binnen de watercyclus meer waarschijnlijk maken. De Kaderrichtlijn 
Water (Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23/10/2000 tot vaststelling 
van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid) biedt de Europese landen 
een gemeenschappelijke basis om deze problemen aan te pakken. Meer bepaald verschaft de richtlijn 
met waterbeheer dat op het niveau van de stroomgebieden wordt toegepast – gebaseerd op de 
herziening van stroomgebiedbeheerplannen om de zes jaar – een mechanisme om zich voor te bereiden 
op en zich aan te passen aan de klimaatverandering. Het plannen van droogten en overstromingen zal 
ook een integraal deel van dit systeem uitmaken.  
 
Daarnaast is op 26/11/2007 de richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van 
overstromingsrisico’s in werking getreden. Deze richtlijn bepaalt dat de lidstaten moeten beoordelen 
of waterlopen en kustlijnen kunnen worden overstroomd, vervolgens de overstromingsrisico’s in kaart 
moeten brengen en ten slotte adequate en gecoördineerde maatregelen moeten nemen om de risico’s 
te beperken.  

4.1.5.b Vlaams niveau 

De Vlaamse Regering keurde op 9/12/2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 
definitief goed. De belangrijkste doelstellingen van het VEKP zijn: 

- Broeikasgasreductie in de niet-ETS sectoren (transport, gebouwenverwarming, industrie, 
afvalverwerking,…) van -35% in 2030 ten opzichte van 2005 

- Doelstelling broeikasgasemissies door veranderingen in landgebruik: voor de periode 2021-
2030 voldoen aan de “no-debit rule” d.w.z. het geheel aan koolstofvoorraden dient behouden 
te blijven maar er kan wel een verschuiving plaatsgrijpen tussen diverse landgebruik 
categorieën 

- Energiebesparing van 84,062 TWh 
- Productie van 28.512 GWh hernieuwbare energie in 2030 
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 De Vlaamse Regering keurde op 20/12/2019 de Vlaamse klimaatstrategie 2050 goed. Hierbij 
worden volgende streefdoelen vooropgesteld:  

- Vlaanderen erkent en onderschrijft de noodzaak om de globale temperatuurstijging te beperken 
tot ver onder 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau, en om inspanningen te doen om 
de stijging te beperken tot 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële niveau.  

- Vlaanderen streeft hiernaast ook om de broeikasgasemissies van de sectoren die niet gedekt 
zijn door het EU ETS (zogenaamde niet-ETS sectoren) te reduceren met 85% tegen 2050 (ten 
opzichte van 2005), met de ambitie om te evolueren naar volledige klimaatneutraliteit. 

- Voor de ETS sectoren onderschrijft Vlaanderen de context die Europa bepaalt voor deze 
sectoren met een steeds krappere emissieruimte onder het EU ETS 

- Tenslotte worden bedrijven ondersteund die een verregaande omschakeling maken naar 
klimaatvriendelijke productiesystemen. 

 
Om dit te bekomen zal Vlaanderen zich inzetten voor: 

- innovatie en technologische ontwikkeling 
- een coherent beleidskader met de juiste prikkels en aandacht voor competitiviteit en sociale 
- rechtvaardigheid 
- een Vlaamse beroepsbevolking met de juiste competenties 
- voldoende financiering voor de nodige investeringen 
- een efficiënte ruimtelijke ordening 
- voldoende betrouwbare en betaalbare klimaatneutrale energie 
- de centrale rol van de circulaire economie 

 
Naast een energie- en klimaatplan zet het beleid van Vlaanderen zich ook in op zowel mitigatie als 
adaptatie van klimaatverandering. Dit werd vastgelegd in het Vlaams adaptatieplan 2013-2020. D.w.z. 
dat men enerzijds de broeikasgasuitstoot wenst te verminderen door het tegengaan of beperken van de 
klimaatverandering (mitigatie) en dat men anderzijds de bestaande natuurlijke en menselijke systemen 
zal aanpassen aan de huidige en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering (adaptatie). 
Immers laat de klimaatverandering zich de laatste decennia reeds duidelijk voelen, ook in Vlaanderen 
met een stijging van de zeespiegel, hogere (gemiddelde) temperatuur met hogere kans op hittegolven, 
langere periodes van droogte (in de zomer), meer (winterse) neerslag en verhoogde kans op hevig 
onweer. Het Vlaams Adaptatieplan heeft tot doel een beeld te krijgen van hoe kwetsbaar Vlaanderen is 
voor klimaatverandering, de weerbaarheid van Vlaanderen tegen de gevolgen van klimaatverandering 
te verhogen en ons zo goed mogelijk aan te passen aan de te verwachten effecten. 
 
Om schade van overstromingen zo veel mogelijk te beperken, kiest Vlaanderen voor duurzame 
oplossingen die aansluiten bij het watersysteem. Daarbij zet men zowel in op het beheersen van kritieke 
overstromingen (protectie), als op het voorkomen van schade (preventie) en op het voorspellen en 
waarschuwen voor overstromingen (paraatheid). Dit wordt op Vlaams niveau weerspiegeld in het 
decretaal integraal waterbeleid, hemelwaterverordening, impact bedrijfsafvalwater (Wezer-
tool),… 
 
Daarnaast stelde Vlaanderen als aanvulling op de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 het 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021 vast. Hierbij wordt voor droogte gefocust op 5 
doelstellingen: 

- De effecten van klimaatverandering opvangen; 
- Watergebruik verminderen en rationeel watergebruik stimuleren; 
- De waterbeschikbaarheid verhogen; 
- Water zo optimaal mogelijk verdelen om schade te beperken; 
- Duurzame drinkwatervoorziening garanderen. 

 
Voor overstromingen worden volgende 5 doelen vooropgesteld:  

- De effecten van klimaatverandering opvangen; 
- Bewust worden van het overstromingsrisico en aanzetten tot actie; 
- Schade door overstromingen beperken; 
- Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft; 
- Reduceren van de oppervlakkige afstroming van water en sediment. 

 



 

200792 Gemeente Pelt Strategisch MER 15/02/2022 blz. 43 van 133 
 

Tenslotte heeft de Vlaamse regering in de zomer van 2020 een Blue Deal opgesteld in de strijd tegen 
waterschaarste en droogte waar we meer en meer mee geconfronteerd worden. Het is een plan waar 
veel partijen bij betrokken zijn met tal van concrete acties en projecten en grote investeringen om 
droogte en waterschaarste structureel aan te pakken. De Blue Deal bevat meer dan 70 acties en zet in 
op 6 sporen: 

- Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving 
- Circulair watergebruik wordt de regel 
- Landbouw en natuur worden deel van de oplossing 
- Particulieren sensibiliseren en stimuleren we om te ontharden 
- De bevoorradingszekerheid wordt verhoogd 
- Samen investeren we in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te 

maken. 
Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal 
circulair watergebruik. 

4.1.5.c Provincie Limburg 

Het doel van de provincie Limburg was in 2008 om tegen 2020 de broeikasgasproductie met 30 % te 
reduceren. Dit werd bijgesteld in 2011 tijdens de Burgemeestersconvenant voor Energie 2020 met 
als doel om tegen 2020 een vermindering van de uitstoot met minimum 20 % te realiseren ten opzichte 
van referentiejaar 2011. Deze doelstellingen zijn op heden niet behaald en om aan de Europese 
klimaatdoelstellingen te voldoen werden nieuwe doelen opgelegd tegen 2030 
(Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030). Door het tekenen van dit convenant 
engageert de meerderheid van gemeenten in Limburg zich om een CO2-reductie van 40 % te realiseren 
tegen 2030.  
 
Daarnaast hecht de provincie ook veel belang aan adaptatie, en sinds 20/09/2017 beschikt Limburg 
over een eigen Klimaatadaptatieplan 2017. Hierbij wenst provincie Limburg zich in te zetten op 
klimaatmitigatie en klimaatadaptie, waarbij zowel acties op korte én lange termijn uitgevoerd zullen 
worden. Hierbij zal de provincie de gemeenten steun aanreiken bij de Convenant of major en zwengelt 
men samenwerkingsverbanden aan. Hierbij zet men diverse communicatiemiddelen in t.b.v. één 
geïntegreerd gebiedsgericht beleid op de klimaatverandering en beleidsplanning binnen de diverse 
gemeentes. Zelf wenst provincie Limburg het goede voorbeeld te geven en extra inspanningen hiervoor 
te leveren.  

4.1.5.d Gemeente Pelt 

Op 20/02/2020 heeft de gemeente Pelt tezamen met de provincie Limburg een gemeentelijk 
klimaatactieplan 2030 opgesteld waarin maatregelen en acties voor de opmaak en uitvoering van het 
‘Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)’ van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat 
en Energie 2030 worden voorgesteld. Volgende doelstellingen wil de gemeente Pelt hierbij realiseren: 

- De gemeente Pelt streeft naar een drastische vermindering van de CO2-uitstoot en wil 
maatregelen nemen om de gevolgen van de klimaatverandering op haar grondgebied te 
temperen: 

✓ In 2050 zijn al de gemeentelijke gebouwen bijna-energieneutraal en stoten geen netto 
CO2 meer uit. Het gemeentelijk patrimonium wordt niet meer verwarmd op basis van 
stookolie en aardgas.  

✓ In 2050 is het tertiair gebouwenpark volledig CO2-neutraal voor verwarming, sanitair 
warm water, koeling en verlichting. Fossiele brandstoffen zullen volledig uitgefaseerd 
zijn.  

✓ In 2050 zijn woningen bijna-energieneutraal en stoten geen netto CO2 meer uit. 
Woningen worden niet meer verwarmd op basis van stookolie en aardgas. Wonen 
gebeurt hoofdzakelijk in dorps- en stadskernen (kernversterking). 

✓ In 2050 is de CO2-uitstoot van transport sterk gedaald tot bijna nul door een transitie 
naar slimme en duurzame mobiliteit. Verplaatsingen met zacht, gedeeld of elektrisch 
vervoer, aangedreven door 100% hernieuwbare energie, zijn de norm. Het aantal 
benodigde voertuigen en het grondstoffenverbruik zijn afgenomen dankzij de 
uitbreiding van mobiliteitsdiensten. 

✓ Transitie naar een slim aangestuurde, energiezuinige openbare verlichting. 
✓ Transitie naar een koolstof neutrale industrie door een combinatie van 

procesverbetering en energie-efficiëntie. 
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✓ Transitie naar een maximaal zelfvoorzienend energiesysteem op basis van 
hernieuwbare elektriciteit en groene (rest)warmte. Uitfasering van fossiele brandstoffen 
(stookolie, gas). 

- De gemeente Pelt heeft als doel om het hitte-eilandeffect in haar gemeente zo klein mogelijk te 
houden en waar mogelijk zelfs te verkleinen en zet hiervoor in op het kiezen voor bouw- en 
verhardingsmaterialen met hoge reflectie/lage warmteabsorptie, het creëren van (natuurlijke) 
schaduw en het integreren van verkoeling in de gemeentekern. De gemeente Pelt streeft ernaar 
om via ventileren te zorgen voor een koele en zuivere luchtstroom doorheen de gemeente. 

- Transitie naar een landbouwsysteem dat zorgt voor een kwalitatieve voedselvoorziening en een 
stabiel inkomen voor de boer, binnen de grenzen van de lokale en globale ecosystemen. 

- Stoppen van de bebouwingsdruk op de open ruimte in 2050 door het verdichten en 
verduurzamen van stads- en dorpskernen, goed gelegen verkavelingen en bedrijvenzones. Een 
open en stedelijk Limburg zal immers bijdragen tot ruimtelijke ontwikkelingen, die zullen leiden 
tot de verbetering van ons leefmilieu, zoals veel (openbaar) groen en speelruimte, het vrijwaren 
van open ruimte aan de rand van de gemeente voor natuur en bos, om overtollig water te 
stockeren en/of voor korte keten landbouw. De gemeente Pelt wil, waar mogelijk, inzetten op 
ontharden en behouden van onverharde oppervlakte in de gemeente. Daarnaast wil ze 
organisaties, inwoners, bedrijven, … aanzetten tot en ondersteunen bij ontharden en het 
behouden van onverharde oppervlakte. In dit kader wordt werk gemaakt van kernversterking 
en het vergroenen van publiek en (semi-)privaat domein. 

- In 2050 heeft de economie een volledige transitie doorgemaakt van een lineair naar een circulair 
model. Hergebruiken, herstellen en delen staan centraal. De gemeente vormt bovendien een 
broeihaard voor duurzame businessmodellen en sociale ondernemers. In 2050 is de 
hoeveelheid afval die in de gemeente geproduceerd wordt drastisch geslonken, dankzij een 
doorgedreven afvalbeleid waarin afvalpreventie centraal staat. Het afval dat niet vermeden kan 
worden, wordt bovendien maximaal gesorteerd om daarna nuttig toegepast te kunnen worden. 

- De gemeente Pelt streeft naar een gezonde waterbalans. Hierbij zet de gemeente in op het 
zuinig omgaan met het beschikbare water, het tegengaan van verdroging en wateroverlast door 
het geven van ruimte aan water, het bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren van water en het 
opvangen en hergebruiken van hemelwater. De gemeente zet daarnaast in op enerzijds 
waterbewust bouwen en wonen en anderzijds op het afschermen van bedreigde 
plaatsen/gebouwen/publiek domein tegen effecten van de klimaatverandering. 

- De gemeente Pelt streeft ernaar om tegen 2030 een groene en bosrijke gemeente te zijn. 
Hiervoor zet de gemeente in op het eigenlijke bebossen, vergroenen en creëren van natuur in 
de gemeente, het uitbreiden en versterken van het groenblauwe netwerk tot in de kern van de 
gemeente, een duurzaam beheer en bescherming van de bestaande natuur tegen de effecten 
van de klimaatverandering. 

Kortom, de gemeente Pelt zet in op het beschermen van haar inwoners tegen de reeds voorkomende 
en toekomstige gezondheidseffecten van de klimaatverandering. Hierbij maakt de gemeente werk van 
een aangepast nood- en interventieplan dat afgestemd is op het verhoogde risico op noodsituaties en 
neemt preventieve maatregelen ter bescherming van haar inwoners, bedrijven, … 
 
Naast het klimaatactieplan ondertekende gemeente Pelt op 23/01/2020 samen met verschillende lokale, 
provinciale en Vlaamse partners een charter voor de Dommel. De deelnemers engageren zich hiermee 
om samen te werken aan een duurzame vermindering van het overstromingsrisico, het terugdringen 
van de waterschaarste in de waterlopen en een verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied 
van de Dommel. Het Dommelriviercontract wordt in december 2021 ter goedkeuring aan de Peltse 
gemeenteraad (en de andere partners) voorgelegd. 
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4.2 Thema biodiversiteit 
Landschappelijk bevindt Pelt zich in het noordoosten van de Lage Kempen in de grote landschappelijke 
eenheid van Dommel- en Warmbeekvallei. Beide beken stromen van het Kempens Plateau af richting 
Nederland en creëren een aantrekkelijk landschap met natte, ecologisch waardevolle natuur, een open 
landbouwlandschap, maar ook heel wat waardevolle bos- en heidegebieden. Deze laatste bevinden 
zich vooral aan de randen van de gemeente. Centraal bevinden zich de Dommel- en Warmbeekvallei, 
het sterk bebouwde kleinstedelijk gebied van Neerpelt en Overpelt en een open, agrarisch 
dorpenlandschap. 

4.2.1 Beschermingszones natuur 

In gemeente Pelt komen diverse zones met beschermde natuur voor, zoals GEN gebieden, 
habitatrichtlijnengebieden, vogelrichtlijnengebieden, erkende natuurreservaten, natura 2000-gebieden. 
Deze worden hieronder besproken en op onderstaande figuren weergegeven. 
 

 
Figuur 15 Gebieden van het VEN en IVON in gemeente Pelt (bron: www.geopunt.be) 

In gemeente Pelt komen zes VEN-gebieden voor, welke grotendeels overlapt worden door de habitat- 
en vogelrichtlijngebieden en waarbij tevens ook erkende natuurreservaten zijn ingericht (zie verder): 

- Het Hageven: Het vormt in combinatie met De Plateaux in Nederland een internationaal 
natuurgebied, beheerd door Natuurpunt samen met de Vereniging Natuurmonumenten. Het is 
een mozaïek van heide, vennen, bossen en moerassen waar de Dommel zich een weg baant 
door een prachtig gevarieerd landschap. De ecologische waarde van dit gebied is dan ook zeer 
groot.  

- De Prinsenloop – De Holen: Dit is een ca. 65ha groot natuurgebied langs de Prinsenloop. De 
Holen is grotendeels beplant met populieren maar met verspreide open percelen, ruigte en 
loofbos. Het netwerk van aan- en afvoersloten dat aangelegd werd in functie van bevloeien is 
nog intact en wordt actief gebruikt bij de populierenteelt. In de voormalige watering liggen 
verschillende vijvers, deels gevoed door kwel. 

- De Warmbeekvallei: In het verleden werd de Warmbeekvallei serieus gedraineerd. De drogere 
percelen waren vroeger hooilanden die later omgevormd werden naar populierenbestanden. 

Het Hageven 

De Prinsenloop-
De Holen 

't Plat 

De Bolisserbeek-
Dommel 

De Warmbeekvallei 

De Warmbeekvallei 

Het Pijnven 

http://www.geopunt.be/
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Toen bleek dat ook deze soort het niet goed deed op deze standplaatsen zonder zorgvuldig 
onderhouden drainagesysteem (wat overigens erg arbeidsintensief is), lieten velen de terreinen 
spontaan evolueren. Hierdoor zijn de bossen in de vallei vaak heel gemengd, zowel qua 
soortensamenstelling als qua leeftijd en structuur. Dit resulteert dan ook in hoge natuurwaarden. 
Het betreft ca. 44 ha bos welke als een groen lint lopen door de uitgestrekte heidevelden.  

- De Bolisserbeek – Dommel: In dit valleigebied bevinden zich grote aanééngesloten complexen 
van hooilanden, broekbossen en moerassen. Typerend voor de vallei van de Dommel en de 
Bolliserbeek zijn de plotse reliëfovergangen, waarbij de kleinschalige landbouwlandschappen 
met weiden, hooilanden en akkers zich op de bovenste valleiflanken bevinden en rietlanden en 
alluviale bossen, die vaak kwel beïnvloed zijn, op de steilere gradiënten naar de beek toe. 

- ’t Plat: Dit natuurgebied is een overblijfsel van moerassige gronden in de omgeving van de 
Holvense beek. De hoger gelegen gebieden bestonden uit heide en stuifduinen. Begin 
zeventiende eeuw werd er voor het eerst melding gemaakt van het Holven, in de volksmond 
“plat” genoemd. Het Holven was een uitgehold ven dat in de natte heide ontstond door turf te 
steken. Plat betekent hier dan ook niet 'vlak', maar wel 'moerassig' of 'drassig'. 't Plat heeft 
verschillende soorten biotopen. De droge heide is een laatste restant van de grote heidevlakten 
van de achttiende eeuw, en is nu Europees beschermd. Verder is er nog de natte heide met 
dophei, zonnedauw en moeraswolfsklauw. Samen met de dennenbossen, de rietvegetatie, het 
elzenbroekbos, de gagelstruwelen, de wilgenstruwelen, de vijvers en vennen vormt ’t Plat de 
natuurlijke verbinding met het geklasseerde landschap van het Hobos en het domeinbos 
Pijnven. 

- Het Pijnven: het betreft voormalig heide- en stuifzandgebied dat vanaf 1904 werd beplant met 
Grove den, ten behoeve van de productie van mijnhout. Tegenwoordig tracht men meer variatie 
in het eentonige bos aan te brengen, waardoor het zich geleidelijk als loofbos zal ontwikkelen. 
In het gebied zijn enkele heiderestanten aanwezig en een ven waaraan het bos zijn naam te 
danken heeft. 

 

 
Figuur 16 Habitatrichtlijnengebieden in gemeente Pelt (bron: www.geopunt.be) 
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In de gemeente Pelt zijn 2 grote habitatrichtlijnengebieden gelegen: 
- BE2200032 Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen 
- BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide 

en vengebieden 
 
BE2200032 Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen 
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen is een Natura 2000-gebied 
(habitatrichtlijngebied BE2200032) in Vlaanderen in de provincie Limburg. Het overlapt gedeeltelijk met 
vogelrichtlijngebied Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof. (zie 
onderstaande figuur) Het Hageven-De Plateaux is een grensoverschrijdend heide- en bosgebied. 
 
Het gebied ‘BE2200032 Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen’ 
wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van bijlage I van het 
Natuurdecreet (21 oktober 1997), met vermelding van hun Natura2000-code, waarbij het teken ″*″ 
aangeeft dat het een prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn. Anderzijds worden reeds 
de huidige kritische depositiewaarden voor stikstof voor deze Natura 2000 habitattypen tussen haakjes 
meegedeeld: 

- 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten (15 kg N/ha.j); 
- 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen (10 kg N/ha.j); 
- 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia 

uniflorae en/of de Isoeto-Nanojuncetea (8 kg N/ha.j); 
- 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition 

(30 kg N/ha.j); 
- 3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en 

het Callitricho-Batrachion (> 34kg N/ha.j); 
- 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix (15 kg N/ha.j); 
- 4030 Droge Europese heide (15 kg N/ha.j); 
- 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 

submontane gebieden in het binnenland van Europa) (12 kg N/ha.j); 
- 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene 

zones (> 34kg N/ha.j); 
- 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (20 kg 

N/ha.j); 
- 7140 Overgangs- en trilveen (17 kg N/ha.j); 
- 7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion (20 kg N/ha.j); 
- 7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae 

(22 kg N/ha.j); 
- 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei 

(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) (20 kg N/ha.j); 
- 9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten (15 kg N/ha.j); 
- 91E0 Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (26 kg N/ha.j). 
 
Het gebied ‘BE2200032 Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen 
wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van het 
Natuurdecreet: 

- Beekprik - Lampetra planeri; 
- Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus; 
- Drijvende waterweegbree - Luronium natans; 
- Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis; 
- Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus ; 
- Kamsalamander - Triturus cristatus; 
- Meervleermuis- Myotis dasycneme 

 
BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en 
vengebieden 
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden is een 
Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE 2200029) in Vlaanderen. Het Natura 2000-gebied ligt in 
de valleien van de Zwarte Beek, de Bolisserbeek en de Dommel. De naam van het habitatrichtlijngebied 
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geeft een goed beeld van de natuur die aanwezig is. Een brongebied dat bestaat uit heiden, vennen, 
bossen en landbouw van waaruit de valleien van de Zwarte beek, Helderbeek, Grote beek en Broekbeek 
ontspringen en tal van andere beken die in de omgeving ontspringen doorstromen zoals de 
Bolisserbeek, de Dommel en de Grote Nete. In deze beekvalleien vinden we de grootste oppervlakte 
mesotroof overgangsveen in Vlaanderen en een behoorlijke oppervlakte elzenbroekbos met daarnaast 
soortenrijke heischrale graslanden. Ruimtelijk zijn er drie deelgebieden. Het gebied herbergt dan ook 
voor Vlaanderen zeer belangrijke populaties van de soorten Heikikker, Rugstreeppad, Beekprik, 
Knoflookpad, Gladde slang, Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en Gentiaanblauwtje. 
 
Het gebied BE2200029 ’Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met 
heide en vengebieden’ wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande 
habitats van bijlage I van het Natuurdecreet (21 oktober 1997), met vermelding van hun Natura2000-
code, waarbij het teken ″*″ aangeeft dat het een prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn. 
Anderzijds worden reeds de huidige kritische depositiewaarden voor stikstof voor deze Natura 2000 
habitattypen tussen haakjes meegedeeld: 

- 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten (15 kg N/ha.j); 
- 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen (10 kg N/ha.j); 
- 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia 

uniflorae en/of de Isoeto-Nanojuncetea (8 kg N/ha.j); 
- 3160  Dystrofe vennen (10 kg N/ha.j); 
- 3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en 

het Callitricho-Batrachion (> 34kg N/ha.j); 
- 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix (15 kg N/ha.j); 
- 4030 Droge Europese heide (15 kg N/ha.j); 
- 5130 Juniperus communis-formaties in heidevelden of op kalkgrasland (15 kg N/ha.j); 
- 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 

submontane gebieden in het binnenland van Europa) (12 kg N/ha.j); 
- 6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion) (15 

kg N/ha.j); 
- 6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene 

zones (> 34kg N/ha.j); 
- 7110 - Actief hoogveen (7 kg N/ha.j); 
- 7140 - Overgangs- en trilveen (17 kg N/ha.j); 
- 7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion (20 kg N/ha.j); 
- 9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei 

(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) (20 kg N/ha.j); 
- 9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten (15 kg N/ha.j); 
- 91E0* - Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) (26 kg N/ha.j). 
 
Het gebied ’BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met 
heide en vengebieden’ wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande 
soorten van bijlage II van het Natuurdecreet: 

- Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis; 
- Drijvende waterweegbree -Luronium natans; 
- Beekprik - Lampetra planeri; 
- Kamsalamander - Triturus cristatus 
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Figuur 17 Vogelrichtlijnengebieden in gemeente Pelt (bron: www.geopunt.be) 

Naast de habitatrichtlijnengebieden komen in gemeente Pelt ook 2 vogelrichtlijnengebieden voor: 
- BE2221314 Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof 
- BE2217310 Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer 

 
BE2221314 Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof 
Dit vogelrichtlijnengebied bestaat grotendeels uit gevarieerde moeras- en heidegebieden. Meest 
kenmerkende broedvogels in dit gebied zijn: 

- in het boslandschap: Wespendief en Zwarte Specht 
- in het heidelandschap: Boomleeuwerik 
- in het moeraslandschap: Roerdomp, Woudaap en Porseleinhoen 

 
BE2217310 Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer 
Het betreft een niet-integraal Vogelrichtlijngebied waarbinnen volgende habitats beschermd zijn: 
houtkanten en houtwallen, lijn- en puntvormige elementen zoals houtkanten, hagen en plassen, beken 
en hun oevers. Het voornaamste kenmerk hier is het grote aantal broedgevallen van de Ortolaan 
(Emberiza hortulana), nl. 40. Daarnaast ook nog aanwezigheid van 10 koppels van de Blauwborst 
(Luscinia svecica). Hierdoor alleen al heeft dit gebied een enorme ornithologisch waarde. 
 
Naast bovenstaande vogels komen ook nog volgende belangrijke vogels voor: Wespendief, Grauwe 
kiekendief, Nachtzwaluw en Ijsvogel. 
 
Binnen deze beschermde gebieden werden er diverse natuurreservaten ingericht en erkend. De locatie 
hiervan zijn op onderstaande figuren in beeld gebracht.  
1) Buitenheide - Drie Bogen is een natuurgebied in Neerpelt waarin drie boogbruggen - waarover de 

spoorlijn richting Achel liep - en hoge bermen het landschap tekenen. Een oude dichtgemetselde 
boog, met enkele kleine openingen in, doet nu dienst als overwinteringsplaats voor amfibieën en 
vleermuizen. Exoten, zoals Amerikaanse vogelkers, worden gekapt. Zo krijgen inheemse bomen en 
struiken meer kansen om zich optimaal te ontwikkelen. De oude poel, die gelukkig al een tijdje niet 
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meer dienst doet als stortplaats, werd in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Je kan hier dus terug 
genieten van de kwakende kikkers en de pracht van rondvliegende juffers en libellen. 
 

 
Figuur 18 Erkend natuurreservaat Buitenheide – Drie Bogen (E-277) in natuurbeheer van Natuurpunt 
Beheer v.z.w. (bron: www.geopunt.be) 

2) Warmbeekvallei: De Warmbeek en haar zijbeken vormen een ecologisch zeer waardevolle vallei 
met lokaal nog zeer mooi intacte valleibossen van het Elzenbroektype. In deze vallei heeft de 
Stichting Limburgs Landschap meerdere percelen in beheer die erkend zijn als natuurreservaat, 
zowel in de open sfeer (natte strooiselruigtes en dottergrasland) als in de bossfeer (beek 
begeleidend elzenbroekbos). De vzw streeft naar een gevarieerd halfopen landschap, naar 
natuurlijke bostypes en naar herstel van een aantal van de oude vloeiweidesystemen.  
 

 
Figuur 19 Erkend natuurreservaat Warmbeekvallei (E-143) in natuurbeheer van Limburgs Landschap 
v.z.w. (bron: www.geopunt.be) 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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3) Kolisbos: Het natuurgebied het Kolisbos, gelegen in de gemeente Neerpelt, is een bos waar nu 
gestreefd wordt naar meer inheemse soortenrijkdom. Oorspronkelijk was dit de Kolisheide, 
vernoemd naar de plaats Kolis. Later is de heide beplant met voornamelijk grove den, ten behoeve 
van de houtproductie. Sinds de jaren 80 van de 20e eeuw wordt getracht het bos, waarin zich nog 
enkele heiderestanten bevinden, een meer natuurlijk karakter te geven. In het westelijk deel van het 
bos bevindt zich een zandgroeve. Het bos wordt doorsneden door de Kolisloop (of: Dorperloop) die 
van zuid naar noord stroomt en in de Warmbeek uitmondt. Nabij de Kolisloop bevindt zich berken-
eikenbossen hier en daar venig berkenbroekbos. 

 

 
Figuur 20 Erkend natuurreservaat Kolisbos (E-431) in natuurbeheer van Natuurpunt Beheer v.z.w. (bron: 
www.geopunt.be) 

4) ’t Plat: De naam 't Plat betekent niet dat het gebied vlak is, maar wel moerassig of drassig. Je vindt 
er veel verschillende soorten landschappen met bijbehorende planten en dieren. De droge heide is 
een laatste restant van de grote heidevlakten van de achttiende eeuw, en is nu Europees 
beschermd. Verder is er nog de natte heide met dophei, zonnedauw en moeraswolfsklauw. Samen 
met de dennenbossen, de rietvegetatie, het elzenbroekbos, de gagelstruwelen, de wilgenstruwelen, 
de vijvers en vennen vormt ’t Plat de natuurlijke verbinding met het Hobos en het domeinbos 
Pijnven. 

 

 
Figuur 21 Erkend natuurreservaat ’t Plat (E-041) in natuurbeheer van Natuurpunt Beheer v.z.w. (bron: 
www.geopunt.be)  

http://www.geopunt.be/
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5) Dommelvallei: Deze omvat elzenbroekbossen, hooilanden, weilanden, kleine visvijvers, rietvelden 
en nog veel meer. De hoger gelegen delen bestaan hoofdzakelijk uit met houtkanten omzoomde 
akkers en enkele dennenbossen. Die grote verscheidenheid aan landschapstypes zorgt voor veel 
verschillende dier- en plantensoorten. Mooie bloemenrijke hooilanden zijn de trots van de 
Dommelvallei. Het zijn de zogenaamde blauwgraslanden. De overgang van heide naar beekvallei 
is de plek waar vroeger over grote oppervlakten blauwgraslanden voorkwamen. Van deze Europees 
zeldzame habitat komen in Vlaanderen nog maar enkele hectaren voor. 

 

 
Figuur 22 Erkend natuurreservaat Dommelvallei (E-198) in natuurbeheer van Natuurpunt Beheer v.z.w. 
(bron: www.geopunt.be)  

6) Hageven: Op de Belgisch-Nederlandse grens ligt een prachtige brok natuur van bijna 600 
hectaren. Heide en bos, landduinen en beekdalen, vennen en vijvers wisselen elkaar af. 
Vlaanderen en Nederland slaan de handen in elkaar voor de bescherming en het beheer en 
ook Europa erkent het belang van dit unieke natuurgebied. Het Hageven vormt samen met de 
Plateaux (NL) een grensoverschrijdend natuurgebied waarin een 30-tal Galloway-runderen vrij 
rondlopen. De Europese Commissie bekroonde in juni 2013 het natuurontwikkelingsproject in 
het Dommeldal in Noord-Limburg met een 'Best Life Nature Project Award'. Die prijs wordt ieder 
jaar uitgereikt aan afgeronde natuurherstelprojecten die een voorbeeld zijn voor heel Europa. 
Dankzij het project is het typische Kempense landschap in de regio flink hersteld. Heel wat 
bedreigde diersoorten kregen nieuwe kansen. De aanleg van wandelpaden en een hangbrug 
over de Dommel maakten het gebied beter toegankelijk voor wandelaars. 

 
Figuur 23 Erkend Europees natuurreservaat Hageven – Plateaux (bron: gemeente Pelt) 

http://www.geopunt.be/
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4.2.2 Waardevolle ecotopen en faunistische belangrijke gebieden 

 
Figuur 24 Faunistische belangrijke gebieden (rood gearceerd) in het noordelijk deel van gemeente Pelt 
(born: www.geopunt.be) 

 

 
Figuur 25 Faunistische belangrijke gebieden (rood gearceerd) in het zuidelijk deel van gemeente Pelt 
(bron: www.geopunt.be )   

De faunistische belangrijke gebieden overlappen grotendeels met de beschermingszones, maar zijn 
vaak iets ruimer ingetekend. Zo worden bepaalde beschermingszones hierdoor met elkaar verbonden, 
bv. Pijnven en ’t Plat. 
 

 
 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/


 

200792 Gemeente Pelt Strategisch MER 15/02/2022 blz. 54 van 133 
 

 
Figuur 26 Biologische waarderingskaart versie 2 in het noordelijk gedeelte van gemeente Pelt (bron: 
www.geopunt.be)  

  

Figuur 27 Biologische waarderingskaart versie 2 in het zuidelijk gedeelte van gemeente Pelt (bron: 
www.geopunt.be)  

 
Bovenstaande biologische waarderingskaart geeft een algemeen beeld van waar waardevolle 
vegetaties voorkomen binnen de gemeente Pelt. Vanuit bovenstaande kaarten blijkt dat de groenste 
gebieden, met name de meest waardevolle gebieden, grotendeels overeenkomen met de beschermde 
gebieden, zoals in vorig hoofdstuk besproken., met hier en daar een verdere uitloper.  
 
Daarnaast worden in uitvoering van de habitat- en vogelrichtlijn momenteel in Vlaanderen doelstellingen 
opgesteld ten behoeve van de instandhouding van de in de richtlijn opgenomen beschermde habitats 
en dier- en plantensoorten. Een aantal van deze habitats en soorten zijn verbonden met een 
wateromgeving. Bij de uitvoering van onderhoudsbeheer of herinrichtingswerkzaamheden dient de 
waterbeheerder dan ook rekening houden met de ontwikkelingskansen van de beschermde habitats en 
soorten. In het stroomgebiedsbeheersplan van het Maasbekken worden hiervoor dan ook verschillende 
acties vooropgesteld die voornamelijk van toepassing zijn op de speciale beschermingszones en hun 
waterlopen, met name BE2200029: Dommel; BE2200032: peilregime van de Dommel; BE2200032: 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/


 

200792 Gemeente Pelt Strategisch MER 15/02/2022 blz. 55 van 133 
 

Warmbeek; BE2200029 & BE2200032: vallei van de Dommel en BE2200032: Hageven met 
Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen. 

4.2.3 Ontwikkelingsscenario’s 

4.2.3.a Ruimtelijke visie Dommel 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en gemeente Pelt starten het project Dommelvallei op om de 
Dommel weer écht te laten verbinden. Thema's binnen dit project zijn beperking van 
overstromingsrisico's, waterschaarste, waterkwaliteit en waterbeleving.  
 
De problematiek van wateroverlast is de laatste jaren steeds nijpender geworden. We zien minder 
regendagen, maar de hoeveelheid regen is niet echt afgenomen, met regelmatig hevige regenbuien die 
grote overstromingen kunnen veroorzaken als gevolg. Om het risico op toekomstige overstromingen in 
het centrum van Neerpelt te beperken, zijn nieuwe ingrepen nodig. VMM en de gemeente Pelt 
onderzoeken binnen het project Dommelvallei wat er mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn: Hoe kan er 
meer water gebufferd worden in het wachtbekken? Waar kunnen de oevers van de Dommel verbreed 
worden? Waar kan regenwater van het rioolstelsel afgekoppeld worden enerzijds en anderzijds waar 
kan het regenwater ter plaatse in de grond filtreren? 
 
Naast wateroverlast, zijn het droogteprobleem en de verbetering van de waterkwaliteit belangrijke 
thema's in het project. Bovendien willen de initiatiefnemers inzetten op waterbeleving. Door de steeds 
hetere zomers kan de Dommel de ideale plek vormen voor verkoeling en ontmoeting. Aansluitend wordt 
onderzocht of enkele 'missing links' langs de Dommel kunnen weggewerkt worden zodat je over een 
grotere afstand langs de oevers van de Dommel kan wandelen. 

4.2.3.b Vernatting Kolibosgebied (grotendeels reeds uitgevoerd) 

De gemeente Pelt en Bocholt slaan de handen in elkaar om samen met het Regionaal Landschap Lage 
Kempen en ANB een vernattingsproject in het Kolisbos te realiseren. Het Kolisbos ligt in NATURA-2000 
gebied. In deze gebieden wordt vanuit Europa gevraagd om de bestaande Europese topnatuur te 
herstellen en te behouden. De administratieve procedure is reeds opgestart. Zodra de nodige 
vergunningen zijn verleend en de verplichte studies zijn afgerond, kunnen de werken van start gaan. 
 
Het Kolisbos wordt doorsneden door de Dorperloop, die vroeger de grens vormde tussen beide 
gemeenten. In het verleden is deze beek rechtgetrokken en uitgediept. Wat de beek verder typeert, is 
het grote verval. Door de combinatie van deze drie eigenschappen, wordt zowel regen- als grondwater 
snel uit het Kolisbos verwijderd. Hierdoor verdroogt de van oorsprong natte vallei. De Europees te 
beschermen schrale, natte bossen die in de vallei voorkomen, lijden hieronder en zullen geleidelijk aan 
verdwijnen als er niets gebeurt. 
 
Het grote voordeel hier is dat de valleigronden in Kolisbos gemeentelijk eigendom zijn. Er is dus een 
grote oppervlakte valleigrond beschikbaar waar het grondwaterpeil kan stijgen zonder dat 
landbouwpercelen of woonkernen hier hinder van zullen ondervinden. 
 
De belangrijkste ingreep binnen dit project is het verhogen van de beekbedding van de Dorperloop. Zo 
zal de beek het grondwater minder snel afvoeren. Hierdoor zal het gebied geleidelijk aan terug 
vernatten. Zo kunnen de schrale broekbossen in het valleigebied zich herstellen. Verder bieden deze 
vernattingsmaatregelen de mogelijkheid om in het valleigebied terug kansen te geven aan natte heide. 
Natte heide kwam vroeger veel voor in het Kolisbos. Dat merk je bijvoorbeeld aan de vleesetende 
plantjes ‘zonnedauw’ die verschijnen bij kleinschalige natuurherstelwerken die hier in het verleden 
uitgevoerd zijn. De open plekken in het bos waar de natte heide zich zal herstellen, zorgen voor variatie 
in licht, plantengroei en structuur in het bos. Deze variatie is ook broodnodig voor de Europees 
beschermde vogelsoorten boomleeuwerik en nachtzwaluw en vlindersoorten zoals het groentje, het 
bont zandoogje en de kleine ijsvogelvlinder. 
 
In de vallei van het Kolisbos liggen enkele waterpartijen met steile oeverranden. Deze oevers worden 
minder steil gemaakt zodat er een zone met ondiep water ontstaat. Deze zones zijn heel belangrijk voor 
heel wat dieren zoals kikkers, libellen en juffers. Niet alleen dieren profiteren van deze maatregel: ook 
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heel wat zeldzame planten zullen hier beter groeien met hun voeten in de grond en hun blaadjes boven 
water.  

4.2.3.c Wandelnetwerk Bosland 

Samen met de Boslandpartners en met steun van Toerisme Vlaanderen, werkte het Regionaal 
Landschap Lage Kempen een wandelnetwerk uit in Bosland. Goed voor meer dan 400 km wandelplezier 
in Bosland! Het Boslandnetwerk loopt door Lommel, Pelt, Hechtel-Eksel en Peer. Dankzij dit 
wandelconcept met knooppunten is het mogelijk om de bestaande, kwalitatieve wandelroutes te 
combineren met onontdekte plekjes in Bosland. Wandelaars kiezen zelf welke plekjes ze in Bosland 
willen ontdekken en kunnen op voorhand een leuke route uitstippelen door de knooppunten te 
selecteren. Het wandelnetwerk wordt door Bosland ingezet als toeristische troef. 
 
Om de kwaliteit van de wandelpaden te handhaven werd er voor de nieuwe paden een strenge selectie 
uitgevoerd. De wandelpaden lopen door landschappelijk gaaf gebied en zijn voor meer dan 70% 
onverhard. De grote troeven van Bosland, namelijk de hoge natuurbeleving en de vele kindvriendelijke 
belevingselementen, worden door het wandelnetwerk met elkaar verbonden. Het wandelnetwerk in 
Bosland is het eerste wandelnetwerk in Vlaanderen dat uitdrukkelijk inzet op familievriendelijkheid. 
Bovendien sluit het netwerk aan op de netwerken van Antwerpen en Nederland. 
 
Er werd een wandelnetwerkkaart ontwikkeld met leuke extra’s zoals een inspiratieboekje voor 
volwassenen en kinderen. 

4.2.3.d Wandelnetwerk Groote Heide 

Op vraag van de gemeenten Pelt en Hamont-Achel werkt het Regionaal Landschap Lage Kempen een 
wandelnetwerk uit aan Belgische zijde van het natuurgrenspark de Groote Heide. De Groote Heide is 
een natuurgrenspark dat zich uitstrekt over 6 gemeenten aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse 
grens. De bestaande wandelroutes worden kwalitatief verbonden, waardoor er aan onze zijde van de 
Groote Heide meer dan 220 km wandelroute te belopen is. Het wandelnetwerk vormt met de 
Nederlandse zijde van de Groote Heide nu één geheel én sluit aan op het wandelnetwerk van Bosland. 
 
Dankzij dit wandelconcept met knooppunten is het mogelijk om de bestaande, kwalitatieve wandelroutes 
in Pelt en Hamont-Achel te combineren met onontdekte plekjes. Wandelaars kiezen zelf welke plekjes 
ze willen ontdekken en kunnen op voorhand een leuke route uitstippelen door de knooppunten te 
selecteren. Om de kwaliteit van het wandelnetwerk te handhaven, werd er voor de meer dan 80 
kilometer aan nieuwe paden een strenge selectie uitgevoerd. De wandelpaden lopen door 
landschappelijk gaaf gebied en zijn voor meer dan 50% onverhard. 
 
Het Groote Heide netwerk is het derde wandelnetwerk in Limburg, naast de Voerstreek en Bosland. 

4.2.3.e Duurzaam houtkantenbeheer 

Het open ruimte gebied van Pelt is dooraderd met houtkanten. Meestal staan deze op openbaar domein. 
Ze vervullen een functie op verschillende gebieden zoals biodiversiteit, landschaps- en 
belevingswaarde, economisch hout van volwassen bomen, microklimaat voor naastliggende akkers, … 
Voor een duurzaam beheer volgens de natuurbehoudprincipes werkt de gemeente een beheerplan uit.  

4.2.3.f Bomenplan 

Samen met PXL wordt een bomenplan uitgewerkt. Hierbij wordt er gewerkt rond de drie principes:  
a) wat hebben we aan bomen  
b) wat willen we aan bomen (visievorming)  
c) hoe wordt de visie uitgewerkt.  

 
De inventarisatie is grotendeels uitgevoerd waarbij 17.000 Peltse bomen op de teller staan. Vooral de 
bomen in het stedelijk gebied vragen extra aandacht omdat hierbij ruimte, ondergrond en 
klimaatvraagstukken moeten ingevuld worden. De bomen zijn een wezenlijk onderdeel van de 
blauwgroene dooradering van het stedelijk gebied. 
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4.2.4 Huidige beleidsdoelstellingen 

4.2.4.a Europees niveau 

Natura 2000 staat voor een Europees netwerk van beschermde gebieden. Het netwerk is de hoeksteen 
van het Europese natuurbeleid. Door middel van Nature 2000 wil Europa de biodiversiteit in haar 
lidstaten behouden en beschermen. Hiervoor moeten de lidstaten de nodige maatregelen treffen voor 
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige habitats en soorten en de aantasting van 
habitats en verstoring van soorten tegengaan. Een studie moet uitgevoerd worden voor alle projecten 
en plannen die niet rechtstreeks gelinkt zijn aan het beheer van de gebieden maar er wel een invloed 
op kunnen hebben en compensatiemaatregelen moeten getroffen worden. 

4.2.4.b Vlaams niveau 

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) dd. 21/10/1997 
is gericht op de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur en de natuurlijke 
milieus, op de handhaving of het herstel van de daartoe vereiste milieukwaliteit en op het scheppen van 
een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak daarvoor. Het natuurdecreet legt met andere woorden 
de fundamenten voor het natuurbeleid in Vlaanderen, conform het stand still-beginsel en de zorgplicht. 
Iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan 
vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd 
of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen 
worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk 
is, te herstellen. 
 
Vanuit Vlaanderen (op basis van de Europese wetgeving) liggen er dan ook taken op het grondgebied 
van Pelt, de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen. In de wet is vastgelegd dat de lasten 
hiervoor door de sterkste schouders moeten gedragen worden, concreet betekent dit dat de gemeente 
een gemeentelijk beleid moet voeren ter ondersteuning van en ter realisatie van de doelen. Voorbeelden 
hiervan zijn: zoveel ha bos moet erbij komen, het aantal broedgevallen van de roerdomp moet verhogen 
naar 3 per jaar, … 
 
Een van de belangrijkste gebiedsgerichte maatregelen is de ontwikkeling van een netwerk van uiterst 
waardevolle en gevoelige natuurgebieden, met name het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het 
Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). In het VEN gelden een aantal algemene 
voorschriften. Het doel hiervan is minstens de bestaande natuurkwaliteiten van het gebied te behouden. 
(stand-still beginsel). M.a.w. er moet nagegaan worden dat binnen de VEN-gebieden geen 
onvermijdbare en onherstelbare schade kan optreden.  
 
Daarnaast zorgt de implementatie van de Europese richtlijnen in het natuurdecreet ervoor dat voor de 
speciale beschermingszones (vogel- en habitatrichtlijngebieden) niet enkel moet aangetoond worden 
dat negatieve effecten vermeden moeten worden, maar dat het plan ook geen belemmering mag 
vormen voor het bereiken van de natuurdoelen binnen deze gebieden. Dit wordt onderzocht in een 
passende beoordeling. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering dd.  23/07/1998 tot vaststelling van nadere regels ter 
uitvoering van het decreet van 21/10/1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
beschrijft welke vegetatiewijzigingen en wijzigingen aan kleine landschapselementen 
vergunningsplichtig zijn. Tevens stelt dit besluit dat volgende vegetaties verboden zijn om te wijzigen, 
ongeacht hun ruimtelijke bestemming (op graslanden na):  

- Historisch permanent grasland met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen, 
indien deze gelegen zijn in groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden en de 
met deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van 
aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening of indien deze 
gelegen zijn binnen de perimeter van beschermd landschap of van de beschermingsgebieden 
Poldercomplex en Het Zwin + krekengebied 

- Vennen en heiden 
- Moerassen en waterrijke gebieden 
- Duinvegetatie 
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Het bosdecreet, uitgebreid met art. 90bis uit het decreet op natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
(21/10/1997) heeft tot gevolg dat elke ontbossing alleen nog mag worden vergund als de ontbossing 
gebeurt in functie van de uitvoering van werken van algemeen belang of in gebieden met bestemming 
woongebied en industriegebied of een met voormelde gebieden gelijk te stellen bestemming volgens 
de geldende plannen van aanleg. Concreet betekent dit voor het beleidsplan ruimte dat er een huidig 
bosbalans dient opgemaakt te worden en nagegaan te worden of door het uitvoeren van het nieuwe 
beleidsplan al dan niet netto bos zal verdwijnen of bijkomen.  
 
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 16/02/2001 tot vaststelling van nadere regels inzake 
compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing stelt daarnaast dat een 
compenserende bebossing slechts kan uitgevoerd worden op terreinen die nog niet bebost zijn, met 
inachtneming van alle wettelijke en reglementaire bepalingen. Deze bebossing mag afhankelijk van de 
bestemming van een grond al dan niet plaatsvinden. Daarnaast kan een compenserende bebossing 
niet gebeuren op terreinen die reeds buiten het kader van artikel 90 bis van het bosdecreet dienen 
bebost of herbebost te worden. 
 
De Vlaamse Regering stelt tevens in zijn “besluit tot vaststelling van regelen betreffende de 
aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreservaten” vast voor welke bossen of 
bosgedeelten bijzondere beschermings- en beheersmaatregelen worden genomen omdat ze een 
ecologische en wetenschappelijke functie te vervullen hebben. Deze bossen worden vanaf de 
aanwijzing of erkenning bosreservaten genoemd. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 27/06/2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
erkenning van natuurreservaten en van terrein beherende natuurverenigingen en houdende 
toekenning van subsidies omvat gebieden die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling 
van natuur, aangewezen of erkend door de Vlaamse regering. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer 
dd. 15/05/2009 regelt: 

- De inventarisatie en registratie van inheemse soorten, Rode lijst soorten en invasieve soorten 
- Soortenbescherming en soortenbehoud  
- Soortenbeheer 
- De werking van opvangcentra voor wilde dieren 
- Het houden van beschermde soorten in gevangenschap 
- Toezichtsbepalingen 

 
Het bermbesluit (besluit van de Vlaamse Regering dd. 27/06/1984 houdende maatregelen inzake 
natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen) werd genomen in 
uitvoering van de Wet op het natuurbehoud. De doelstelling van het Bermbesluit is een natuurvriendelijk 
bermbeheer te stimuleren en via een aangepast maaibeheer met daartoe geschikt materieel en met het 
verbod tot gebruik van biociden. Het Bermbesluit voorziet dat niet gemaaid wordt vóór 15 juni; het 
maaisel steeds dient afgevoerd te worden; er niet lager dan 10 cm gemaaid mag worden en er geen 
biociden gebruikt worden. 

4.2.4.c Provincie Limburg 

In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRSP) selecteerde Provincie Limburg diverse provinciale 
natuurverbindingen, ter ondersteuning van de nog lopende afbakening van het VEN en IVON. In 2012 
werden bij de actualisatie van het provinciaal ruimtelijk structuurplan enkele natuurverbindingen herzien, 
rekening houdend met de toen afgebakende delen van het VEN en IVON enerzijds en de ligging van 
natuurreservaten anderzijds. Voor de gemeente Pelt werden volgende natuurverbindingen opgesomd: 

1) Droge natuurverbinding: 
- Neerpelt, Hamont-Achel, tussen Hageven en Achelse Kluis, via Buitenheide. De lengte 

bedraagt in de gemeente ca. 2 km. De natuurverbinding is relevant voor minimaal volgende 
doelsoorten: heivlinder, weidebeekjuffer, bittervoorn, beekprik, wulp (weidevogels) en 
vleermuizen  

- Neerpelt, tussen Broekkant en Hork. De lengte bedraagt in de gemeente ca. 1,2 km. De 
natuurverbinding is relevant voor minimaal volgende doelsoorten: vleermuizen 
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- Neerpelt, tussen Broekkant vanaf kanaal en Achterste Hostie. De lengte bedraagt in de 
gemeente ca. 2,1 km. De natuurverbinding is relevant voor minimaal volgende doelsoorten: 
vleermuizen 

2) Natte natuurverbinding:  
- Overpelt, Neerpelt, doortocht van Dommel doorheen verstedelijkt gebied. De lengte bedraagt 

in de gemeente ca. 7 km. De natuurverbinding is relevant voor minimaal volgende doelsoorten: 
weidebeekjuffer, paling, rietvoorn, serpeling en ijsvogel 

- delen van het kanaal Bocholt - Herentals. De lengte bedraagt in de gemeente ca. 10 km. De 
natuurverbinding is er relevant voor minimaal volgende doelsoorten: vissen, ijsvogel en 
vleermuizen 

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg zal geactualiseerd worden in 2022. 
 
Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) Limburg maakte, in navolging van het klimaatrapport van de 
dienst Milieu en Natuur, het natuurrapport 2018 op voor de gemeente Pelt. Hierin werden o.a. de meest 
voorkomende soorten in gemeente Pelt opgenomen (zie onderstaande figuur), met name: 

- Dagvlinders: gentiaanblauwtje, bruine eikenpage, groentje 
- Libellen: bandheidelibel, Kempense heidelibel, variabele waterjuffer, weidebeekjuffer, 

beekrombout, bosbeekjuffer  
- Nachtvlinders: phegeavlinder 
- Planten: bonte krokus 
- Vogels: stormmeeuw, porseleinhoen, bruine kiekendief, huiszwaluw, roerdomp, stormmeeuw 
- Slakken: wijngaardslak 
- Zoogdieren: dwergvleermuis spec., rosse vleermuis 

In dit natuurrapport wordt eveneens melding gemaakt dat voor de volgende soorten de gemeente Pelt 
tevens opgenomen is in reeds goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma’s: 

- Roerdomp 
- Gladde slang 
- Grauwe kiekendief 
- Heivlinder 
- Bever 
- Beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper 
- Grauwe klauwier 
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-  
Figuur 28 Voorkomende soorten in Pelt (bron: natuurrapport 2018, PNC) 

4.2.4.d Gemeente Pelt 

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan selecteerde de gemeente Pelt naast de bovenvermelde 
natuurverbindingen van de provincie Limburg ook nog volgende natuurverbindingen: 

- Neerpelt: hier werden geen gemeentelijke natuurverbindingen voorgesteld 
- Overpelt: als lokaal natuurverbinding werd hier de Vallei Holvensebeek Plat - NVB 46 (Dommel) 

geselecteerd.  
 
Met de campagne ‘Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten’ (GALS) wilde de provincie Limburg, 
samen met de Limburgse regionale landschappen, de Limburgse gemeenten een impuls geven om via 
hun gemeentelijk soortgericht beleid de biodiversiteit op hun grondgebied te behouden en waar mogelijk 
te versterken. Naast het adopteren worden in de Gemeente Pelt volgende soorten eveneens 
opgenomen in hun soortenbeschermingsprogramma: 

- De Wulp te Neerpelt: De wulp is een weidevogel, maar hij maakt zijn nest ook op akkers en 
vochtige heide. Insecten, wormen, slakken zijn bij ons de voornaamste prooien van de wulp. 
Voor zijn voedsel zoekt hij natte graslanden op. Wulpen zijn erg plaats trouwe vogels en komen 
vaak jaren na elkaar op dezelfde plaats hun nesten maken. Maatregelen zoals 
nestbescherming, aangepaste maaitijdstippen, aangepaste teeltkeuze zijn mogelijkheden ter 
bescherming van de soort. 

- Groentje te Overpelt: Het groentje is een vlindertje van beschutte hoekjes op de overgangen 
van bos naar natte heide. Historisch gezien zijn zowel heide als bos veel voorkomende 
landschappen in de streek. De vlinders voeden zich met nectar van onder andere sporkehout, 
wilde lijsterbes, bosbes, dopheide en braam. Rupsen leven op brem, braam, bosbes, 
sporkehout, dopheide en struikheide en overwinteren in de strooisellaag. Het groentje is 
doorgaans weinig mobiel. Kleine afstanden (tot 400 m) kan de vlinder afleggen. 

 
Overpelt is samen met ANB, stad Lommel en de gemeente Hechtel-Eksel een statutair 
samenwerkingsverband, met name Bosland, aangegaan. Bosland is in 2009 in het kader van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen erkend als ruimtelijk strategisch project. In het “Masterplan 
Bosland, uitdagingen voor de toekomst” is de inhoudelijke missie en visie van Bosland vastgelegd. 
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De missie van Bosland bestaat eruit om vanuit zijn ruimtelijke kwaliteiten op een duurzame en 
maatschappelijk geïntegreerde manier het grootste kindvriendelijkste bos van Vlaanderen te realiseren 
als een hefboom voor regionale streekontwikkeling. Voor de realisatie van deze integrale opdracht 
onderscheidt Bosland vijf strategische doelstellingen:  

3) Bosland als cultuurhistorisch streekerfgoed: Door het zichtbaar maken en verduidelijken van 
haar erfgoedwaarden wil Bosland de mensen verbinden met hun streek en haar 
landschapsgeschiedenis. 

4) Bosland als leverancier van producten en diensten: De unieke ecosystemen van Bosland 
worden duurzaam beheerd en ontwikkeld zodat onze natuur blijvend goederen en diensten 
levert aan de maatschappij.  

5) Bosland als biodiversiteitshotspot: Door een natuurgericht beheer wordt de unieke 
biodiversiteit van Bosland in stand gehouden en verder ontwikkeld. Binnen deze doelstelling 
werd in opdracht van ANB dd. 22/12/2014 tevens een ontsnipperingsplan opgemaakt. Hierbij 
wenst men binnen robuuste open ruimte verbindingen duurzame natuurverbindingen op maat 
van de doelsoorten realiseren, waarbij tegelijk acties voorzien worden voor het vergroten en 
verbeteren van de kwaliteit van de bestaande habitats op korte en lange termijn. Daarbij streeft 
men naar oplossingen maximaal rekening houdende met de bestaande en toekomstige 
recreatieve netwerken en ontsluiting. Het verhogen van verkeersveiligheid (vermijden aanrijden 
van wild) is een bijkomend aandachtspunt. 

6) Bosland als participatief gegeven: Bosland streeft naar een maximaal draagvlak en 
medeverantwoordelijkheid voor het project door het betrekken van diverse stakeholders. 

7) Bosland als toeristisch-recreatieve attractiepool: Door het ontwikkelen van een aangepast 
aanbod voor families, gezinnen, jeugdverenigingen en actieve ontdekkers profileert Bosland 
zich als gastvrij bos waar iedereen welkom is. 

 
Tevens heeft Bosland eind september 2021 een aanvraag ingediend om erkend te worden als Nationaal 
Park Bosland. Hierbij wordt o.a. in kaartvorm aangeduid waar natuurverbindingen tussen de gemeenten 
onderling zullen liggen in de toekomst. 
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4.3 Thema mobiliteit 
Heel Noord-Limburg heeft te kampen met een hoge auto-afhankelijkheid. In Overpelt en Neerpelt 
worden gemiddeld zo'n 70% van de verplaatsingen uitgevoerd met de auto, dat is 10 %-punt meer dan 
in Vlaanderen. De oorzaak ligt in de ruimtelijke ordening, maar ook in de gebrekkige ontsluiting van de 
regio met het openbaar vervoer. Dat vertaalt zich ook in het gebruik van het openbaar vervoer, dat in 
Pelt minder dan de helft van het Vlaamse gemiddelde bedraagt (nog geen 10% van de verplaatsingen). 
Daar staat tegenover dat er wel iets meer gefietst wordt in Pelt (bijna 20% van de verplaatsingen). 
Anderzijds is het opvallend dat veel verplaatsingen van en naar Pelt, redelijk beperkt blijven in afstand. 
Er is een sterke autonomie van de regio Noord-Limburg, op het vlak van woningmarkt, voorzieningen, 
scholen en zelfs werkgelegenheid. Dit weerspiegelt zich echter niet in een verplaatsingsgedrag dat meer 
voor duurzame modi kiest 

4.3.1 Weginfrastructuur 

Pelt is de fusiegemeente van Neerpelt en Overpelt en ligt in het noordoosten van Vlaanderen, grenzend 
aan Nederland. Pelt bevindt zich in de regio Noord-Limburg op de zogenaamde 'Kempische As', een 
stedelijk netwerk langs N71, kanaal Bocholt-Herentals en spoorweg (de vroegere IJzeren Rijn). Binnen 
dat netwerk zitten een reeks kleinstedelijke gebieden: van Herentals, Geel en Mol in de provincie 
Antwerpen tot de Limburgse kleinstedelijke gebieden Lommel, Pelt en Hamont-Achel. Dat stedelijk 
netwerk heeft zowel een industrieel karakter als een aantal toeristisch-recreatieve en landschappelijke 
troeven. Noord-Limburg is vanuit Vlaams oogpunt een perifeer gelegen regio, maar bevindt zich 
internationaal in het centrum tussen de stedelijke bi-pool van Hasselt en Genk enerzijds en de 
Nederlandse technologie- en kennisregio rond Eindhoven anderzijds. Ook met Nederlands-Limburg, 
rond Weert, bestaat een wisselwerking. Pelt wordt met beide verbonden via de Noord-Zuidverbinding, 
een belangrijke as voor gemotoriseerd verkeer die Noord- met Centraal-Limburg verbindt. 
 

 
Figuur 29 Noord-Zuidverbinding (N74) gemeente Pelt (bron: www.geopunt.be) 

Naast de N74 (Noord-Zuidverbinding) vormt ook de N71 (Oost-West as die Lommel verbindt met 
Overpelt, Neerpelt en verder naar Hamont) een hoofdas. Beide hoofdassen verbinden de gemeente 
Pelt ook met de belangrijkste assen op macroschaal: de E34 in het noorden, de E313 in het westen en 
de E314 in het zuiden. 
 

http://www.geopunt.be/
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In het lokale wegennet valt echter vooral op hoe breed en open het netwerk is. Naast de bovenlokale 
assen zijn er talrijke lokale verbindingswegen, al dan niet door de kernen, die even snel en toegankelijk 
zijn. Ook zo bv. de ruim gemeten ringweg rond Overpelt Dit levert een heel open netwerk op waar auto's 
vrije baan krijgen, ten nadele van de leefbaarheid bij doortochten van kernen. Dit zorgt ervoor dat heel 
gemeente Pelt geniet van een optimale auto-bereikbaarheid en doorstroming, maar ondersteunt ook de 
autocultuur. 
 

 
Figuur 30 Open en ruim hoofdwegennetwerk (bron: bouwmeesterscan) 
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4.3.2 Openbaar vervoer 

 

 
 
Figuur 31 Bovenlokale verbindingen met het openbaar vervoer vanuit Pelt (bron: bouwmeesterscan) 

Vanuit bovenstaande figuur kan afgeleid worden dat de ontsluiting van gemeente Pelt met de trein 
eerder beperkt is, met name één trein per uur richting Antwerpen en één trein per uur tot enkel 
buurgemeente Hamont. De trein naar Antwerpen-Centraal doet er een kleine 1,5 uur over, een dik 
kwartier langer dan de auto nodig heeft voor hetzelfde traject. Onderweg zijn er o.a. haltes in Lommel, 
Mol, Geel, Herentals en Lier. Deze spoorweg (lijn 19) wordt niet meer gebruikt voor goederenvervoer, 
alhoewel deze vroeger deel uitmaakte van de historische IJzeren Rijn. Een heropening van deze IJzeren 
Rijn vormt al decennialang een voorwerp van discussie tussen België, Nederland en Duitsland.  
 
De voor Noord-Limburg belangrijkere connectie met Centraal-Limburg is echter enkel met de bus 
mogelijk. Daarbij zijn er snelbussen naar Hasselt en Genk en verschillende gewone, vaste buslijnen in 
dezelfde richting die ook heel wat kernen tussen Pelt en Hasselt-Genk bedienen, alsook één buslijn 
richting Lommel en Geel: 

8) Lijn 8  Genk – Overpelt 
9) Lijn 18a Achel – Hasselt 
10) Lijn 33  Genk – Neerpelt 
11) Lijn 48  Hasselt - Hamont/Neerpelt 
12) Lijn 84  Geel – Hamont 
13) Lijn 179 Brussel – Hamont 
14) Lijn 182 Achel - Hasselt Sneldienst 
15) Lijn 183 Genk - Neerpelt Sneldienst 

Bij alle buslijnen geldt echter dat geen enkele de concurrentie met de auto kan aangaan qua snelheid. 
Daarnaast zijn er nog een aantal lokale lijnen die o.a. Grote Heide en Sint-Huibrechts-Lille verbinden 
met de kernen van Overpelt en Neerpelt. Ook de belbus rijdt in gemeente Pelt. 
 
Grensoverschrijdende verbindingen, naar bv. Eindhoven of Weert, zijn er enkel met overstap in Achel 
of Lommel. Maar ook dan gaat het over trage verbindingen die geenszins de concurrentie met de auto 
kunnen aangaan. Een directe trein naar Nederland is er sinds de jaren '70 niet meer. De sporen werden 
opgebroken en vervangen door een fietsverbinding. 
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4.3.3 Fietsnetwerk – trage weggebruiker 

Er wordt in Pelt veel gefietst, zowel voor dagelijkse verplaatsingen als voor fietsrecreatie. Er zijn 
verschillende kwalitatieve doorfietsroutes met een eigen tracé, bijvoorbeeld langs de vroegere spoorlijn 
en langs het kanaal. Het huidige fietsgedrag in Pelt, zoals dat door de data van Strava gedocumenteerd 
wordt, toont vooral een heel uitgebreid en evenredig gebruikt netwerk. Naast de specifieke fietsroutes 
wordt daarbij bijna het hele stratennetwerk benut, maar ook het belang van de recreatieve assen valt 
op. Strava maakt geen onderscheid tussen functionele en recreatieve fietsers, maar het lijkt dat ook die 
eerste groep volop gebruik maakt van de recreatieve routes voor dagelijkse verplaatsingen. Fietsers 
lijken dus vooral zelf hun weg te zoeken (en te vinden), los van het al dan niet aanwezig zijn van een 
echt kwalitatief fietsnetwerk. 
 
Het functioneel fietsnetwerk is relatief goed uitgebouwd in Pelt-centrum en beschikt over een noord-
zuid (d.i. vroegere spoorlijn 18 Hasselt – Eindhoven – huidige fietssnelweg F74 Hamont-Achel naar 
Hasselt) en oost-west as (d.i. fietssnelweg F78 naar Bree en Lanaken naast het kanaal Bocholt – 
Herentals). 
 

   
Figuur 32 Functioneel fietsnetwerk (bron: fietssnelwegen.be) 
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Figuur 33 Fietsknooppunten in gemeente Pelt (bron: www.vlaanderen-fietsland.be) 

Vanuit bovenstaande kaart valt eveneens op dat het recreatief fietsroutenetwerk in Pelt-centrum 
grotendeels dezelfde route als de fietssnelwegen F74 en F78 volgen. Daarnaast vertrekt een recreatieve 
fietsroute vanaf het kanaal welke het provinciaal domein Dommelhof met Bosland verbindt.  
 
Naast bovenstaande fietsknooppunten routes bestaat er in gemeente Pelt rondom de waardevolle 
natuur fietsroutes en tevens ook een landbouwfietsroute, met name Boerenloeren, te Neerpelt. Dit 
maakt mede mogelijk dat 20% van de verplaatsingen te Pelt gebeurt via de fiets. 
 
Echter blijkt uit de toestand van de fietspaden, dat voornamelijk bij de functionele routes nog een aantal 
aanwezig zijn die niet beschikken over kwalitatieve en veilige fietspaden. Daarnaast bestaan bij de 
alternatieve routes een aantal missing links, vooral in het tussengebied tussen Neerpelt en Overpelt, 
die het netwerk zouden vervolledigen en ook hier de fietsbaarheid sterk kunnen verbeteren. 
 
Naast het fietsen bestaan er in Pelt ook een heel deel wandelroutes binnen de reservaten en de 
waardevolle natuur: 

16) Wandelgebied Grote hof – Hobos (drie cultuurhistorische en prachtige natuurwandelingen) 
17) Wandelgebied Dommelvallei – Heesakkerpark (vijf prachtige wandelingen langs molens) 
18) Wandelgebied Holven – ’t Plat (vier wandelingen in de natuur) 
19) Wandelgebied Kolis – Herent (vier rustige wandelingen in het Kolisbos) 
20) Wandelgebied Sint-Huibrechts-Lille (drie cultuurhistorische wandelingen) 
21) Natuurreservaat Hageven – Plateaux (vijf prachtige natuurwandelingen) 
22) Pierkespad / Wielenweg (buggy- en rolstoelvriendelijke wandelingen in het Kolisbos) 
23) Belevingspad wandelen met wielen 
24) Groen Halte wandelroute (Wandeling van station Neerpelt naar station Hamont) 
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25) Wandelnetwerk Bosland (nieuwe wandelingen tussen diverse waardevolle natuur) 
26) Wandelen in Groote Heide (stevige wandeling door bos en hei) 

In onderstaande figuur worden deze wandelroutes aangeduid.  
 

Figuur 34 Aanduiding wandelroutes te Pelt (bron: www.gemeentepelt.be) 

 
Naast deze specifieke wandelroutes bestaan in gemeente Pelt ook de wandelroute knooppunten, 
waarbij net zoals bij de fietsknooppuntenroute van de ene route naar de ander kan overgegaan worden. 
Deze wandelknooppuntenroutes worden hieronder aangeduid. Ook hier vindt men de noord-zuid en 
oost-west verbinding weer. 

http://www.gemeentepelt.be/
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Figuur 35 Wandelroute knooppunten gemeente Pelt (bron: www.wandelknooppunt.be) 

4.3.4 Vervoer over het water 

Het Kanaal Bocholt-Herentals is een kanaal in België dat de Zuid-Willemsvaart (te Bocholt) met het 
Albertkanaal (te Herentals) verbindt, over een afstand van ca. 57 kilometer. Het is een van de zeven 
Kempische kanalen tussen de Maas en de Schelde. 
 
Het Kanaal Bocholt-Herentals is te Pelt (tussen sluis 18 Bocholt en sluis 1N Lommel gelegen) een 
bevaarbare waterweg voor schepen tot 1.350ton (klasse IV), De vaarafstand van de oever bedraagt 8m. 
Er zijn in Pelt 5 bruggen over het Kanaal aanwezig. In onderstaande tabel vind je hieromtrent meer 
gegevens: 
Tabel 7 Bruggen over het Kanaal Bocholt – Herentals 

Naam brug 
Afstand tot Bocholt 
(start kanaal) 

Doorvaarhoogte Breedte kanaal 

Brug 1 Neerpelt 10,6 km 5,30 m 33,20 m 

Spoorbrug Neerpelt 11,0 km 5,25 m 41,10 m 

Brug 2 Neerpelt 11,8 km 6,10 m 28,40 m 

Brug Neerpelt N74 13,2 km 6,70 m 33,25 m 

Leidingsbrug Overpelt 
Umicore 

14,1 km 6,80 m 18,70 m 
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Hiernaast is pleziervaart in Pelt ook van de partij. Zo verhuurt de Neerpeltse Watersport Club kano’s of 
kajaks om het mooiste gedeelte van de Dommel tussen Neerpelt en Valkenswaard af te varen. De 
afvaart van dit smal kronkelend riviertje is ongeveer 15 km lang. 

4.3.5 Ontwikkelingsscenario’s 

Tijdens de effectenbespreking dient rekening gehouden te worden met de volgende reeds voorziene 
ontwikkelingsscenario’s: 

4.3.5.a Interregionaal Hoppinpunt ziekenhuisomgeving Overpelt 

In het kader van de vorming van de vervoersregio’s en de beslissingen die genomen zijn door de 
Vervoerregio Limburg wordt er een interregionaal Hoppinpunt gerealiseerd aan de ziekenhuisomgeving 
in Overpelt. Dit hoppinpunt wordt eerst in tijdelijke vorm gerealiseerd maar een definitieve vorm is 
voorzien binnen de ontwikkeling van de ziekenhuisomgeving en het gebied De Wuyten op de langere 
termijn (zie ook nummer 3 op Figuur 75 en hoofdstuk 4.4.2.a).  
 
Dit interregionaal Hoppinpunt zal op Noord-Limburgs niveau een rol spelen als verzamelpunt voor de 
buslijnen en een frequente 20-minuten sneldienst naar Hasselt zal voorzien worden vanaf dit 
Hoppinpunt. Ook de fietssnelweg F71 (Mol-Weert) zal in deze omgeving voorzien worden evenals de 
toekomstig voorziene verplaatsing van station Overpelt. 

4.3.5.b Hoppinpunt station Neerpelt 

Hoppinpunten, de nieuwe term in Vlaanderen voor mobipunten, zijn plaatsen waar je eenvoudig kunt 
overstappen van het ene vervoermiddel op het andere. De verschillende vervoersmogelijkheden worden 
daarbij niet langer beschouwd als elkaars concurrent, maar als complementair. Dat geldt voor het 
openbaar vervoer en deelsystemen maar ook voor de eigen fiets of zelfs auto. Die combi-mobiliteit geeft 
ons meer keuzemogelijkheid voor onze verplaatsingen. Wie geen eigen wagen ter beschikking heeft, 
krijgt meer vervoerskeuzes. Wie wel een wagen heeft, wordt er minder afhankelijk van. Dat zorgt voor 
minder files. Op een Hoppinpunt kan je immers elk moment van de dag gebruik maken van een 
deelsysteem. 
 
De keuze voor het station van Neerpelt is niet toevallig. Daar is nu al een bundeling van trein en bus en 
ook de fietssnelweg F74 ligt vlakbij. Als uiteinde van de as richting Genk-Hasselt en de as richting 
Antwerpen wordt dit Hoppinpunt uitgebouwd tot een belangrijke schakel voor wie zich duurzaam wil 
verplaatsen. 
 
Om het duurzaam ‘hoppen’ te stimuleren, komt naast voldoende parkeerplaats ruimte voor afgesloten 
fietsenstallingen met lockers en laders voor elektrische fietsen. Een systeem voor deelfietsen en 
elektrische deelauto’s maken het nog makkelijker om de eigen auto thuis te laten. Eén onderdeel van 
het Hoppinpunt is er al aan het station: je kan bij de gemeente een elektrische auto huren voor je 
verplaatsingen.  
 
Het Hoppinpunt in Pelt is niet het enige op de Noord-Zuidverbinding. Er komt er op korte termijn ook 
een in Peer, Houthalen-Helchteren en Hasselt. De realisatie gebeurt met de steun van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Limburg. Het Hoppinpunt in Pelt moet eind 
2022 klaar zijn.  

4.3.5.c Omleidingsweg N71 

De omleidingsweg, die een oost-westverbinding moet vormen tussen de N74 en het oosten van Neerpelt 
en Hamont-Achel, kent een lange voorgeschiedenis. De verbinding tussen Lommel en Hamont-Achel/ 
Weert verloopt momenteel door het centrum van Neerpelt via de N71. Het kleinstedelijk gebied Pelt ligt 
ten oosten van de noord-zuidverbinding tussen Eindhoven en Hasselt (de N74). De N74 wordt in het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geselecteerd als een primaire weg type I. Het kleinstedelijk 
gebied maakt samen met Lommel deel uit van het stedelijk netwerk Kempische As. Vanuit westelijke 
richting sluit de N71 aan op de N74. De N71 tussen Lommel en de kruising met de N74 is eveneens 
geselecteerd als een primaire weg type I. De N71 loopt van daaruit verder in oostelijke richting naar de 
kern van Hamont. Een goede oost-westverbinding tussen de N74 en Hamont ontbreekt. Door het 
ontbreken van een omleidingsweg is er momenteel veel doorgaand verkeer door het centrum van 
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Neerpelt, wat druk zet op de leefbaarheid en het verblijfsklimaat in de onmiddellijke regio. Het verkeer 
rijdt nu dwars door het centrum van Neerpelt of door het plaatsje Grote Heide en natuurgebied De Holen.  
 
In de jaren ’70 is men begonnen met het aanleggen van een omleidingsroute ten noorden van Neerpelt. 
Het aangelegde stuk weg is echter maar 1,3 kilometer lang, het houdt op bij de kruising met de 
Broesveldstraat, welke naar het centrum van Neerpelt leidt. Er ontbreekt nog een stuk weg van 
ongeveer drie kilometer lang tussen de Broesveldstraat en de N712 richting Hamont. Het gewestplan 
voorzag hiertoe reeds een tracé-optie, maar deze werd nooit gerealiseerd.  
 
Het ontbreken van een degelijke verbinding met Hamont-Achel maakt de verkeerssituatie in het centrum 
van Neerpelt momenteel problematisch. Tussen 6 en 22 uur rijden meer dan 17.000 motorvoertuigen 
over de smalle straten van het centrum. In de spitsperioden is de doorstroming van het verkeer zeer 
slecht. De leefbaarheid in het centrum is in gevaar, evenals de veiligheid van met name de zwakke 
weggebruiker. Ook in Grote Heide en het natuurgebied zorgt de grote hoeveelheid verkeer voor overlast. 
Door de doortrekking van de N71 zal het bovenlokaal doorgaand verkeer dat momenteel het centrum 
van Neerpelt doorkruist op een logischerwijze aantakken op het gewestelijk wegennet richting noordoost 
Limburg en de kern ontzien. 
 
Om een actueel en volledig zicht te krijgen op de voor- en nadelen anno 2020, werd een nieuwe studie 
opgestart door AWV. Dit alternatievenonderzoek behandelt de 6 mogelijke tracés én het nulalternatief. 
Dat laatste gaat louter uit van een vernieuwing van Neerpelt-centrum, zonder nieuwe omleidingsweg. 
Er werd in de zomer van 2019 in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer gestart deze studie. Dit 
onderzoek moet uiteindelijk een actueel zicht geven op de realiseerbaarheid van de meest haalbare 
alternatieven. Deze studie loopt nog tot het voorjaar 2021. Daarna kan er verder studiewerk opgestart 
worden voor één of meerdere voorkeursalternatieven. 
 
De kracht van dit nieuwe alternatievenonderzoek schuilt in het belichten van een breed spectrum aan 
bepalende factoren voor elk tracé: ruimtelijke omgeving, mobiliteit, milieuaspecten, juridische context, 
bouwtechnische randvoorwaarden,... AWV plant een beslissing over de gekozen variant in 2022. Op 
basis van deze beslissing zal dan een bouwdossier worden ingediend.  
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Figuur 36 Mogelijke tracés omleidingsweg N71 ter hoogte van Grote Heide (bron: wegenenverkeer.be) 
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4.3.5.d Aanpassingen Nolimpark 

De afbakeningslijn van het regionaal bedrijventerrein Nolimpark volgt de N74 in zuidelijke richting tot 
aan de spoorweg, de spoorweg in westelijke richting tot aan de gemeentegrens. In het noorden wordt 
voorbij de grens van het bestaande industrieterrein ten noorden van het kanaal Herentals-Bocholt 
tevens een gedeelte bufferzone ingenomen. 
 
Het bedrijventerrein Nolimpark wordt als regionaal bedrijventerrein opgenomen in het kleinstedelijk 
gebied (zie hoofdstuk 4.4.2.a). Een restzone tussen de Industrielaan en de spoorweg voorbij de N71 
wordt aangeduid als uitbreiding van het bedrijventerrein. Het krijgt de bestemming gemengd regionaal 
bedrijventerrein om tegemoet te komen aan de vraag naar bijkomende terreinen voor lokale bedrijven. 
Ook ten noorden van het kanaal wordt een uitbreiding voorzien. 
 
Campus Noord (ligging zie zone 5 op Figuur 75) is een spin-off van Corda Campus Hasselt en biedt 
mogelijkheden aan startups en andere bedrijven om zich hier te vestigen en te ontwikkelen. De site 
‘Nolim Oost’ bleek omwille van haar strategische ligging aan de Nood-Zuid en op de Kempische as een 
perfecte locatie voor het uitbouwen van deze nieuwe Campus Noord. De campus zal een satelliet 
vormen in Noord-Limburg die kansen biedt aan lokale ondernemers, maar ook een aantrekkingskracht 
heeft op bedrijven, startups en werknemers uit de hele Kempen. 
 
Het is cruciaal voor de site dat deze multimodaal ontsloten wordt waarbij er sterk ingezet zal worden op 
de Modal-shift volgens het STOP-principe. Het terrein moet vlot en veilig ontsloten worden voor de 
Stappers en de Trappers. Er moet een ruime fietsenstalling (voor fietsen, deelfietsen en (deel)steps …) 
met elektrische laadpalen en andere noodzakelijke faciliteiten voorzien worden. Ook moet ingezet 
worden op de verder uitbouw van het openbaar vervoer. Via een shuttle infrastructuur kan er een 
verbinding gelegd worden met (één van) de stationsomgevingen van Pelt, die mogelijk op termijn ten 
noorden van de ziekenhuisomgeving wordt ingericht.  
 
Dit is een zone voor alle nieuwe vormen van bedrijvigheid in de ruime betekenis, nl. bedrijvigheid in de 
vorm van Research & Development, het is een broedplaats voor innovatie, Kantoren & Laboratoria 
vinden er hun plaats, zo ook Ateliers voor creatie, Horeca, ruimte voor Netwerk faciliteiten, MICE 
(Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions), ruimte voor ontspanning en dit alles in een 
inspirerende groene parkomgeving ….  
 
De architecturale uitbouw van de volumes zal inspelen op de specifieke ruimtelijke eigenschappen van 
de plek, zeker wat betreft de prachtige zichtlocatie langs de N74 maar ook de N71 en verder ook naar 
de Ringlaan. Het concept van een parklandschap wordt gehanteerd dat inhoudt dat er naast de 
aanwezigheid van bebouwing ook voldoende publieke groene belevingsruimte wordt gegarandeerd. 
 
Een nieuwe noordelijke hoofdontsluiting van Nolimpark / Campus Noord ter hoogte van het 
afrittencomplex Grote Heide, waardoor enerzijds een belangrijke ontlasting van zwaar verkeer richting 
de woonwijken Barrier, Kolonie en Overpelt-Fabriek wordt gerealiseerd en anderzijds Nolimpark een 
belangrijke nieuwe kop krijgt richting Eindhoven. De aanwezige verticale as zorgt voor de verbinding 
tussen de noordelijke en zuidelijke ontsluiting van het industriegebied. In het Plan-MOBER Nolimpark 
Oost dd. 16/09/2020 opgesteld door Traject bekomt men een ontsluitingsconcept voor gemotoriseerd 
verkeer gebruik makend van beide rotondes aan weerszijden van de N74 en van nieuwe weefzones op 
de oprit van de N74 richting Hasselt en de N71 respectievelijk voor het inrijdende en uitrijdende verkeer. 
Een weefzone parallel aan de oprit van de N74 richting Hasselt laat verkeer uit alle windrichtingen toe 
om de projectsite op te rijden. Een weefzone die parallel loopt aan de N71 ten westen van de N74 laat 
verkeer toe de site te verlaten. Het uitrijdende verkeer kan daarbij opteren rechts aan te houden en de 
N74 richting Hasselt op te rijden of links te houden en via de rotonde(s) een andere richting te kiezen. 
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Figuur 37 Ontsluitingsroute inrijdend verkeer in geplande situatie (bron: plan-MOBER Nolimpark Oost) 

 
Figuur 38 Ontsluitingsroute uitrijdend verkeer in geplande situatie (bron: plan-MOBER Nolimpark Oost) 

 
Het voorziene ontsluitingsconcept laat toe om het ontwikkelingspotentieel van de site te realiseren. Naar 
aanleiding van de opmerkingen gemaakt tijdens het structureel vooroverleg wordt echter op dit moment 
een tweede ontsluitingsvariant onderzocht via de Leo Baekelandlaan. Hiervoor is een tweede plan-
Mober gegund. Indien de resultaten hiervan bekend zijn tijdens de ontwerpfase van het MER, zal dit 
hier dan ook verder aangevuld worden.  

4.3.5.e Spartacusplan Pelt 

Het Spartacusplan is een plan opgesteld door De Lijn en de NMBS om het openbaar vervoer in Belgisch-
Limburg te bevorderen. Het houdt de opening van oude spoorwegen en de aanleg van nieuwe tram- en 
snelbuslijnen in. 
 
Lijn 3 van het Spartacusplan moet de verbinding vormen tussen Hasselt en het verstedelijkt gebied 
Noord-Limburg (Lommel en fusiegemeente Pelt). Er werden reeds diverse studies opgemaakt t.b.v. de 
keuze van mogelijke alternatieven, zoals heropening van spoorlijn 18 als treinverbinding, aftakking van 
spoorlijn 19 naar Lommel Centrum als de lijn toch als sneltram zou worden aangelegd, een nieuwe 
tramlijn langs de N74,…  
 
Eventueel wordt er ook personenvervoer voorzien op spoorlijn 19 tussen Neerpelt en Weert (in 
Nederland). In Weert zou er aansluiting naar Eindhoven mogelijk zijn. Als deze verbinding heropend 
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wordt zou het in elk geval om een treinverbinding gaan, aangezien deze spoorlijn voornamelijk voor 
goederenvervoer gebruikt wordt (IJzeren Rijn). Sinds 2014 werden de treinen vanuit Mol naar Neerpelt 
verlengd tot het heropende station Hamont. 
 
Op 16/03/2018 beslist de Vlaamse overheid om de Noord-Zuidverbinding uit te voeren onder het decreet 
‘Complexe projecten’ en een integraal onderzoekstraject te starten dat moet leiden naar een duurzame 
oplossing. Dialoog, participatie en multidisciplinair werken moeten de meer dan veertig jaar stilstand 
doorbreken. Sinds april 2018 wordt het project Noord-Zuidverbinding Limburg als "complex project" 
gerealiseerd door de Vlaamse instanties De Werkvennootschap en het departement Omgeving.  
 
Op 24/09/2020 werd de eerste fase van het geïntegreerd onderzoek voor dit project afgerond en werd 
duidelijk dat de 3 overblijvende alternatieven voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding telkens 
gecombineerd worden met een sneltram. De piste van een (her)ingebruikname van een treinverbinding 
van Hasselt naar Noord-Limburg wordt hiermee verlaten. 
 
Na een uitgebreid onderzoek en intense dialoog met een grote groep belanghebbenden heeft het 
projectteam het voorkeursalternatief voorgesteld aan de Vlaamse Regering. Het alternatief met twee 
tunnels onder de dorpskernen van Houthalen en Helchteren kwam als beste oplossing naar voren. Voor 
het openbaar vervoer wordt een snelle, elektrische trambus tussen Noord-Limburg en Hasselt 
voorgesteld met een eigen bedding langs het tracé van de N74. 
 
Van Noord-Limburg tot Helchteren-Noord zal de HOV-bedding parallel liggen aan de N74. Op dit stuk 
zal de trambus met een hogere snelheid rijden. Het gaat om een frequentie van twee per uur per richting. 
In het noorden van de provincie wordt gekozen voor een afbuiging richting het nieuwe 
mobiliteitsknooppunt Noord-Limburg aan het Mariaziekenhuis in Pelt. Het station van Overpelt verhuist 
800 m naar het westen om deel te gaan uitmaken van dit nieuwe knooppunt.  
 
Op de Kempische as (N71) in oost-westrichting zal een sterk ondersteunend netwerk van openbaar 
vervoer en fietsverbindingen uitgebouwd worden om het knooppunt te voeden met reizigers vanuit de 
verschillende attractiepolen in de regio (Kristalpark, centrum Lommel, Campus Noord, Nolimpark, centra 
Overpelt en Neerpelt). Dit zal verder opgenomen en uitgewerkt worden in overleg met de betrokken 
gemeenten en de vervoerregio Limburg (team MOW). Er komen een aantal Park and Ride haltes o.a. 
in Hechtel Eksel en Knooppunt Noord Limburg waar je je auto kan parkeren, om vervolgens met het 
openbaar vervoer verder te reizen. 
 
Het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering werd voorgesteld op 07/10/2021. Eind 2021 wordt het 
definitieve besluit van de Vlaamse Regering verwacht.  
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Figuur 39 Voorkeursalternatief Spartacusplan Lijn 3 (bron: www.noordzuidlimburg.be) 

4.3.5.f Uitbreiden spoorweg met 2de spoor en elektrificatie 

NMBS wil het aanbod op spoorlijn 19 uitbreiden. Er wordt nu ook een verbinding tussen Pelt en 
Brussel gemaakt. Voorlopig blijft dit nog beperkt tot 2 piekuurtreinen. In een latere fase wordt dit 
uitgebreid naar een regelmatige verbinding. De elektrificatie van spoorlijn 19 is in juni 2021 
geactiveerd. Infrabel plant de aanleg van een tweede spoor tot het station Neerpelt.   

4.3.5.g Studie spooroverwegen 

Infrabel hanteert een visie waarin zij zo min mogelijk gelijkgrondse overwegen willen behouden in haar 
spoorlijnen. Naar aanleiding van deze visie heeft de gemeente Pelt het initiatief genomen om een 
gezamenlijke studie op te starten voor de beveiliging van de overwegen op het grondgebied Pelt en de 
aanleg van een interregionaal Hoppinpunt t.h.v. het nieuwe station Overpelt (zie eerder). Deze studie is 
een samenwerking tussen de gemeente, Infrabel en AWV. De huidige opstapplaats in Overpelt zal 
westwaarts verschoven worden (gebied tussen spoorlijn 19 en de N713). Het hoppinpunt moet het 
centrale ontsluitingspunt voor het OV worden voor Noord-Limburg. In het kader van het complexproject 
Noord-Zuid wordt de spartacus-lijn ook op dit punt aangetakt. Alle streeklijnen van De Lijn zullen hier 
een halteplaats krijgen.  
 
Het is de bedoeling om de studie in 2021 op te starten met een doorlooptijd van 2 jaar. Het is de 
bedoeling dat de studie duidelijkheid geeft naar de beveiliging van de overwegen (en de mogelijkheid 
tot het verminderen van gelijkgrondse overwegen) binnen de nodige randvoorwaarden van mobiliteit 
(voldoende bereikbaarheid voor alle modi) en ruimtelijke randvoorwaarden (o.a. leefbaarheid). 

4.3.5.h Fietssnelweg F71 

Door Antea Belgium nv werd op 04/06/2021 een startnota opgemaakt voor de toekomstige fietssnelweg 
F71 Mol – Weert. Deze fietssnelweg F71 loopt door Vlaanderen in de provincies Antwerpen (BE) en 
Limburg (BE) én in Nederland in de provincies Noord-Brabant (NL) en Limburg (NL). De fietssnelweg 
F71 verbindt Hamont-Achel met Mol via Neerpelt, Overpelt en Lommel, en volgt een 
spoorlijninfrastructuur (IJzeren Rijn). Dit tracé is vandaag nog grotendeels niet befietsbaar. In 
onderstaande figuur wordt het tracé binnen de gemeente Pelt voorgesteld: 
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Figuur 40 Ambitieniveau weerhouden voorkeursscenario voor de fietssnelweg F71 te Pelt (bron: 

 
Hierbij is het duidelijk dat er nog diverse fietstunnels dienen aangelegd te worden in de gemeente Pelt. 
Voor deze verbinding werd het tracé op niveau startnota bepaald. In een volgende fase zal de provincie 
Limburg projectnota’s opmaken waarbij de voorontwerpen voor de realisatie van de fietssnelweg 
worden uitgetekend. 

4.3.5.i Heraanleg oversteekplaatsen van fietssnelweg F74  

De F74 maakt onderdeel uit van het netwerk fietssnelwegen dat door de provincie en de Vlaamse 
Overheid uitgetekend werd. Het is de verbinding tussen Hasselt en Hamont-Achel over de oude 
spoorbedding van spoorlijn 18. Alle kruisingen van de fietssnelweg F74 tussen Houthalen-Helchteren 
en Hamont-Achel met de autowegen dienen heraangelegd te worden om de veiligheid van de fietser te 
verhogen. (zie ook hoofdstuk 4.4.2.a deelplan 6 van het PRUP) Daarbij wordt de fietser zoveel mogelijk 
in de voorrang gebracht. Volgende oversteekplaatsen zullen in 2022-2023 door de provincie worden 
heraangelegd: 

27) Fietsoversteek Saxbylaan 
28) Fietsoversteek Spoorwegstraat  
29) Fietsknooppunt 220 
30) Fietsoversteek Stationsstraat 

4.3.6 Huidige beleidsdoelstellingen 

4.3.6.a Vlaams niveau 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is een langetermijnvisie hoe de Vlaamse ruimte het 
best ingericht wordt. Zo worden bepaalde richtlijnen geformuleerd om ervoor te zorgen dat de inrichting 
van bepaalde gebieden past binnen het grotere Vlaamse kader. Daarbij wordt gelet op duurzaamheid, 
efficiëntie, doeltreffendheid en interne samenhang. Duurzame mobiliteit is een belangrijk element in het 
ruimtelijk ontwikkelingsplan in Vlaanderen. Enkele algemene doelstellingen om dit na te streven zijn: 

- Geïntegreerde benadering van ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur, met name 
vrijwaren van verplaatsingsbehoeften binnen de samenleving of een selectieve verbetering en 
uitbouw van de verplaatsingsmogelijkheden binnen de samenleving met OV, collectief en niet 
gemotoriseerd vervoer 

- Versterking van alternatieven voor het autoverkeer, d.w.z. voor korte afstanden: te voet / met 
fiets en voor langere afstanden: OV en collectief vervoer 

- Optimalisering door categorisering van het wegennet waarbij er selectief prioriteit gegeven 
wordt aan ofwel bereikbaarheid ofwel leefbaarheid 

- Een mobiliteitsbeleid gericht op beheer van het verkeer, bv. parkeerbeleid en 
bedrijfsvervoerplannen 
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De gemeente Pelt (in het RSV aangeduid met de prefusiegemeenten Neerpelt en Overpelt) behoort 
volgens het RSV tot het kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau Neerpelt-Overpelt. In een 
kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau staat een doorgedreven kernversterking met focus op 
inbreiding en het benutten van de bestaande stedelijke potenties centraal. Daarnaast maakt het 
kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau Neerpelt-Overpelt deel uit van het stedelijk netwerk van de 
Kempische As. De Kempische As wordt gekenmerkt door zijn industrieel-economische functie en de 
ontwikkeling van de elkaar aanvullende (intensieve) toeristisch-recreatieve activiteiten die door 
landschappelijke troeven kunnen worden gevaloriseerd.  
 
Tevens worden in het RSV de hoofd- en primaire wegen geselecteerd. In Pelt zijn dit: 

- Primaire weg type I: N74 en N71 tussen Lommel en kruising N71 
- Primaire weg type II: N71 (omleidingsweg om Neerpelt) tussen kruising N71 en kruispunt 

Lillerheidestraat 
 
Het Mobiliteitsplan Vlaanderen kadert binnen het mobiliteitsdecreet uit 2009 en formuleert hierbij 5 
strategische doelstellingen t.b.v. een duurzaam mobiliteitsbeleid: 

- Vrijwaren van de bereikbaarheid d.m.v. beter ruimtelijk evenwicht, betere spreiding van 
verplaatsingen in de tijd, opdrijven van benutting van verkeersnetwerken, beter aansluiten van 
diverse vervoersmiddelen  

- Garanderen van toegankelijkheid, ook voor mensen zonder auto of voor mensen met een 
beperking zodat voor iedereen de levenskwaliteit, om o.a. volwaardig deel te kunnen nemen 
aan de samenleving, van hetzelfde niveau zou zijn. 

- Verzekeren en verbeteren van de veiligheid zodat men op langere termijn het aantal zwaar- en 
lichtgewonden door verkeer fors verminderen zodat men uiteindelijk tot een slachtoffervrij 
verkeer kan komen. 

- Verbeteren van de verkeersleefbaarheid en tevens zorgen voor een aantrekkelijker woonbeleid 
in steden en dorpskernen d.m.v. het verminderen van verkeershinder (oversteekbaarheid, 
parkeeroverlast, onveiligheid,…) en verkeersemissies (luchtverontreiniging, geluidshinder, 
geurhinder, trillingen,…) enerzijds en d.m.v. het verhogen van de belevingswaarde, 
gebruikswaarde en dus de kwaliteit van onze leefomgeving. 

- Terugdringen van schade aan de natuur en het milieu an sich d.m.v. o.a. terugdringen van de 
uitstoot van broeikasgassen, fijn stof,… en het tegengaan van versnippering van natuur en open 
ruimte. 

4.3.6.b Provincie Limburg 

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) van de provincie Limburg legt een visie vast op de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Het eerste PRS Limburg werd goedgekeurd op 
12/02/2003. De gemeente Pelt (in het PRS Limburg aangeduid met de prefusiegemeenten Neerpelt en 
Overpelt) wordt in het PRS Limburg beschreven als een ‘kleine stad in een conglomeraat’. Dit houdt in 
dat er een minder uitgesproken kern is en het verstedelijk gebied er verspreid is. De gemeente wordt 
tevens gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende knooppunten met een stedelijke betekenis.  
 
In het PRS worden de secundaire wegen geselecteerd. Hun functie is het ontsluiten van gebieden naar 
de primaire wegen en hoofdwegen, alsook het verzorgen van de bereikbaarheid van diverse activiteiten 
langsheen deze wegen. Ze hebben dus een verzamelende functie op bovenlokaal niveau en een 
verbindende functie op lokaal niveau. In Pelt is dit de N71 Hamonterweg – Bosstraat vanaf kruispunt 
Lillerheidestraat tot grens Hamont. Er zijn geen secundaire wegen geselecteerd op het grondgebied 
van Overpelt en Neerpelt. Vanuit hun mobiliteitsplan doen beide deelgemeentes wel de suggestie aan 
de provincie om zowel de N790 als de N713 te selecteren als secundaire weg type II ter ontsluiting van 
het kleinstedelijk gebied. 
 
In 2019 werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in vijftien vervoerregio's. Pelt 
behoort tot de vervoerregio Limburg. De Vervoerregio Limburg is op een aantal vlakken uniek in 
Vlaanderen. In de eerste plaats valt de vervoerregio samen met de grenzen van de provincie. Daarnaast 
is de vervoerregio met 42 steden en gemeenten ook de grootste vervoerregio van Vlaanderen. Zoals 
bij elke vervoerregio zijn er binnen de Vervoerregio Limburg specifieke mobiliteitsproblemen en -
uitdagingen, waarvan een aantal met een rijke geschiedenis. Bijvoorbeeld de noord-zuidverbinding, de 
ontsluiting van Haspengouw naar de E40, de leefbaarheid van de kernen van Neerpelt en Hamont-
Achel, de ondermaatse openbaarvervoerontsluiting van het Maasland en noordoost Limburg … 
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Het ontbreken van grote steden, de uitgestrektheid van de provincie, het grote buitengebied en vooral 
de suboptimale openbaarvervoerontsluiting hebben ertoe geleid dat vandaag de auto nog steeds de 
overhand heeft. De laatste decennia heeft de provincie zich meer en meer ontwikkeld als dé 
fietsprovincie van Vlaanderen. Die bewering klopt, maar geldt slechts voor het recreatieve verkeer. De 
omslag naar het duurzaam functioneel verkeer moet nog komen. Naast de definitieve doorbraak van de 
e-bike en de steeds groeiende duurzame bewustwording bij de Limburgers zal de uitbouw van een 
volwaardig fietssnelwegennetwerk hierbij een cruciale rol spelen. 

4.3.6.c Gemeente Pelt 

Intergemeentelijk mobiliteitsplan Neerpelt-Overpelt dd. 2015 
Het intergemeentelijk mobiliteitsplan voor Overpelt en Neerpelt werd voorgesteld in 2015, voor de fusie 
van de prefusiegemeenten Overpelt en Neerpelt tot de gemeente Pelt. Het document verving toen de 
bestaande gemeentelijke mobiliteitsplannen van Overpelt en Neerpelt. Het plan bevat een gedeelte voor 
elk van de gemeenten en een gemeenschappelijk gedeelte.  
 
Volgende doelstellingen worden o.a. in dit mobiliteitsplan vooropgesteld: 

- Verminderen van verkeersintensiteiten van doorgaand auto- en vrachtverkeer op lokale wegen 
met belangrijke verblijfsfuncties zoals centrum Overpelt en Neerpelt 

- Realiseren van duurzame multimodale ontsluiting Nolimpark en van het tussengebied Neerpelt-
Overpelt 

- Optimalisatie van het openbaar vervoer (zie ook ontwikkelingsscenario’s mobiliteit) 
- Optimalisatie van het fietsen- en voetgangersnetwerk (zie ook ontwikkelingsscenario’s bij 

mobiliteit en biodiversiteit) 
- Verhogen van fietsparkeerplaatsen en optimalisatie van een gedifferentieerd parkeerbeleid 
- Goede doorstroming van het openbaar vervoer, maar ook tussen de diverse 

vervoersmogelijkheden (zie Hoppinpunt Station Neerpelt) 
- Optimalisatie ontsluiting OV zoals nabij Mariaziekenhuis en toekomstige treinhalte in Overpelt 
- Verhogen van verkeersleefbaarheid en verbeteren van bereikbaarheid van de kernen maar ook 

van het kleinstedelijk gebied tussen deze kernen voor alle modi. 
 
Met de categorisering van lokale wegen (zie onderstaande figuur) streeft de gemeente naar een 
afstemming tussen het gebruik van de wegen en de door de categorisering aangegeven bestemming. 
Ook het snelheidsregime dient aan deze categorisering te worden aangepast. Op die manier wordt 
getracht een duurzamer mobiliteitssysteem te bekomen op gemeentelijk niveau. Een afstemming met 
de buurgemeenten is daartoe noodzakelijk. 
 
In het beleidskader mobiliteit dat wordt opgemaakt als onderdeel van het BRP wordt een geüpdatete 
mobiliteitsvisie voor de meest hoofdzakelijke elementen opgenomen. 
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Figuur 41 Wegencategorisering vanuit het Intergemeentelijk mobiliteitsplan Overpelt en Neerpelt  
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4.4 Thema ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving en 
erfgoedwaarden 

Het RBP Pelt geeft kernachtig de ambities weer voor het toekomstig ruimtelijk beleid en bespreekt een 
aantal ruimtelijke strategieën om dit wensbeeld te bereiken. Hierbij wenst men onder meer de open 
ruimte te vrijwaren en te creëren, de open, gebruikte ruimte maximaal te benutten en nieuwe en 
betaalbare woonvormen te ontwikkelen. In de referentiesituatie van dit thema wordt de huidige 
ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving beschreven. 

4.4.1 Landschap, erfgoed en archeologie 

4.4.1.a Historische ontwikkeling 

Om het landschap en de ruimtelijke samenhang van de gemeente Pelt te bespreken, is het zinvol om 
ook de historische ontwikkeling mee in beschouwing te nemen. Historisch kaartmateriaal en (meer 
recent) luchtfoto’s zijn een belangrijke bron bij het bespreken van de ruimtelijke structuur en de 
aanwezige landschapselementen; alsook hoe deze gegroeid en geëvolueerd zijn. 
 
Pelt bestaat uit de bewoningskernen Overpelt en Neerpelt, dewelke reeds aanwezig waren op het 
oudste kaartmateriaal dat beschikbaar is (Frickx-kaarten ca. 1745 – zie onderstaande figuur). De 
nederzettingen werden hier neergezet als eerder klein. De centrale kernen zijn van elkaar gescheiden 
door de waterloop Dommel. Ten westen van de Dommel bevond zich heide-ontwikkeling. Immers omvat 
het grondgebied voornamelijk zandgronden, die pas later ontwikkeld zouden worden. De Dommel en 
zijbeken ontspringen in de nabijgelegen gemeente Peer (zuiden) en stromen naar het noorden. 
 

 
Figuur 42 Uittreksel Frickx-kaart (ca. 1740, bron: Geopunt). 

De Ferrariskaart (ca. 1770 – zie onderstaande figuur) toont een hogere graad van detaillering van het 
gebied. De heide vormt ook hier een significant deel van het oosten van de gemeente (vooral Overpelt) 
en ook de hoger gelegen delen van de gemeente. Langsheen de waterlopen bevinden zich graslanden, 
typerend voor oeverzones. Rondom deze graslanden wordt de bodem gebruikt voor akkerbouw. De 
nederzettingen buiten de dorpskernen betreffen dan ook landbouwerswoningen. Deze bevinden zich 
voornamelijk aan de verbindingswegen. Ten zuiden van de dorpskern Overpelt is reeds de dorpskern 
Lindel (‘Lenden’) ontstaan. 
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Figuur 43 Uittreksel Ferrariskaart ca. 1776 (boven: gebiedsdekkend Pelt; onder: detail; bron: Geopunt). 

Gedurende de 19de eeuw (zie onderstaande figuren) is het traditionele landschap nog te herkennen:  
- uitgestrekt heidelandschap ten westen van Overpelt: o.a. ‘Pales Heyde’, ‘Dorper Heyde’, ‘Hout 

Molen Heyde’, ‘Lindel Heyde’ en ‘Hoeven Heyde’ 
- uitgestrekt heidelandschap ten oosten van Neerpelt: o.a. ‘Kolis Heyde’ 
- (vochtige) graslanden in de oeverzones en landbouwpercelen ter hoogte van de dorpskernen 

tussen de Dommel- en Warmbeekvalleien.  
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- In het zuiden komt beperkt bebossing voor, veelal op kleinere percelen.  
 
Hoewel het natuurlijke landschap nog sterk aanwezig is, is ontginning en ontplooiing van de regio in 
deze periode begonnen. Een belangrijke evolutie is de ontwikkeling van lijninfrastructuur: 

- Kanaal Bocholt- Herentals (vnl. grondgebied Neerpelt) 
- Verbindingsweg noord-zuid  

De lijninfrastructuur geeft structuur aan de regio op bovenlokale schaal, maar is tevens een drijvende 
kracht voor ontwikkeling van de regio op economisch vlak. De nieuwe infrastructuur wordt niet in de 
dorpskernen aangelegd, waardoor de originele opbouw niet verstoord wordt.  
 
Desondanks blijft het grootste deel van de oppervlakte landbouwgebied, dat toeneemt in areaal. De 
bevolking in de dorpen groeit mee.  

 
Figuur 44 Detail uit Vandermaelenkaarten (ca. 1850) (bron: Geopunt) 
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Figuur 45 Fragment uit Stafkaart van België, Overpelt. 1875. 

In de 20ste eeuw (zie onderstaande figuur) zijn authentieke, natuurlijke elementen nog te herkennen in 
het landschap, maar is het landschap veel meer gekenmerkt door infrastructuur (wegen, kanaal en 
spoorlijn). Daarnaast wordt de voortgezette ontginning van de heide- en bosgebieden en verdere 
uitbouw van de woonkernen zichtbaar. Tenslotte begint zich stil aan industrie (metaalfabriek) te 
ontwikkelen langs het kanaal, welke deel uitmaakt van de belangrijke as “IJzeren Rijn”. De basis voor 
latere ontwikkeling van bedrijventerreinen en industrie is daarmee duidelijk te zien op onderstaande 
figuur. Bossen raken verder gefragmenteerd. 

 
Figuur 46 Fragment uit Stafkaart van België door Institut Carthographique Militaire. 1939 
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Later in de 20ste eeuw (zie onderstaande figuren) vond de verdere ontwikkeling van de woonkernen 
plaats, tot ze bijna in elkaar over zouden gaan. Tevens vond de verdere uitbouw van de industrie aan 
het kanaal, voornamelijk in het westen van Pelt nabij de vroegere metaalfabriek, plaats en werd het 
weggennet verder uitgewerkt. Een zeer belangrijk structuur brengend element is de aanleg van de N73 
en N71 met wisselaar. Het infrastructuurnetwerk wordt hierbij verder uitgebouwd, wat bijdroeg aan het 
belang van de gemeente voor industrie op regionaal en bovenregionaal vlak. 

 
Figuur 47 Luchtfoto, kleinschalig, zomeropnamen 1971 (bron: geopunt) 

 
 
 

 
Figuur 48 Luchtfoto, kleinschalig, zomeropnamen 1988 (bron: geopunt) 
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Vanuit verdere verstedelijking en industrialisering werd Pelt verder uitgebouwd tot het huidige gekende 
Pelt (zie onderstaande figuren): 

- Pelt als fusiegemeente van Neerpelt en Overpelt, waarbij er over heel de gemeente 
lintbebouwing voorkomt. 

- Pelt liggend in de regio Noord-Limburg op de zogenaamde 'Kempische As', een stedelijk 
netwerk langs N71, kanaal Bocholt-Herentals en spoorweg (de vroegere IJzeren Rijn) 

- Pelt met zijn industrie welke zich voornamelijk rond en nabij de voormalige metaalfabriek 
ontwikkeld heeft. 

- Pelt waar de spoorlijn enkel nog in gebruik is voor personenvervoer want de spoorlijn Hasselt-
Eindhoven bestaat niet meer en de IJzeren Rijn is afgeschaft.  

- Pelt als verbinding tussen de stedelijke bi-pool van Hasselt en Genk enerzijds en de 
Nederlandse technologie- en kennisregio rond Eindhoven – Noord-Zuidverbinding vormt een 
belangrijke as voor gemotoriseerd verkeer die Noord- met Centraal-Limburg verbindt. 

- Overpelt met een ruim gemeten ringweg om het verkeer uit het centrum te houden. 
- Pelt landschappelijk gelegen in het noordoosten van de Lage Kempen in de grote 

landschappelijke eenheid van Dommel- en Warmbeekvallei. Beide beken stromen van het 
Kempens Plateau af richting Nederland en creëren een aantrekkelijk landschap met natte, 
ecologisch waardevolle natuur, een open landbouwlandschap, maar ook heel wat waardevolle 
bos- en heidegebieden. 

- Neerpelt en Overpelt welke als sterk bebouwd kleinstedelijk gebied tezamen met de open, 
agrarische dorpskernen het gebied tussen de Dommel- en Warmbeekvallei bijna volledig 
bebouwd maken. 

 

 
Figuur 49 Luchtfoto, kleinschalig, zomeropnamen 2018 (bron: geopunt) 
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Figuur 50 Pelt anno 2018 (bron: bouwmeesterscan) 

4.4.1.b Landschapswaarden 

Het landschap is gecreëerd door de beken Dommel en Warmbeek, die natte oeverzones uitsneden in 
het Kempens Plateau. Ze wateren af naar het noorden (zie ook historische kaarten). Het natuurlijke 
landschap wordt gekenmerkt door verschillende elementen, waaronder de oeverzones, bos, heide en 
een zeer open landschapsbeeld (deels door toedoen van het agrarische karakter). Bebouwing is 
ontstaan rond de verschillende kernen, maar kenmerkt zich ook door open bewoning en lintbebouwing. 
Dit maakt dat bewoning een belangrijk aandeel vormt in het landschap over het (quasi) gehele 
grondgebied); niet anders dan in vele Vlaamse gemeenten. Pelt ligt binnen het regionaal landschap 
Lage Kempen. 
 
Pelt ligt (zie onderstaande figuur) binnen het traditionele landschap Kempens Plateau, meer bepaald in: 

- ‘Industriegebied van Lommel-Overpelt’ in het westen nabij de vroegere metaalfabriek 
- ‘Limburgs heide- en bosgebied’ in het zuidwesten van Pelt 
- ‘Bekken van de Warmbeek’ in het oosten in het valleigebied van Dommel en Warmbeek 

Het plateau daalt geleidelijk af van 100 m ten westen van Lanaken naar het noorden, waarbij het zich 
verbreedt naar het westen. Het gaat (beneden 50 m) over in de diluviale zandige laagvlakte in Noord-
Limburg (de zogenaamde vlakte van Bocholt). In het oosten en het noordoosten wordt het Kempens 
Plateau begrensd door een steil rand die de Maasvallei beheerst. Het Kempens Plateau wordt 
gekenmerkt door (volgens Antrop et al, 2002) “vlakke tot golvende topografie versneden door valleien, 
uitgestrekte compartimenten van heide, bos, bewoning en industrie”. Het Kempens Plateau betreft 
m.a.w. veelal restanten van heidelandschappen, bos en valleien. De gebieden hebben een historische 
waarde, alsook een belangrijke natuurwaarde en bevatten vaak restanten van de menselijke activiteiten 
gelieerd aan de ontginning van veen en ingebruikname van het natuurlijke landschap of andere 
archeologische waarde (zie archeologie). 
 
Midden in Pelt wordt dit traditioneel landschap Kempens Plateau eveneens doorsneden door een noord-
zuid as van het traditioneel landschap Maasbekken. In het Maasbekken ligt hier van noord naar zuid 
volgende onderverdelingen: 
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- ‘Industriegebied van Lommel-Overpelt’ 
- ‘Bekken van de Warmbeek’. 

Het Maasbekken wordt te Overpelt doorsneden door het landschap ‘Stedelijke gebieden en 
havengebieden’ 

 
Figuur 51 Traditionele landschappen (groen: Kempens Plateau; blauw: Maasbekken; roze: stedelijke 
gebieden en havengebied) (bron: geopunt) 

In het zuiden (zie onderstaande figuur) bevindt zich het vastgesteld Landschapsatlasrelict (ankerplaats) 
‘Valleien van Dommel- en Bolliserbeek tussen Peer, Hechtel-Eksel, Overpelt en Neerpelt’. Deze 
aangeduide zone kenmerkt zich door een convex reliëf, verkregen door de insnijding van de Dommel 
en Bolisserbeek in de afzettingen van het Kempisch Plateau. Talrijke zijriviertjes, welke veen en alluviale 
sedimenten hebben afgezet door stagnerend water, zijn kenmerkend voor het natuurlijke landschap, 
dat ook een groot belang heeft voor avifauna. In de valleien is echter de landschapswaarde voornamelijk 
bepaald door interferentie van de mens: recht trekkingen, watermolens en wateringsystemen ter 
drainage van de valleien en ontginning van veen in de middeleeuwen als brandstof door de nabije 
bewoners.  

 
Figuur 52 Ankerplaats ‘Valleien van Dommel- en Bolliserbeek tussen Peer, Hechtel-Eksel, Overpelt en 
Neerpelt’ (bron: inventaris onroerend erfgoed) 
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De beschermde cultuurhistorische landschappen (zie onderstaande figuur) omvatten:  

1. Het ‘Hobos’ in het zuiden van Overpelt: een hoeve omringd door een zeer gaaf en authentiek 
heidelandschap 

2. Windmolen De Lilse Meulen met omgeving in het centrum van Neerpelt: windmolen uit 1909 
3. Het Hageven in het noorden van Neerpelt (grens met Nederland): veenformaties met rietvelden 

rondom de Dommel 
 

 
Figuur 53 Beschermde cultuurhistorische landschappen (bron: geopunt) 

 
De aanwezige Ankerplaatsen (zie onderstaande figuur) uit de Landschapsatlas 2001 omvatten: 

1. Hoeve Hobos en omgeving in het zuiden van Overpelt 
2. Valleien van Dommel en Bolliserbeek tussen Wijchmaal, Peer en Kleine Brogel  in het zuiden 

van Pelt, op de grens van beide deelgemeenten 
3. Het Hageven in het noorden van Neerpelt 
4. Vallei van de Warmbeek en kasteel van Beverbeek in het noorden van Neerpelt 

 

 
Figuur 54 Ankerplaatsen uit landschapsatlas 2001 (bron: geopunt) 
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De aanwezige Relictzones (zie onderstaande figuur) uit de Landschapsatlas 2001 omvatten: 

1. Pijnven in het westen van Overpelt 
2. Oud akkerland van Overpelt in het zuiden van Pelt, op de grens van beide deelgemeenten 
3. Kolisbos in het zuidoosten van Neerpelt  
4. Vallei van de Warmbeek in het noordoosten van Neerpelt 
5. Grote heide (Neerpelt) / Achelse heide in het noorden van Neerpelt 
6. Hageven in het noordwesten van Neerpelt 

 

 
Figuur 55 Relictzones uit Landschapsatlas 2001 (bron: geopunt) 

4.4.1.c Erfgoedwaarden 

Wat betreft onroerend erfgoed bevindt zich geen Unesco-erfgoed in Pelt of in nabijheid ervan.  
 
Wat betreft bouwkundig erfgoed bevinden zich enkele monumenten, vastgestelde elementen 
bouwkundig erfgoed en beschermde stads- en dorpsgezichten in de kernen van Overpelt en Neerpelt 
(zie onderstaande figuren). In het bijzonder noemenswaardig zijn de beschermde stads- en 
dorpsgezichten: 

- Kloostercomplex Ursulinen in het centrum van Overpelt: neogotisch Ursulinenklooster uit de 
vroege 20ste eeuw. Het klooster is zeer prominent in het straatbeeld in het centrum van Overpelt. 

- Windmolen Sevensmolen met omgeving en Watermolen Wedelse Molen met omgeving: beide 
in het zuiden van Overpelt, beide windmolens als restant van industrie in de beekvalleien aan 
de dorpskernen. 
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Figuur 56 Beschermde stads- en dorpsgezichten (bron: geopunt) 

Monumenten en bouwkundig erfgoed is voornamelijk in de dorpskernen vastgesteld. Enkele 
noemenswaardige elementen betreffen:  

- Monument het Ursulinenklooster (zie eerder) 
- Bouwkundig erfgoed (zie onderstaande figuur) Metaalfabriek van Overpelt en bijbehorende 

complex, met o.a. arbeiderswoningen gelegen aan het Kempisch kanaal: eerste industrieel 
element dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een zeer uitgebreid bedrijventerrein. De fabriek 
werd in 1888 opgericht. Het gebouw is van historisch belang voor de regio, alsook is het 
complex (in mindere mate) omwille van de architecturale kenmerken beschermd. 

 

 
Figuur 57 Bouwkundig erfgoed Metaalfabriek Overpelt (bron: geopunt) 
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4.4.1.d Archeologie 

Het Landschapsatlasrelict ‘Valleien van Dommel- en Bolliserbeek tussen Peer, Hechtel-Eksel, Overpelt 
en Neerpelt’ (zie Figuur 52) heeft een aanzienlijk belang wat betreft archeologie, aangezien meerdere 
vondsten hier zijn gerapporteerd. Dit omvat onder meer prehistorische grafstructuren als grafheuvels, 
grafvelden, urnenvelden, … Landbouwactiviteiten hebben ook hun sporen nagelaten, zoals ‘celtic fields’ 
of akkercomplexen uit (late) bronstijd/vroege ijzertijd, met aarden walletjes. Ook Romeinse brandgraven 
werden aangetroffen (2de – 3de eeuw).  
 
In het zuidoosten van Neerpelt (zie onderstaande figuur) ligt de beschermde archeologische site ‘Celtic 
Field complex Kolisbos’ dewelke bovengenoemde Celtic Fields bevat. Sporen uit het mesolithicum, 
neolithicum, bronstijd, ijzertijd en de Romeinse periode zijn hier teruggevonden, die wijzen op 
nederzettingen. De (pre)historische waarden en fossielen werden vrij goed bewaard. 

 
Figuur 58 Beschermde archeologische site ‘Celtic Field complex Kolisbos’ (bron: geopunt) 

4.4.2 Ruimtelijke kwaliteit 

4.4.2.a Ruimtelijke bestemming 

Pelt valt onder het gewestplan Neerpelt-Bree (K.B. 22/03/1978). Dit gewestplan vormt het belangrijkste 
juridische kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van Pelt, aangezien het de bestemmingen van het 
gebied vastlegt. In de voorbije jaren zijn verschillende wijzingen doorgevoerd en goedgekeurd 
(02/19/1994, 28/07/1995 en 15/07/1997). In Overpelt en Neerpelt hadden deze onder andere betrekking 
op het vrijgeven van restanten van reservatiezones voor de aanleg van wegen. De wijziging van 1997 
had onder andere betrekking op het inkleuren van de zone voor het ziekenhuis als zone voor openbaar 
nut en de verschuiving en inkrimping van de verbindingsweg (richting Ringlaan West) tot zone voorzien 
voor het in aanbouw zijnde nieuwe ziekenhuis.  
 
De gemeente heeft een gemengde samenstelling aan functies/bestemmingen. Opvallend is dat deze 
volgens een versnipperde radiale structuur rondom de versmolten centra liggen. De bewoning bevindt 
zich in de kernen (Overpelt, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille), met daarrond veel versnipperd woongebied 
met landelijk karakter. Bij de opmaak van de gewestplannen was dus reeds veel lintbebouwing en open, 
landelijke bewoning aanwezig en werd er ruimte voorzien om deze verder te kunnen ontwikkelen. Het 
industriegebied ten westen van Overpelt (Nolimpark, Zinkfabriek) is grootschalig ontwikkeld en clustert 
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de zone voor bedrijvigheid op één locatie (historisch was dit heidegebied). Rondom de kernen ligt (veelal 
landschappelijk waardevol) landbouwgebied (het grootste aandeel in oppervlakte) en perifeer liggen 
bossen of gebieden voor andere natuurontwikkeling, zoals heide. 
 

 
Figuur 59 Gewestplan (bron: geopunt) 

Latere toegekende bestemmingen zijn vastgelegd in verschillende BPA’s en RUP’s, die samen een 
gedetailleerd ruimtelijk kader bieden. Echter is ten gevolge van het groot aantal BPA’s en RUP’s het 
ruimtelijk kader in gemeente Pelt hierdoor ook versnipperd. Het bespreken van deze individuele 
bestemmingsplannen betreft een te diepe detailleringsgraad t.b.v. de effectenbeoordeling voor het 
strategisch MER enerzijds en anderzijds worden deze voor een deel vervangen door het Provinciaal 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Afbakening Kleinstedelijk Gebied Pelt” (goedgekeurd door Provincieraad dd. 
21/11/2018), welke opgemaakt werd in kader van de fusie tussen Overpelt en Neerpelt. (zie 
onderstaande figuur)  Echter wordt voor de volledigheid van het dossier in bijlage 2 een oplijsting van 
de bestaande BPA’s en RUP’s toegevoegd. 
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Figuur 60 plangebied PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Pelt (bron: gemeente Pelt) 

Dit PRUP omvat doelstellingen en bestemmingsvoorschriften voor het hele grondgebied en vormt 
daarmee een belangrijk uitvoerend instrument voor het ruimtelijk beleid van de gemeente inzake 
woonbeleid, open ruimtebeleid, de ontwikkeling van de bedrijventerreinen en andere functies die Pelt 
op lokaal stedelijk niveau invult. Onder meer zijn volgende doelstellingen van het PRUP van toepassing: 

- Vrijwaren van de open ruimte in de omgeving van Dommelhof 
- Vrijwaren van de open ruimte in de westelijke rand van Overpelt 
- Vrijwaren van de open ruimte ten zuiden van Overpelt 
- Vrijwaren van het landbouwgebied Houtmolenstraat 
- Vrijwaren van het landbouwgebied Begonialaan (ten oosten van Boseind) 
- Aanpassen van de grenslijn industrie-woonwijk in Overpelt-fabriek 
- Aanpassen van de grenslijn industrie in Nolim – zuid 

 
Vanuit deze doelstellingen werden in het PRUP 8 deelplannen opgemaakt met hun eigen 
bestemmingsvoorschriften, met name: 
 
Deelplan 1: Grenslijn afbakening stedelijk gebied - De afbakeningslijn is een beleidsmatige grens. De 
grenslijn wijzigt geen bestemmingen en maakt dus geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De aanduiding 
van de afbakeningslijn op een grafisch plan wijzigt geen bestemmingen. Er worden geen voorschriften 
opgeheven. De grenslijn wordt weergegeven op bovenstaande figuur.  
 
Deelplan 2: Vondersbroek - Het gebied Vondersbroek wordt begrensd door de Dommel, de 
scholencampus, het woonlint van de Vonderstraat en de bebouwing van de Koning Albertlaan. Het deel 
van het Vondersbroek dat gelegen is in signaalgebied wordt bestemd als park. De hoger gelegen 
gebieden kunnen ontwikkeld worden om het centrum van het kleinstedelijk gebied verder te versterken. 
De omgeving biedt ruimte voor woningen en een uitbreiding van de scholencampus. Verdere uitleg over 
Vondersbroek is weergegeven in hoofdstuk 4.4.3.c en Figuur 75. 
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Figuur 61 Deelplan 2 PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Pelt (bron: gemeente Pelt) 

 
Deelplan 3: Overpelt-Zuid - Het binnengebied is gelegen net ten zuiden van de Ringlaan rond Overpelt. 
Het gebied wordt gevat tussen de Willem II-straat (westen) en de Rietstraat (oosten). De omliggende 
straten worden gekenmerkt door lintbebouwing waardoor het gebied ingesloten is (noord-oost-west). 
Enkel naar het zuiden is er een duidelijke verbinding naar de open ruimte (agrarisch gebruik). 
 
Het noordwestelijk deel van het gebied kan ontwikkeld worden. Dit deel is aangesneden en versnipperd. 
De mogelijke ontwikkeling tot woongebied biedt opties voor het saneren van de site van de voormalige 
sigarenfabriek (Swedish Match).  
 
Het centrale deel wordt aangeduid als woonreservegebied. Indien er op termijn nood is aan bijkomende 
ruimte voor wonen, kan dit gebied gefaseerd ontwikkeld worden. De ontsluiting wordt opgevat naar het 
westen en oosten waardoor doorgaand verkeer beperkt wordt. De gewenste waterhuishouding vormt 
een structurerend element in de ontwikkeling. Alle ontwikkelingen moeten voldoende ruimte bieden voor 
het bufferen en infiltreren van hemelwater en het behoud van de sponswerking van de bodem. 
 

  
Figuur 62 Deelplan 3 PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Pelt (bron: gemeente Pelt) 

Deelplan 4: Omgeving ziekenhuis - Het gebied is gelegen ten westen van de kern van Overpelt. Het 
gebied bevindt zich ter hoogte van het Mariaziekenhuis Noord-Limburg (voor meer detail zie ook 
hoofdstuk 4.4.3.a.). Het grenst in het noorden aan de spoorweg, in het oosten aan de Ringlaan en het 
ziekenhuis en in het zuiden aan Kadijk en de woningen langs de Astridlaan. De N713 en de 
Mulkensstraat lopen door het gebied.  
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Ten noorden van het ziekenhuis wordt enerzijds een hogere bouwdichtheid voorzien met behoud van 
het residentiële karakter van de wijk en anderzijds een verdere uitbouw van ontsluiting van bestaande 
wegen, fietswegen en waterbekkens. Daarnaast wordt in dit deelplan een verdere uitbouw van het 
ziekenhuis zelf mogelijk gemaakt.  
 

  
Figuur 63 Deelplan 4 PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Pelt (bron: gemeente Pelt) 

Deelplan 5: Boseinder Heide - Het gebied is gelegen aan de oostelijke rand van Neerpelt. Het gebied 
wordt omgeven door de bewoning langs de Nachtegaalstraat (westen) en Roosendijk (oosten). De 
Nachtegaalstraat is bijna volledig bebouwd. Roosendijk is nagenoeg onbebouwd. Ten oosten van 
Roosendijk zijn een bos en de begraafplaats gelegen. 
 
Het noordelijk deel van het gebied sluit aan bij het centrum van Boseind en komt in aanmerking voor 
een gefaseerde ontwikkeling voor woningbouw. Het zuidelijk deel wordt omwille van de ruime 
woningvoorraad aangeduid als woonreservegebied. De ontsluiting van het binnengebied mag niet 
gehypothekeerd worden. 
 

  
Figuur 64 Deelplan 5 PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Pelt (bron: gemeente Pelt) 
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Deelplan 6: Omgeving Donkerstraat – Spoorwegstraat - Dit gebied is net ten noorden van de kern van 
Overpelt gelegen. Het gebied grenst in het noorden aan de spoorweg en in het zuiden aan 
Juffrouwkensveld/Donkerstraat. De vallei van de Dommel ligt in het deelgebied. 
 
Het noordoostelijk deel van dit gebied bevindt zich aan de rand van het woongebied en de vallei van de 
Dommel en is deels gelegen in overstromingsgebied. Enkel deze zone kan ontwikkeld worden. 
Doorgaand verkeer is niet wenselijk. Door het gebied wordt een trage weg aangelegd. Wanneer de 
Molenbroekstraat doorgetrokken wordt, is er ruimte voor een lineaire structuur met stapelwoningen 
waarvan de leefruimten op het westen en de beekvallei gericht zijn. 
 
Het westelijk deel van dit gebied bevindt zich in het overstromingsgebied van de vallei van de 
Dommelbeek. Het gebied komt daardoor niet in aanmerking voor bebouwing of verharding. Het gebied 
wordt volledig ingericht als overstromingsgebied. Een nevengebruik als buurtpark of natuurontwikkeling 
is mogelijk. In dit gebied mag geen ruimte voor water ingenomen worden tenzij de inname 
gecompenseerd of voorkomen wordt door een aangepaste bouwwijze. 
 

  
Figuur 65 Deelplan 6 PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Pelt (bron: gemeente Pelt) 

 
Deelplan 7: Omgeving RWZI – Het gebied is gelegen ten westen van het centrum van Neerpelt en net 
ten zuiden van de N790. De RWZI is gelegen aan de zuidelijke oever van de Dommel tussen de 
Hoekstraat en de Haagdoorndijk N790. 
Het plangebied wordt uitgebreid om een eventuele uitbreidingsbehoefte van de waterzuivering 
mogelijk te maken. 
 

  
Figuur 66 Deelplan 7 PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Pelt (bron: gemeente Pelt) 
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Deelplan 8: Nolimpark – zuidelijke uitbreiding - Dit gebied is gelegen tussen de zuidelijke rand van het 
regionaal bedrijventerrein Nolimpark (tussen de N712 - Astridlaan en de N71 – Ringlaan – zie ook zone 
10 op Figuur 75 en hoofdstukken  4.4.3.h en 4.4.3.i). 
Het ingesloten gebied tussen gewestweg en het regionaal bedrijventerrein biedt bijkomende ruimte voor 
regionale bedrijven. Omwille van de locatie en het gewenste diversifiëren van bedrijfsactiviteiten wordt 
de ruimte voorbehouden voor bedrijven die gericht zijn op een zichtlocatie. Er wordt gestreefd naar een 
hoogwaardige architectuur, meerlagig bouwen en een hoge bebouwingsdichtheid. Er is ruimte voor het 
verweven van functies gerelateerd aan de regionale bedrijvigheid. De ontsluiting wordt niet opgevat via 
de N71. Het kruispunt met de Luikersteenweg wordt niet gebruikt als (hoofd)ontsluiting van de regionale 
bedrijven. 
 
Het woonlint dat bestemd is als woongebied met landelijk karakter wordt behouden en niet binnen het 
plan opgenomen. Het kruispunt met de Luikersteenweg wordt niet gebruikt als (hoofd)ontsluiting van 
de regionale bedrijven. De westelijke grens van dit deelplan wordt bepaald door de administratieve 
grens met de gemeente Lommel. 
 

  
Figuur 67 Deelplan 8 PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Pelt (bron: gemeente Pelt) 

4.4.2.b Actuele ruimtelijke situatie 

4.4.2.b.1 Macroniveau 

Pelt ligt in het noordwesten van de provincie Limburg, aan de Nederlandse grens. Pelt grenst aan de 
Limburgse gemeenten Hamont-Achel, Bocholt, Peer, Hechte-Eksel en Lommel. Daarnaast grenst Pelt 
aan de Nederlandse gemeente Valkenwaard.  
 
Pelt ligt op de strategische ‘Kempische As’, een stedelijk netwerk langsheen de N71, het kanaal Bocholt-
Herentals en een oost-west georiënteerd spoorwegennetwerk (‘IJzeren Rijn’). Daarnaast ligt het op de 
noord-zuid-gerichte as Hasselt-Eindhoven. En wordt een vlotte noord-zuidverbinding gerealiseerd met 
de N74. Pelt heeft een lokale centrumfunctie in het noorden van Limburg, daar de gemeente een meer 
uitgebreid centrum heeft dan de omliggende gemeenten, maar is geen stad met een wijd hinterland. 
Het bovenregionale wegennet sluit aan op de Ringlaan van Overpelt. Qua bereikbaarheid is ook de 
luchtmachtbasis van Kleine Brogel zeer nabijgelegen, in buurgemeente Peer. 
 
Grensoverschrijdende natuureenheden betreffen het Domeinbos Pijnven in het zuiden van Overpelt en 
het Natuurpark Hageven in het noordwesten van Neerpelt. Beide zijn bewaarde heide- en bosgebieden. 
 
Het kanaal Bocholt-Herentals/Kempens Kanaal is de belangrijkste waterloop op bovenregionaal niveau, 
maar ook de beken Dommel en Warmbeek sterken de relatie met de buurgemeenten, aangezien in 
deze beekvalleien een netwerk van open ruimte is behouden. 
 
De industriecluster in het westen van Pelt ligt op de grens met buurgemeente Lommel, wat de connectie 
vormt met deze gemeente. 

4.4.2.b.2 Meso-/ microniveau 

De gemeente bestaat uit de kernen Overpelt en Neerpelt. Beide gemeenten hebben een kleinstedelijk 
karakter met gemengde functies. Overpelt is iets meer verstedelijkt dan Neerpelt in karakter, 
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bodembezetting en functies. Kenmerkend is een vrij lage woondichtheid, wat in de Bouwmeesterscan 
van de gemeente (BUUR, 2020) als een lage score voor ruimtelijk rendement wordt vertaald. Hieronder 
wordt de bodembedekkingskaart van Pelt weergegeven. 

 
Figuur 68 Bodembedekkingskaart 1m resolutie opname 2015 (bron: geopunt – dd. 1/12/2021) 

Pelt heeft een oppervlakte van ca. 84 km² en een bevolkingsaantal (01/01/2021) van ca. 33 400 
inwoners. (overzicht zie onderstaande tabel) De inwoners zijn verspreid over de kernen Overpelt, 
Neerpelt, Lindel en Sint-Huibrechts-Lille, met verspreide open bewoning in en rond verschillende 
gehuchten (Herent, Bosakker, Hoeven, Heesakker, Holheide). De gehuchten zijn niet aaneengesloten, 
maar echte ruimtelijke spatiëring is er niet tussen de kernen, aangezien ze met elkaar in verbinding 
staan door wegen met lintbebouwing. De buitenwijken hebben doorgaans een vrij open karakter. 
 

 
Tabel 8 Aantal inwoners in gemeente Pelt (bron: AD Statistiek) 

 
Een aantal kwetsbare locaties zoals scholen, kinderopvang, ziekenhuis, rust- en verzorgtehuizen 
worden in onderstaande figuren weergegeven. 
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Figuur 69 Scholen binnen gemeente Pelt (bron: geopunt – dd. 01/12/2021) 

 
Figuur 70 Buitenschoolse opvang (bron: geopunt – dd. 01/12/2021)) 
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Figuur 71 Ziekenhuis, rust- en verzorgtehuizen (bron: geopunt – dd. 01/12/2021) 

De ruimtelijke structuur van Pelt is eerder versnipperd, maar met nog duidelijk aanwezige kenmerken 
van een kern-randgebied. Rondom de kernen bevindt zich (vaak versnipperd) landbouwgebied. Het 
landbouwgebied vormt tot op heden het belangrijkste aandeel in oppervlakte van de gemeente. 
Grasland, voedergewassen en maïs zijn de belangrijkste teelten, in mindere mate ook aardappelen. 
Doorheen het landbouwgebied liggen wegen met lintbebouwing, wat de plaatselijke bewoning een 
landelijk karakter geeft. Tevens beschikt de gemeente over een groot aantal veehouderijen (melkvee, 
varkens, …). Uit het GRS van Neerpelt (2005) blijkt een afname van het aantal landbouwbedrijven die 
is ingezet sinds de jaren ’90.  
 
Wat betreft industrie (zie hieronder), bevindt deze zich sterk geclusterd aan de grens met gemeente 
Lommel, net ten zuiden van het kanaal Bocholt-Herentals. Op deze locatie is de historische 
metaalfabriek ontstaan, een schakel in het netwerk van de ‘IJzeren Rijn’. De bedrijvigheid is er verder 
naar het zuiden uitgebreid. Momenteel bestaat de cluster van bedrijvigheid uit verschillende eenheden, 
onder de naam ‘Nolimpark’. Dit is één van de grootste industriezones in Noord-Limburg. Hier bevinden 
zich 4 SEVESO-inrichtingen: Nyrstar, Everzinc, Tygro Industries en Aerotrim/Soudal. Het 
bedrijventerrein heeft een gemixte samenstelling qua sectoren en kent weinig leegstand. Overige 
bedrijvigheid komt verspreid voor als losstaande bedrijven (naast de vele landbouwbedrijven). Ten 
noorden van Pelt (langs de Hamonterweg) ligt het bedrijventerrein Heikesveld, wat het tweede grootste 
is op het grondgebied van Pelt. Kleinere sites liggen meer centraal in de bewoonde kern van de 
gemeente. De KMO-zone Lommels Akker aan het kanaal is niet ontwikkeld (en is in het GRS van 
Neerpelt voorgesteld als pasmunt voor de ontwikkeling van Heikesveld).  
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Figuur 72 GBPV-installaties en Seveso-bedrijven (bron: geopunt) 

Wat betreft toerisme en recreatie, dienen verschillende open ruimtegebieden en landschapselementen 
als dragers voor zachte recreatie (Hageven, Hobos, Dommelvallei, recreatie langsheen het kanaal,… 
Ook op de Kolisheide zijn wandelpaden voorzien. De open ruimtegebieden maken integraal deel uit van 
het fietsknooppuntennetwerk en wandelnetwerk (zie onderstaande figuren). Ook ruiterpaden zijn 
aanwezig en zelfs een bewegwijzerde autoroute (de ‘Teutenroute). Pleziervaart op het kanaal is ook 
mogelijk. 
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Figuur 73 Fiets- en ruiternetwerk (bron: geopunt) 

 
Figuur 74 Wandelnetwerk (bron: geopunt) 
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Bovenlokale trekpleisters zijn bovendien het museum De Roosen, Heemmuseum Nederpeelt en 
Heemkundig en Archeologisch Museum St.-Huibrechts-Lille. Deze lokale musea zijn gelinkt aan de 
archeologische vondsten en restanten van (pre)historische activiteiten en nederzettingen in de 
gemeente. 

4.4.3 Ontwikkelingsscenario’s 

Een deel van deze ontwikkelingsscenario’s zijn het gevolg van het nieuwe PRUP “Afbakening 
Kleinstedelijk Gebied Pelt” (goedgekeurd door Provincieraad dd. 21/11/2018). Daarnaast zijn er nog 
een paar andere ontwikkelingsscenario’s zoals windmolenparken,… Bepaalde hiervan, zoals bv. het 
Nolimpark, zijn reeds in voorgaande hoofdstukken (zie hoofdstuk 4.2.3 en hoofdstuk 4.3.5) besproken. 
Naast bijlage 2 en hoofdstuk 4.4.2.a geeft onderstaande figuur de belangrijkste ruimtelijke 
ontwikkelingen weer. Deze worden tevens hieronder meer in detail besproken.   

 
Figuur 75 Geplande projecten te Pelt (bron: gemeente Pelt) 

4.4.3.a Ontwikkeling site en omgeving van het Noorderhart Mariaziekenhuis 

Zowel de ziekenhuisomgeving (zie zone 3 op Figuur 75) als de omgeving van ‘De Wuyten’ zijn 
opgenomen in deelgebied 4 (‘Omgeving ziekenhuis’) van het PRUP afbakening kleinstedelijk gebied 
Neerpelt-Overpelt (zie ook hoofdstuk 4.4.2.a). Het PRUP voorziet uitbreidingsmogelijkheden voor het 
ziekenhuis, de verplaatsing van station Overpelt en de realisatie van stedelijke 
gemeenschapsvoorzieningen (parkings, hoppinpunt, etc.) en de ontwikkeling van het stedelijk 
woongebied De Wuyten. De gemeente Pelt werkt aan een stedenbouwkundig inrichtingskader om de 
verschillende ontwikkelingen ruimtelijk op elkaar af te stemmen. 
 
Het Noorderhart Mariaziekenhuis breidt in de komende jaren en op korte termijn fors uit. Het verdubbelt 
bijna in omvang qua oppervlakte. Volgende nieuwe zaken komen erbij: 

- nieuw chirurgisch dagcentrum, welke onder meer zal bestaan uit een labo pathologische 
anatomie, een psychiatrisch dagziekenhuis, operatiezalen, revalidatieruimtes, 
diabeteseducatie,...  Dit complex komt aan de zuidkant van het ziekenhuis. 

- nieuwe ambulant centrum voor consultaties en technische onderzoeken. Dit bevindt zich aan 
de noordkant van het ziekenhuis 

- Grootschaliger nog is de nieuwbouw voor het Revalidatie- en MS-centrum (de vroegere MS-
kliniek) op de site van het ziekenhuis. De nieuwbouw voor MS Reva werd noodzakelijk genoemd 
omdat het huidige gebouw - dat uit de jaren '70 dateert - volledig verouderd is. De nieuwbouw 
van MS Reva zal 120 bedden tellen, ruimtes voor onderzoek en revalidatie, en een 
gemeenschappelijk bezoekersrestaurant. Er zal een fysieke verbinding zijn met het ziekenhuis. 
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- de vzw Kinderpsychiatrisch Centrum uit Hasselt zal tevens op deze site een kinderpsychiatrisch 
dagziekenhuis bouwen. 

 
Daarnaast is het de bedoeling dat ook de omgeving van het ziekenhuis zich verder zal ontwikkelen: 

- aan de overkant van het ziekenhuis zal de "zorgstraat" ingericht worden, met wellicht de komst 
van een zorghotel, de uitbouw van een welzijnscampus met o.a. regionale en provinciale zorg- 
en welzijnsdiensten 

- ten noorden van het ziekenhuis het openbaarvervoersknooppunt (interregionaal hoppinpunt)  
dat een centraal ankerpunt voor de streek zal worden, met een station voor alle regionale 
busdiensten en om het kwartier een snelbus naar Hasselt; de verplaatsing van de 
spoorweghalte naar die plek; de aanleg van een carpoolparking in overleg met het Agentschap 
Wegen en Verkeer; de bouw van een incubator bij het kruispunt van N71 en Noord-Zuid, 
bedoeld om de maakindustrie in de streek te versterken, enz. 

- verder ontwikkeling van et stedelijk woongebied De Wuyten. 

4.4.3.b Herbestemming TIO-site Overpelt 

De scholencampus WICO TIO van Overpelt (zie zone 2 op Figuur 75) verhuist normalerwijze in 2022 
naar de scholencampus Vondersbroek te Neerpelt (zie volgend hoofdstuk 4.4.3.c). Hierdoor komt deze 
zone vrij en zal deze herbestemd worden tot (binnen)stedelijke woonontwikkeling in de kern van 
Overpelt.  
 
In een samenwerking tussen gemeente en grondeigenaar werd een ‘projectleidraad’ opgesteld waarin 
de richtinggevende principes en gewenste kwaliteiten voor de herontwikkeling werden vastgelegd. Het 
projectgebied omvat ca. 2,4 hectare. Het toekomstig project moet op zich een meerwaarde zijn voor de 
deelkern Overpelt, en bij uitbreiding voor het ganse centrumgebied van Pelt. Het moet een plek worden 
waar het aangenaam is om te wonen en dit voor een divers doelpubliek, dus met een mix aan 
kwalitatieve woontypologieën, autovrij of op zijn minst autoluw en met voldoende ruimte voor groen en 
water, een kwalitatief ingericht openbaar domein waar het aangenaam vertoeven is én dat deel uitmaakt 
van een ruimer netwerk zodat passage verzekerd is. Het projectgebied is alleszins strategisch gelegen 
en de invulling ervan moet dan ook bijdragen aan de dynamiek van het dorpsleven in Overpelt. 
Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de ontwerpprincipes voor duurzame wijken. Het programma 
voor de herontwikkeling omvat 150 à 160 woningen, behoud van het beeldbepalende ‘A-blok’, 
doorsteken voor traag verkeer, ondergronds parkeren en een mix aan woontypologieën en 
ondersteunende functies (horeca, diensten, ateliers, etc.), en een kwalitatief openbaar domein, 
maximaal ingericht op fietsers en voetgangers. Start van de sloopwerken is voorzien in de loop van 
2022. 

4.4.3.c Campus Vondersbroek: 

In het Vondersbroek (zone 7 op Figuur 75 - tussen de kernen van Neerpelt en Overpelt – zie ook 
hoofdstuk 4.4.2.a) wordt de bestaande WICO-campus vernieuwd en uitgebreid tot ‘campus 
Vondersbroek’ en de twee WICO-locaties (Neerpelt en TIO-site (zie hoofdstuk 4.4.3.b)) samengevoegd 
tot één. Ook het ‘oud ziekenhuis’ wordt in deze ontwikkeling meegenomen. Het plan voorziet 
verschillende volumes ingeplant rond een centrale as die de verbinding vormt tussen de Stationsstraat 
en de Haspershovenstraat voor 300 tot 400 leerlingen. Ingebruikname is voorzien voor 1 september 
2022. 

 
Figuur 76 Beeld nieuwe campus Vondersbroek (bron: hln) 
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4.4.3.d Ontwikkeling woonuitbreidingsgebied Haspershoven 

Het woonuitbreidingsgebied Haspershoven (zone 1 op Figuur 75) is meer dan 10 hectaren groot en is 
centraal gelegen tussen de dorpskernen van Overpelt en Neerpelt. Het is dus ook omringd met 
allerhande voorzieningen zoals openbaar vervoer, scholen, detailhandel, e.d.. 
 
In 2016 is het woonuitbreidingsgebied Haspershoven omgezet naar woonreservegebied in het RUP 
“Den Dries/Haspershoven”. Het woonreservegebied kan ontwikkeld worden na opmaak van een RUP 
ter verankering van een visie voor het gebied. Die visie is in 2018 opgemaakt via een open oproep van 
de Vlaams Bouwmeester. Deze visie voorziet de ontwikkeling van een stedelijk landschap aan de 
Dommelvallei. Het ontwerp voorziet de realisatie van een nieuwe groene parkruimte door de bebouwing 
te concentreren aan de randen. Binnen deze groene parkruimte wordt een dragende structuur voorzien 
die de Dommelvallei versterkt, ruimte geeft voor waterberging en gecombineerd wordt met traag 
verkeer-verbindingen. In het noordelijke punt wordt gezocht naar een verbinding met Vondersbroek. 
Autoverkeer wordt afgewikkeld via de randen van het gebied.  De gemeente onderzoekt op dit moment 
mogelijke ontwikkelstrategieën.  

 
Figuur 77 Ligging Masterplan Haspershoven (bron: gemeente Pelt) 

4.4.3.e Ontwikkeling winkelsite De Koel 

De Koel (zone 12 op Figuur 75) is een kleinhandelszone in het middengebied tussen de kernen van 
Overpelt en Neerpelt. In 2005 is een BPA vastgesteld die de KMO-zone heeft omgevormd naar een 
handelszone voor middelgrote handelszaken en detailhandel, met als doel het baanwinkelfenomeen 
aan banden te leggen. In 2016 is een RUP opgemaakt die het BPA heeft bijgestuurd om tot een meer 
kwalitatieve invulling te komen. Totaal omvat dit ca. 15.000 tot 17.500 m² verkoopoppervlak. 
Ondertussen is de site quasi-volledig ingevuld met supermarkten en middelgrote detailhandel.  
 
De Leopoldlaan is de slagader van Pelt. De Koel fungeert samen met de Sellekaertsstraat als 
toegangsweg tot het winkelgebied. De ontwikkelingen van deze handelszone de jongste jaren geeft een 
hogere verkeersdruk van autoverkeer. Hierdoor is er een aanpassing van de verkeersafwikkeling nodig. 
Omdat er aan het kruispunt Leopoldlaan-Sellekaertsstraat niet veel veranderd kan worden, moeten de 
aanpassingen vooral gebeuren op het kruispunt Leopoldlaan-De Koel. 
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Het verkeer komende van Neerpelt krijgt een afslagstrook naar De Koel. Auto’s komende van Overpelt 
moeten na de aanleg via de Sellekaertsstraat naar de handelszone. De zone uitrijden kan enkel nog via 
de Leopoldlaan-De Koel. Het kruispunt krijgt aangepaste fiets- en voetpaden. Het project moet een 
verbetering inhouden van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de zone voor alle verkeer, 
maar in eerste instantie voor de zwakke weggebruiker. De Peltse gemeenteraad heeft deze herinrichting 
van het kruispunt Leopoldlaan-De Koel in herfst 2021 goedgekeurd. 
 

 
Figuur 78 Overzichtskaart herinrichting kruispunt Leopoldlaan – De Koel (bron: hln) 

4.4.3.f Porta Pelta-zuid 

Door de gemeente Neerpelt is de start gemaakt met het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
Porta Pelta Zuid (zone 9 op Figuur 75), gebaseerd op het beeldkwaliteitsplan Porta Pelta. Door 
gewijzigde regelgeving is de opmaak van een RUP niet meer persé nodig. De visie van Porta Pelta Zuid 
voorziet een waterfrontontwikkeling langs het kanaal. Binnen deze visie worden een aantal bouwvelden 
onderscheiden, voornamelijk in handen van particuliere eigenaren. Daarnaast maakt ook de site van de 
ouwe gemeentewerf hiervan onderdeel uit. Het is te verwachten dat verschillende van deze bouwvelden 
de komende jaren tot ontwikkeling komen.  
 
Voor de site van de oude gemeentewerf voert de gemeente een bodemonderzoek uit met het oog op 
het starten van planvorming naar een mogelijke toekomstige nieuwe invulling. 

4.4.3.g Agter de Heuf 

De planvorming voor de ontwikkeling van Agter de Heuf (zone 8 op Figuur 75) is reeds 10 jaar terug 
gestart en kadert binnen de destijds opgemaakte centrumvisie voor Overpelt. Ondertussen is de bouw 
van dit gebied in uitvoering, met de ontwikkeling van appartementen, handel en functies op het snijvlak 
van wonen, welzijn en zorg. Ook de omgevingsaanleg is in uitvoering. De bedoeling is om de link te 
leggen tussen enerzijds het ziekenhuis en anderzijds het centrum van Overpelt. Onder andere een 
hoogwaardig publiek domein moet hieraan bijdragen. 
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Figuur 79 Ontwikkeling van Agter de Heuf (bron: gemeente Pelt) 

4.4.3.h Aanpassing Nolim-Zuid  

Dit deelplan van het PRUP van de afbakening van het kleinstedelijk gebied (zie hoofdstuk 4.4.2.a en 
zone 10 op Figuur 75) is van toepassing op het gebied dat omgeven wordt door de N71/Ringlaan ten 
zuiden en de N712 ten oosten en ten noorden. Het deelgebied Nolimpark-Zuid ligt enkele honderden 
meters ten westen van de projectsite. Bij de vaststelling van het provinciaal RUP ‘afbakening 
kleinstedelijk gebied’ in 2018 is de deelzone van Nolimpark-Zuid (driehoek tussen Ringlaan, 
Astridlaan/Industrielaan en de gemeentegrens met Lommel) van bestemming gewijzigd naar ‘regionaal 
bedrijventerrein’ en een bufferzone langs de gemeentegrens. Op dit moment wordt een inrichtingsvisie 
opgemaakt om de ontwikkeling van deze bedrijfszone te sturen, met bijzondere aandacht voor 
beeldkwaliteit, zuinig en gedeeld ruimtegebruik, mobiliteit en klimaatbestendigheid (o.a. waterinfiltratie). 
D.w.z. dat men hier ruimte voorziet voor regionale bedrijven die gericht zijn op een zichtlocatie. Het 
deelplan stelt dat er in het gebied Nolim-Zuid ruimte is voor een tiental regionale bedrijven met een 
gezamenlijke oppervlakte van 11ha (plus een groene buffer van 1ha). Het woonlint in het westelijke deel 
van het gebied wordt behouden. Naar verwachting zal de zone binnen 5 à 10 jaar grotendeels ingevuld 
zijn. 

4.4.3.i Ontwikkeling vrachtwagenparking/servicestation 

Het terrein ten zuiden van de N71/Ringlaan en het deelgebied Nolimpark-Zuid en ten noorden van de 
spoorweg ter hoogte van het kruispunt met de Astridlaan (in de volksmond bekend als het 
‘aspergeveld’(zone 11 op Figuur 75)  ligt in een bufferzone en werd niet als deelplan opgenomen in het 
PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt’. Naar aanleiding van het plan-MER horende 
bij dit PRUP werd geoordeeld dat deze bufferzone behouden dient te worden en aldus niet bruikbaar is 
voor de ontwikkeling van industriële activiteiten. Wel behoort het tot de mogelijkheden om op het terrein 
een vrachtwagenparking met overnachtingsmogelijkheid en servicestation in te richten over een 
oppervlakte van 7 tot 8ha. Hierbij wordt ook gedacht aan duurzame initiatieven zoals een 
waterstofstation. Dit initiatief zou kunnen bijdragen aan het verminderen van de overlast door 
geparkeerde vrachtwagens in de gemeente (en buurgemeenten) en, door de ligging aan de 
verkeershoofdinfrastructuur, op regionaal niveau kunnen voorzien in een kwaliteitsvolle overnachtings-
/ verblijfsmogelijkheid voor de internationale logistiek. De gemeente voert overleg met de provincie over 
de noodzakelijke bestemmingswijziging. 
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Figuur 80 Afbakening terrein RUP vrachtwagenparking – servicestation (bron: plan-MOBER Nolimpark 
Oost) 

4.4.3.j Marktplein 

In 2016 heeft de gemeente Neerpelt een participatieproject opgestart rondom de herinrichting van het 
Marktplein (zie zone 4 op Figuur 75). Samen met de huidige lopende participatietrajecten/studies zoals 
Peltorama, Centrumvisie, Ruimtelijke visie van de Dommel,… werden de nieuwe krachtlijnen opgesteld 
als input voor het nieuwe schetsontwerp. Het nieuw Marktplein moet een ontmoetingsruimte op een 
multifunctioneel plein worden, moet klimaatvriendelijk ingericht worden op een kindvriendelijke manier 
volgens de regels van toegankelijkheid. Met het nieuwe ontwerp wordt de Peltenaar aangemoedigd om 
vaker met de fiets of te voet te komen, waarbij de parkeerplaatsen dienst doen ter ondersteuning van 
de lokale handelaren in de omgeving. 
 

 
Figuur 81 Schetsontwerp voorjaar 2021 (bron: gemeente Pelt) 
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4.4.4 Huidige beleidsvisies en -doelstellingen 

4.4.4.a Vlaams niveau 

De Vlaamse Regering keurde op 20/07/2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) goed. Hierbij werd als belangrijkste doelstelling het volgende vooropgesteld: het 
bestaande ruimtebeslag beter benutten en de open ruimte maximaal vrijwaren t.b.v. de ontwikkeling 
van een internationaal sterke regio waar het leven goed is, iedereen zich duurzaam kan verplaatsen, 
waar biodiversiteit en voedselproductie verzekerd zijn en de ruimte klimaatbestendig is ingericht. Daarbij 
dient eveneens het erfgoed opgewaardeerd worden en de karakteristieken van het landschap te 
behouden of te herstellen door toepassing van de ruimtelijke principes die ingaan op aspecten zoals 
(historische) gebiedskenmerken en beleving. 
 
Op 12/07/2013 keurde de Vlaamse regering reeds het decreet onroerend erfgoed definitief goed. Dit 
decreet heeft als doel om het behoud en het beheer van de waarden van onze landschappen, 
monumenten en archeologie te verzekeren. Dit onroerend erfgoeddecreet vervangt de drie bestaande 
decreten (monumentendecreet van 1976, archeologiedecreet van 1993 en landschapsdecreet van 
1996) en een wet uit 1931 op het behoud van monumenten en landschappen. Tevens is dit een 
omzetting van het Verdrag van Malta (La Valetta, 1992) in de Vlaamse wetgeving. Het decreet voorziet 
dan ook een integrale benadering van het onroerend erfgoed. De grootste wijzigingen hebben 
betrekking op het archeologiebeleid. De regelgeving rond archeologienota's en de inventaris 
bouwkundig erfgoed vormen er een onderdeel van. 
 
Daarnaast regelt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO - 08/05/2009) en 
uitvoeringsbesluiten de organisatie van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen en vervangt hierbij het 
Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het Decreet betreffende de ruimtelijke 
ordening, gecoördineerd op 22/20/1996. De VCRO is de basis voor het ruimtelijk planningsstelsel op de 
drie bestuursniveaus, regelt de ruimtelijke structuur- en beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
stedenbouwkundige verordeningen, de omgevingsvergunningsplicht voor stedenbouwkundige 
handelingen,… Een stedenbouwkundige vergunning is onder andere vereist voor het bouwen, 
aanleggen van verhardingen, reliëfwijzigingen (ophogingen) en voor het gebruik van grond om een 
vaste inrichting op te plaatsen. 
 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) worden Overpelt en Neerpelt als kleinstedelijk 
gebied op provinciaal niveau aangeduid. De positie in het Vlaamse grondgebied is al deel van de oost-
westgeoriënteerde as ‘Kempische As’, versterkt door het kanaal Bocholt-Herentals, als poort naar 
Duitsland. De rol van dit gebied is vooral industrieel-economisch, gezien deze gunstige ligging, met 
natuurwaarden in de landschapsrelicten die drager zijn voor toeristisch-recreatieve activiteiten. De regio 
is een landbouwregio. De gunstige economische ligging heeft zich vertaald in de aanwezigheid van het 
grote bedrijventerrein Nolimpark (zie hoofdstuk 4.4.2.a); echter is industrie in de regio vrij beheerst 
ontwikkeld en blijft open ruimte gevrijwaard voor landbouw en natuur – hoewel de residentiële 
bebouwing deze matrix ietwat versnippert. 
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Figuur 82 Ruimtegebruik volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

In het Decreet Landinrichting (2014) worden daarnaast een aantal instrumenten aangereikt die 
landinrichting sneller en efficiënter kunnen realiseren en heel wat mogelijkheden bieden voor 
flankerende maatregelen, o.a. voor getroffen landbouwbedrijven. 
 
Het Gemeentewegendecreet dd. 01/09/2019, welke de Wet op de Buurtwegen dd. 10/04/1841 
vervangt, regelt de omgang met "gemeentewegen". Voortaan volstaat een expliciete beslissing van de  
gemeenteraad om een gemeenteweg aan te leggen, te wijzigen, verplaatsen of opheffen. De 
buurtwegen verliezen aldus hun aparte statuut en de provincies verliezen hun specifieke bevoegdheden 
ten aanzien van die buurtwegen. 

4.4.4.b Provincie Limburg 

In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg (goedgekeurd in 2003) is de regio vastgelegd 
als belangrijke kleinstedelijke schakel in de Kempische As. De kernen van Lommel, Neerpelt en 
Overpelt functioneren als een geheel en worden ook als een cluster meegenomen in de 
structuurplanning van de regio. Ontwikkelingen voltrekken zich langsheen de dragers (N71, kanaal, 
IJzeren Rijn) en versterken zo de bovenregionale samenhang van het gebied. Alsook wordt de 
ontsluiting gegarandeerd naar alle richtingen – wat in het noorden de landsgrens met Nederland 
overbrugt. 
 
Overpelt maakt deels deel uit van de deelruimte ‘Drieparkengebied’ binnen de hoofdruimte Kempen. In 
Limburg worden drie Kempense Parken onderscheiden met significante natuurwaarde: park hoge 
Kempen, Park Midden - Limburg en Park Lage Kempen. Overpelt ligt aan het Park Lage Kempen. Op 
provinciaal niveau zijn de bossen, heidelandschappen en valleigebieden van belang voor het groene en 
blauwe netwerk. Ze bieden structuur, ademruimte en verblijfplaatsen voor fauna. 
 
Inzake bewoning wordt vanuit de provincie inbreiding van de kernen vooropgesteld, om verdere 
versnippering van het randstedelijk landschap te voorkomen. Deze zone is immers voorbehouden aan 
landbouw en groen, die – mits stimulerende maatregelen – zich moeten kunnen ontwikkelen om een zo 
groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te bekomen. Daarbij wordt een evenwicht tussen beide functies als 



 

200792 Gemeente Pelt Strategisch MER 15/02/2022 blz. 111 van 133 
 

zeer belangrijk erkend en wordt er ook ingezet op het combineren van functies (bv. recreatief 
medegebruik). De regio biedt immers veel mogelijkheden voor laag dynamisch toerisme en recreatie. 
 
Naast bovenstaande Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg werkt de provincie Limburg aan het 
"Ruimtepact 2040". Het "Ruimtepact 2040" is het nieuwe Beleidsplan Ruimte voor Limburg. Het 
voorontwerp van het beleidsplan bevat een strategische visie en 3 beleidskaders. De provinciale 
strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling in Limburg geeft een langetermijnvisie weer die vertrekt 
vanuit een ruimtelijke samenhang én een niet-concurrentiële positie van gemeenten onderling. Het is 
een gemeenschappelijk verhaal, als referentiekader voor de gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen, 
waarbij vier belangrijke engagementen van de provincie in de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg 
worden opgenomen: 

- Actief meewerken aan e ruimtelijke transitie, waarbij gestreefde wordt naar een zuinig 
ruimtegebruik met minder ruimtebeslag, vrijwaren van open ruimtes en een betere ruimtelijke 
kwaliteit 

- Actief en gericht bakens uitzetten in de ruimtelijke transitie door uitvoering te geven aan 
prioritaire acties, met een hoog ambitieniveau, in de bebouwde én in de open ruimte 

- Ondersteunen van gemeenten bij het realiseren van de gemeenschappelijke doelen van de 
diverse gemeenten 

- Allianties sluiten met aangrenzende gemeenten, provincies, gewesten en/of andere 
samenwerkingsverbanden om gezamenlijk te werken aan ruimtelijke grensoverschrijdende 
projecten. Op deze manier kan de provincie Limburg zich op provinciaal, Vlaams, nationaal en 
internationaal niveau connecteren. 

 
In het voorontwerp beleidsplan dat voorligt zijn vanuit bovenstaande visie drie thematische 
beleidskaders uitgewerkt: 
 

- beleidskader Wonen in stads- en dorpskernen: Het beleidskader zet in op goed wonen in 
Limburg met respect voor de ruimte. Want wonen vraagt ruimte en heeft planologische en 
stedenbouwkundige gevolgen. Wonen heeft een aanzienlijke impact op ons ruimtebeslag. De 
ambitie van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bestaat erin om het 
bestaande ruimtebeslag beter te benutten en de open ruimte maximaal te vrijwaren. Limburg 
heeft een sterkere stedelijke structuur nodig om een (inter)nationale positie waar te maken en 
om talentvolle jongeren te doen kiezen voor wonen in Limburg. Krachtige steden blijven 
belangrijke groeipolen voor mensen, activiteiten en economische ontwikkelingen voor een 
ruimer omliggend gebied.  
 

- beleidskader Economische Ruimte: Een economisch gezonde en veerkrachtige provincie zorgt 
voor de welvaart en het welzijn van de Limburgers. Hiervoor is een goede economische 
differentiatie nodig. Dit is een mix van maakindustrie, handel, diensten, logistiek, bouw, zorg, 
vrijetijdseconomie, land- en tuinbouw, fruitteelt, incubatoren, ICT en digitale media, creatieve 
economie, cleantech, biotech, medtech, research and development, ... Al die economische 
activiteiten hebben ruimte nodig. Dit kan verweven met andere activiteiten in stads- en 
dorpskernen, op specifieke locaties zoals bedrijventerreinen en campussen en specifiek voor 
landbouw en fruitteelt in de open agrarische ruimte. 
 

- beleidskader Open Ruimteschakels: De open ruimte is een systeem waarin alle onderdelen, in 
meerdere of mindere mate, belangrijk zijn voor het goed functioneren ervan. Een sterk 
samenhangend open ruimtesysteem waarborgt de ecosysteemdiensten die van cruciaal belang 
zijn voor de leefkwaliteit in Limburg. Goede verbindingen zijn essentieel voor die samenhang. 
Verdere versnippering en verharding hebben een negatieve en verstorende invloed op het open 
ruimtesysteem en moeten vermeden worden. 

4.4.4.c Gemeente Pelt 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Pelt is opgemaakt voor de fusie tussen Neerpelt en 
Overpelt werd voltrokken. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is een beleidsdocument: het geeft 
de visie van het bestuur op de ruimtelijke ontwikkeling van Pelt. Het geeft plaats aan wonen, werken, 
natuur en recreatie in de gemeente. Belangrijk zijn de twee krachtlijnen in het structuurplan: enerzijds 
Pelt verder dynamisch laten groeien op het vlak van wonen en industrie in een verstedelijkt gebied en 
anderzijds ruim plaats geven aan een kwalitatief hoogstaand buitengebied.  
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In Pelt zijn er dus twee structuurplannen opgemaakt: één voor beide deelgemeenten. Beide plannen 
worden besproken in de conceptnota. Hiervoor wordt dan ook naar deze nota verwezen. Immers vormen 
deze plannen enerzijds een basis voor het huidige ruimtelijke beleid en anderzijds is het uiteraard de 
bedoeling de plannen integraal te vervangen. In de Conceptnota worden door Omgeving (2020) de 
belangrijkste kenmerken en doelstellingen voor het gebied geëxtrapoleerd uit beide structuurplannen: 

- Versterking van het stedelijk gebied (kernversterking – slim verdichten en het slim en compact 
combineren van stedelijke functies) 

- Pelt als economisch knooppunt in het netwerk van de Kempische As (strategische positie 
bestendigen en uitbouwen door in te zetten op Nolimpark en infrastructuur) 

- Gefragmenteerde open ruimte gebied (inzetten op het vrijwaren van de open ruimte door 
verdere versnippering tegen te gaan, en het afstemmen van functies in het open ruimtegebied 
om het landschapsbeeld en -waarden te bewaren) 

- Versterken van de natuurlijke structuur (natuurnetwerk uitbouwen om de bestaande 
verbindingen en groenblauwe gebieden te ondersteunen, in het belang van de natuurwaarden) 

- Hiërarchie van kernen om verdere verlinting tegen te gaan (uitbouwen van levendige kleinere 
dorpskernen om verdere versnippering van de open ruimte tegen te gaan, die wordt veroorzaakt 
door de woonlinten) 

 

 
Figuur 83 Collage structuurplannen Neerpelt en Overpelt (bron: Conceptnota Pelt, Omgeving, 2020). 

 
Wat betreft de ontwikkeling van de stadskern(en) van Pelt, zijn enkele 
masterplannen/beeldkwaliteitsplannen opgemaakt. Dit maakt dat de meest landschappelijk 
waardevolle verstedelijkte gebieden binnen het grondgebied worden gereglementeerd en met harmonie 
in het straatbeeld kunnen worden ontwikkeld. Dergelijke plannen zijn voorlopig opgemaakt voor: 

- Het gebied rond de Leopoldlaan 
- Het gebied rond de Oude Markt 
- Het gebied ‘Dikke Muur’ 

 
In juni 2020 is een Bouwmeesterscan van de gemeente uitgevoerd, waar een analyse van de ruimte 
werd gemaakt, voorstellen voor strategische projecten werden gedaan, alsook enkele quick wins 
werden voorgesteld om aan ruimtelijke kwaliteit te winnen. Ook werd een blik geworpen op knelpunten 
en hoe deze zouden kunnen worden aangepakt in gerichte projecten. Zo zijn verschillende ambities 
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gedefinieerd, rekening houdend met de huidige kansen en troeven van de gemeente. Deze scan vraagt 
deels een transitie naar een meer duurzame, ruimtelijke gemeente op alle niveaus, sectoren en 
deeldomeinen van een beleid. Om dit concreet te maken, werden enkele concrete stappen voorgesteld 
die meegenomen worden in de beleidsplanning. Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op de 
processen en actoren die nodig zijn om tot verduurzaming te komen. Aandacht wordt besteed aan onder 
meer het uitbouwen van een autonome, sterke stadskern; duurzame mobiliteitsvormen ter realisatie van 
een optimale ontsluiting op alle niveaus (bv. mobipunten, zachte verbindingen); het betrekken van 
bewoners om in coalitie nieuwe initiatieven te dragen; het versterken van landbouw en open ruimte door 
deze in specifieke beheers projecten te kaderen (bv. landbouwparken, duurzame landbouwvormen 
stimuleren); een positieve energiebalans tewerkstellingen; … 
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4.5 Gezonde en veilige leefomgeving 
 
Onder dit thema worden de diverse hinder- en gezondheidsthema’s samengevoegd. Het gaat hier dan 
ook voornamelijk over de kwaliteit van onze leefomgeving. Hierbij wordt dan ook antwoord gegeven op 
de vraag hoe gezond Pelt vandaag is en / of de huidige ruimtelijke inrichting van het grondgebied Pelt 
reeds voldoende bijdraagt tot een gezonde leefomgeving. De focus ligt hierbij dan ook op de huidige 
kwaliteit van de bodem, water, lucht,… Tevens wordt ook geluidshinder in het kort besproken. Geur- en 
lichthinder zijn onzes inziens op strategisch niveau van minder belang omdat deze vaak tijd en project 
gebonden zijn..   

4.5.1 Bodem- en grondwaterkwaliteit 

Via het geoloket van OVAM (zie onderstaande figuur) worden de percelen weergegeven welke 
onderzocht geweest zijn o.v.v. een bodemonderzoek. Enkel op deze plaatsen is momenteel in Pelt 
gekend of er al dan niet een verontreiniging aanwezig is.  

 
Figuur 84 Bodemonderzoeken op het grondgebied van gemeente Pelt (bron: geoloket OVAM dd. 
18/11/2021) 

Vanuit bovenstaande figuur ziet men dat over Pelt verspreid bodemonderzoeken werden uitgevoerd. 
Hoe minder landelijk, hoe meer bodemonderzoeken. Indien er een beschrijvend bodemonderzoek of 
sanering werd uitgevoerd, betrof dit voornamelijk lekkende tanken en dus ook voornamelijk 
verontreinigingen met minerale olie en BTEX.  
 
Daarnaast is er in het westen van Pelt een cluster aan bodemonderzoeken uitgevoerd geweest. Dit is 
de locatie van de vroegere arbeiderswijk van de zinkfabriek, met name Overpelt-Fabriek. Eind 
negentiende eeuw startte men in Overpelt met een kleine arseenfabriek. De uitbreiding naar productie 
van lood- en kopersulfaat volgde snel. Kort daarna startte de zinkproductie volgens het thermisch 
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procedé, vrij vlug gekoppeld aan het roosten van sulfide-ertsen. Enkele jaren later werden de 
roostgassen (SO2) opgevangen en werd gestart met de productie van zwavelzuur. Belangrijk was de 
overgang van de thermische naar hydrometallurgische zinkwinning door elektrolyse in 1974. Hierdoor 
werd de emissie van zware metalen, de hoeveelheid vaste restproducten en SO2 sterk verminderd. Het 
thermische proces leverde grote hoeveelheden vaste materialen die op het terrein zelf en in de brede 
omgeving werden gebruikt als opvulling of wegverharding. Omdat het hydrometallurgisch proces langs 
de natte weg verloopt is het risico op verontreiniging van het grondwater door lekken of overlopen veel 
rechtstreekser. Bij het proces komen grote hoeveelheden ijzerhoudend slib vrij waarvoor grote bekkens 
moesten aangelegd worden. 
 
Onder het fabrieksterrein is het grondwater tot een diepte van 160 à 170 m-mv verontreinigd. Het totale 
volume verontreinigd grondwater onder het fabrieksterrein kan ruw geschat worden op 9.240.000 m³. 
De ondergrond van het volledig bedrijfsterrein is verontreinigd met de zware metalen cadmium, koper, 
kobalt, nikkel en zink, beperkter met arseen. Er zijn tevens indicaties dat naast de VLAREBO 
genormeerde “klassieke” metalen (As, Cu, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn en Hg) er in de afvalstoffen waarmee de 
terreinen bedekt zijn diverse andere stoffen (o.a. titanium, mangaan, strontium…) in verhoogde 
concentraties aanwezig zijn t.o.v. de natuurlijke achtergrondconcentraties. 
 
Verdere verspreiding van het verontreinigd grondwater in de zandgronden wordt niet gehinderd door 
verticale of horizontale barrières. De (vroegere) hoge grondwaterontrekkingsdebieten uit de diepe 
waterwinningen (160 - 190 m-mv) hebben de verspreiding van de verontreiniging ruimtelijk in belangrijke 
mate beperkt maar tegelijk ook naar de diepere waterlagen verplaatst in die mate dat de grondwatertafel 
zich onder de afvallaag op het terrein bevindt. Bij wegvallen van de waterwinningen zou het grondwater 
tot in de afvallaag kunnen stijgen waardoor verhoogde uitloging kan optreden. In enkele putten worden 
op grote diepte reeds de grondwatersaneringsnormen voor cadmium overschreden.  
 
Bepaalde puntbronnen werden te Pelt reeds gesaneerd. Zo heeft men in de scholen, in de 
jeugdbeweging van Overpelt de aanwezige zinkassen afgegraven in periode 2006-2008. Daarnaast 
kregen omwonenden het advies om preventieve maatregelen te nemen, met name geen water van 
eigen bodem te drinken en geen groente te telen in eigen tuin. Indien men in deze streek wel zelf 
groenten wenst te telen dient men minstens rekening te houden met het volgende: 

- Nagaan hoeveel cadmium op de plaats van de groenteteelt aanwezig is 
- Zien dat de bodem hier zuur neutraal is 
- Regelmatig een flinke hoeveelheid stalmest, compost of teelaarde gebruiken. Deze organische 

stoffen houden cadmium vast, zodat het minder makkelijk wordt voor je planten om dit op te 
nemen. Bovendien is bemesten goed voor je bodem en de groei van je groenten. 

- De groenten zeer grondig wassen voor gebruik 
Echter is het groot aantal kankersterften in Noord-Limburg nooit direct kunnen verbonden worden met 
de verontreinigende werkzaamheden, al wordt de samenhang wel vermoed. 
 
Naast de verwijdering van zinkassen in de omgeving van de voormalige fabriek (geen uitloging meer 
mogelijk naar het grondwater) werden er reeds bemalingsputten geïnstalleerd om het grondwater in de 
meest verontreinigde zones op te pompen en te zuiveren. Tevens wordt via een monitoringsprogramma 
de grondwaterkwaliteit gemeten om eventuele verslechtering tijdig te kunnen opmerken en zodoende 
eventueel bijkomende maatregelen te kunnen treffen. Uit deze analyses blijkt tevens dat de concentratie 
aan zink ook ruimer dan de 9km zone boven de bodemsaneringsnorm ligt. 
 
Daarnaast werd ook door OVAM de impact van zware metalen op de landbouw onderzocht. Voor 
Overpelt werd hierbij het volgende besloten: “Op basis van de LAC-signaalwaarde4 voor cadmium is de 
risicozone voor akker- en tuinbouw in Overpelt groter dan 9 kilometer rond de fabrieksterreinen. Lood 
en arseen hebben minder invloed. Bovendien hebben de verontreinigingen op de fabrieksterreinen geen 
aantoonbare impact op de kwaliteit van het drinkwater of op de irrigatie. M.a.w. grondwater dat gebruikt 
wordt als drinkwater, voor de voedingsindustrie of voor irrigatie, wordt niet bedreigd door de historische 

 
 
 
4 De LAC-Signaalwaarde voor het gehalte van een stof in de bodem geeft het laagste niveau aan dat, bij 

overschrijding, aanleiding kan geven tot het optreden van nadelige effecten voor de opbrengst en kwaliteit van 
agrarische producten en de gezondheid van mens en dier. 
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verontreiniging. Er wordt geen risico verwacht in de toekomst.” Tevens werd een aanvullende studie – 
het landbouweffectenrapport (LER) – uitgevoerd. Uit enquêtes bleek dat boeren die vroeger gevoelige 
gewassen teelden, overgeschakeld zijn naar andere gewassen om het verlies op te vangen. De 
gevoelige gewassen worden niet meer geteeld in de ruime omgeving van de fabrieksterreinen. 
 
Uit een toetsing van meetresultaten uit 2004-2007 en 2008-2010 van de 9 kilometerzone rond de fabriek 
van Overpelt bleek dat de kwaliteitsnorm voor cadmium niet werd overschreden. Voor zink was de 
toestand in 2004-2007 op de meeste plaatsen nog slecht. In 2008-2010 merkte de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) een lichte verbetering. Enkel het grondwater in het Kempens Aquifersysteem 
bleek nog sterk verontreinigd met zink. Bij berekening met diverse modellen wordt geschat dat in het 
Quartair Aquifersysteem pas vanaf 2500 geen overschrijding van de milieukwaliteitsnormen zullen 
aanwezig zijn voor de zware metalen.  
 
Naast de controle door OVAM (via bodemonderzoeken) voeren VMM, INBO,… ook (systematisch) 
metingen uit van het grondwater waarbij gecontroleerd wordt of de kwaliteit van het grondwater voldoet 
aan een heel aantal normen. (zie onderstaande figuur) De normen zijn voor het gebied voor de productie 
van drinkwater (zie hoofdstuk 4.1.3) strenger dan elders. Het is immers van cruciaal belang dat de 
kwaliteit van het grondwater in deze zone verzekerd wordt.  

 
Figuur 85 Grondwatermeetnetten te Pelt (bron: www.dov-vlaanderen.be) 

Vanuit deze grondwatermeetnetten werd in het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas 2016-2021 van 
CIW per grondwaterlichaam de monitoringsresultaten van VMM getoetst aan de milieukwaliteitsnormen 
voor grondwater. Voor de aanwezige grondwaterlichamen MS_0100_GWL_1 (Quartair – freatisch), 
MS_0200_GWL_1 (Kempens – freatisch) en MS_0200_GWL_2 (Kempens – gespannen) in gemeente 
Pelt kan hierbij het volgende besloten worden: 

http://www.dov-vlaanderen.be/
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- Er is één puntbron in de grondwaterlichamen aanwezig te Overpelt. In deze streek bevindt de 
eerste afsluitende kleilaag (Formatie van Boom, HCOV 0300) zich op een aanzienlijke diepte 
van meer dan 400 m-mv. Daarboven zijn verschillende goed doorlatende waterhoudende 
zandpakketten afgezet die een snelle verticale en horizontale verspreiding van verontreinigende 
stoffen toelaten. Het grootste deel van de grondwaterverontreiniging is ontstaan op 
bedrijfsterreinen van de non-ferro industrie door middel van indirecte lozing en uitloging. Door 
stof opwaai en atmosferische depositie is een grote hoeveelheid zware metalen vanuit de 
bedrijfsterreinen in de omgeving terechtgekomen. Door uitloging komt deze verontreiniging 
terecht in het grondwater. De restproducten van de nonferroactiviteiten (metaalslakken) werden 
in de loop van de geschiedenis als verharding gebruikt voor de aanleg van wegen en de 
ophoging van terreinen. De verontreiniging door de non-ferro industrie kreeg hierdoor een 
diffuus karakter. In Pelt worden er dan ook op bepaalde plaatsen overschrijdingen van het 
gehalte aan zware metalen in het grondwater vastgesteld.  

- Een belangrijk probleem voor de kwaliteit van het grondwater zijn de pesticiden. Die producten 
zijn schadelijk voor de gezondheid en voor de natuur. In Pelt werden volgende pesticiden niet 
gedetecteerd (d.i. onder de rapportagegrens): DMS5, Atrazine6 en Bentazon7 Daarnaast werd 
2,6-Dichlorobenzamide (BAM)8 boven de rapportagegrens maar onder de norm gerapporteerd. 
Deze laatste dient dan ook verder opgevolgd te worden.  

- In Pelt komt nitraat in het grondwater voor, welke de milieukwaliteitsnormen overschrijden. Deze 
verhoogde concentraties zijn ontstaan t.g.v. externe antropogene invloeden, meestal in de vorm 
van overbemesting. 

- Kalium, welke van nature hier in verhoogde concentraties aanwezig kan zijn, overschrijdt in Pelt 
ook de norm in voornamelijk het freatische grondwater. 

- Zowel ammonium als fosfaten leiden in Pelt niet tot een slechte kwalitatieve toestand van de 
Aquifersystemen.  

De toestand is sinds 2012 licht verbeterd, maar de laatste jaren is er een stagnatie. Er kan besloten 
worden dat geen één van de grondwaterlichamen in goede chemische toestand verkeert. 

4.5.2 Oppervlaktewater- en afvalwaterkwaliteit en kwaliteit waterbodem 

4.5.2.a Eindergatloop - Dommel 

De bron van de Dommel bevindt zich op het Kempisch plateau te Peer. Ze stroomt noordwaarts 
doorheen het centrum van Pelt en mondt in ‘s Hertogenbosch uit in de Maas. De waterkwaliteit in de 
Dommel (=speerpuntgebied type 2) varieert van matig in de bovenloop, tot ontoereikend in de 
benedenloop. 
 
Rivieren worden gevoed vanuit het grondwater. De kwaliteit van het grondwater bepaalt dan ook deels 
de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit effect is meestal groter in de bovenloop van de rivier, 
tenminste als er niet in die rivier geloosd wordt. De cadmium- en zinkconcentraties in de Eindergatloop, 
Dommel en Warmbeek bleken sterk boven de milieukwaliteitsnorm (respectievelijk 5 µg/l en 500 µg/l) 
te liggen. De bemalingsputten welke geplaatst zijn om de verontreiniging van het grondwater te 
beheersen, zullen echter na verloop van tijd ook effect hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Zonder maatregelen zullen ook in 2100 de verontreinigingspluimen vanuit de fabriek nog verhoogde 
concentraties aan cadmium en zink in de waterlopen veroorzaken. 
 
Naast de kwel vanuit het grondwater was ook de historische verontreiniging door lozing van het 
afvalwater door de zinkfabrieken zeer ernstig. Behalve opgeloste zware metalen zijn ook ertsdeeltjes 
op het oppervlaktewater geloosd. Ook de Eindergatloop is sterk vervuild met zware metalen als arseen, 

 
 
 
5 Tolylfluanide, een fungicide waarvan dimethylsulfamide (DMS) een afbraakproduct is, wordt toegepast bij de teelt 

van fruit, groenten en sierplanten. 
6 Atrazine is een herbicide dat vooral gebruikt wordt bij de teelt van mais, asperges, schorseneren en fruit. Het 

pesticide is sinds 2004 van de markt gehaald.  
7 Bentazon is een herbicide dat alleen gebruikt wordt voor landbouwtoepassingen (maïs, ui, sjalot, erwt, boon, 

knoflook). 
8 BAM is een afbraakproduct van dichlobenil, een herbicide dat zowel voor het onderhoud van groenzones als in 
de landbouw ingezet is geweest maar sinds 2008 verboden is. 



 

200792 Gemeente Pelt Strategisch MER 15/02/2022 blz. 118 van 133 
 

cadmium, chroom, koper, lood, zink en antimoon. In de bovenstroomse delen van de beken vindt weinig 
sedimentatie plaats door de hoge stroomsnelheden. In de bovenstroomse gebieden komen daardoor 
geen verontreinigde waterbodems op grote schaal voor. De verontreiniging is voornamelijk aanwezig 
op plaatsen waar sedimentatie heeft plaatsgevonden door de aanleg van stuwen, watermolens en 
andere kunstwerken. In de benedenstroomse delen van de beken, waar de beek minder snel stroomt 
en de bodem vlakker wordt, treedt van oudsher sedimentatie op. Zo heeft de Eindergatloop de Dommel 
zwaar vervuild omdat zinkassen zich op de oevers en in de bedding van de rivier hebben afgezet. De 
Dommel is ondertussen gesaneerd d.m.v. baggeren. Ter hoogte van de fabriek in Overpelt wordt het 
verontreinigd kwelwater grotendeels afgevangen door een reeks pompen. Een deel van het 
verontreinigde sediment wordt afgevangen in een (provinciale) zandvang.  
 
Naast bovenvermelde historische verontreiniging zijn voor de fysische-kwaliteit en de biologische 
kwaliteitselementen stoffen die het gevolg zijn van industriële lozingen, problematisch. Ondermeer: 
chloriden, sulfaten en geleidbaarheid zijn duidelijk knelpuntparameters voor bepaalde soorten van 
macro-invertebrata. Dit werd op de Dommel empirisch en modelmatig vastgesteld. (bron VMM – 
stroomgebiedsbeheersplan - Actiefiche 7B_A_0025) Daarnaast dragen verschillende geloosde 
'gevaarlijke stoffen' bij tot een slechte chemische waterkwaliteit. Met toenemende waterschaarste neemt 
de problematiek van de geloosde stoffen (en geleidbaarheid) toe, aangezien dit bijkomend leidt tot een 
stijging in concentraties in de waterlopen. Een herziening van de milieuvergunning voor lozen van 
zouten (sulfaten, chloriden) via afvalwater is nodig voor afstemming op de draagkracht van het 
ecosysteem. Concreet dient nog bekeken te worden hoe deze actie invulling te geven. 
 
Naast de industriële lozingen wordt de Dommel ook nog eens belast met totale fosfor en totale stikstof. 
In de bovenloop is er enkel een probleem van eutrofiëring. Nutriëntenemissies naar de waterlopen zullen 
sterk moeten minderen binnen de landbouwsector (vnl. stikstof in de Dommel 2e cat., Holvenloop, 
Bolliserbeek). Daarnaast wordt voor het terugdringen van fosforgehaltes in eerste instantie een 
doorgedreven zuivering op de RWZI’s doorgevoerd en een optimalisatie van de rioleringsinfrastructuur. 
De Dommel en haar zijlopen zijn bovendien ecologisch (uiterst) kwetsbaar voor overstorten. Naast 
optimalisatie en uitbouw van de rioleringen zijn dus ook acties vanuit de landbouwsector nodig, zoals 
bv. bemestingsadvies, aanleg bufferstroken, peil gestuurde drainage, rietvelden in zijlopen,… Deze zijn 
opgenomen in acties van het stroomgebiedsbeheersplan van het Maasbekken. .  
 
Tenslotte treft men in Dommel ook hoge concentraties aan CZV aan. Deze concentraties zijn 
voornamelijk afkomstig van huishoudelijke lozingen. Tevens lozen er 4 RWZI’s op de Dommel. 
 
Ook de structuurkwaliteit moet verbeteren. Met uitzondering van de Bolliserbeek en enkele trajecten op 
de Dommel is de structuurkwaliteit beperkt. Het herstellen van de structuurdiversiteit, het natuurlijk 
peilregime en de verbinding met de vallei is noodzakelijk en wordt prioritair in de Natura 2000 gebieden 
toegepast. Daarbuiten wordt de Dommel als een verbindend blauwgroen lint ingericht door de 
bebouwde centra van Peer en Pelt en het landbouwgebied. 
 
Vanuit de fiches (VL05_136) in de diverse stroomgebiedsbeheersplannen kan voor de Dommel te Pelt 
het volgende besloten worden: 

- De ecologische toestand wordt als algemeen matig beschouwd, doch is deze de voorbije jaren 
verbeterd mede dankzij de vooruitgang voor fytobenthos en macro-invertebrata, alsook de 
verbetering aan concentratie totaal fosfor en stikstof. Maar er blijven nog steeds te hoge 
concentraties fosfor stroomafwaarts en te hoge concentraties stikstof stroomopwaarts 
aanwezig. 

- De chemische toestand wordt als slecht tot niet goed beschouwd t.g.v. de aanwezigheid van 
opgeloste kobalt, zink, cadmium, kwik (biota), Thallium en PAK.  

- De waterbodem is fysicochemisch licht tot sterk verontreinigd, maar heeft een goede 
biologische kwaliteit. 

- De structuurkwaliteit is matig. 

4.5.2.b Warmbeek 

Ook de Warmbeek en afstroomgebied kent eutrofiëring. Ook hier is de grootste druk voor totale fosfor 
en totale stikstof in de Warmbeek is afkomstig van de landbouw. Totale fosfor en totale stikstof dient 
nog gereduceerd te worden om de Kader Richtlijn Water-doelen te halen. Naast optimalisatie en uitbouw 
van de rioleringen zijn dus ook hier acties vanuit de landbouwsector nodig. (zie bij Dommel) 
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De Warmbeek ontspringt in Peer op het Kempisch Plateau. Vanaf de Nederlandse grens wordt zij 
Tongelreep genoemd en in Eindhoven mondt de Warmbeek uit in de Dommel. De Warmbeek is één 
van de zuiverste waterlopen in Vlaanderen en in vergelijking met andere gebieden zijn de inspanningen 
voor het halen de goede ecologische toestand (GET) hier eerder klein (speerpuntgebied type1). 
Eénmaal de GET behaald is het wel een kwestie om deze goede toestand te bewaren. Het is nodig 
enige veiligheidsmarge in te bouwen. Op het vlak van fysisch-chemische waterkwaliteit werden de 
normen in 2017 en 2018 gehaald op het Vlaams Waterlichaam. 
 

- In de bovenloop en enkele zijlopen (bv. Pastoorsvenloop) is er enkel een overschrijding voor 
stikstof.. De meest relevante maatregelen zijn hier binnen het landbouwgebied te nemen t.g.v. 
de nog te hoge concentraties aan stikstof en fosfor in het afstroomgebied. In eerste instantie 
dient de code van goede landbouwpraktijk nageleefd te worden, vrijwillige bufferstroken langs 
de waterlopen gecreëerd worden en restlozingen weggewerkt worden. Daarnaast is het ook 
belangrijk om overstortwerking of het effect ervan op waterlopen te reduceren. De resultaten 
van het interregproject IMPAKT! (zie verder) zullen hierin sturend zijn.  

 
Qua huishoudelijk afvalwater zijn de meest relevante projecten in het afstroomgebied gerealiseerd. 
Verdere afkoppelingen zijn nog nodig om de saneringsinfrastructuur te optimaliseren. I.k.v. van een 
integrale aanpak dient aandacht te zijn voor de nutriëntentoevoer vanuit de Prinsenloop die net over de 
grens in de Warmbeek uitmondt. 
 
Structuurverbetering is op het Vlaamse oppervlaktewaterlichaam enkel nog nodig ter hoogte van de 
Achelse Kluis. Om tot een robuust en natuurlijk watersysteem te komen is het aangewezen om ook 
structuurverbetering in de bovenloop van de Warmbeek en de zijlopen waar mogelijk te realiseren. Op 
het vlak van vismigratie zijn alle relevante vismigratieknelpunten ondertussen opgelost. 
 
Vanuit de fiches (VL05_147) in de diverse stroomgebiedsbeheersplannen kan voor de Warmbeek te 
Pelt het volgende besloten worden: 

- De ecologische toestand werd in 2013 als ontoereikend beschouwd, in 2018 als matig. Het 
gehalte aan totaal fosfor wordt geëvalueerd als matig aanwezig.  

- De chemische toestand wordt als slecht tot niet goed beschouwd t.g.v. de aanwezigheid van 
opgeloste kobalt, zink en kwik (biota).  

- De waterbodem is fysicochemisch verontreinigd, maar heeft een goede biologische kwaliteit. 
- De structuurkwaliteit is goed. 

4.5.2.c Zuid-Willemsvaart, kanaal Bocholt-Herentals en kanaal B 

De Zuid-Willemsvaart is belangrijk voor de doorvaart tussen de Maas en het kanaal Bocholt-Herentals 
dat de Zuid-Willemsvaart in Bocholt (Maasbekken) met het Albertkanaal in Herentals (Netebekken) 
verbindt. Vanuit de fiches (VL05_183) in de diverse stroomgebiedsbeheersplannen kan voor 
bovenstaande kanalen te Pelt het volgende besloten worden: 

- De ecologische toestand werd in 2013 als ontoereikend beschouwd, in 2018 als matig. Het 
gehalte aan totaal fosfor en stikstof wordt geëvalueerd als matig aanwezig.  

- De chemische toestand wordt als slecht tot niet goed beschouwd t.g.v. de aanwezigheid van 
opgeloste kwik (biota) en PAK.  

- De waterbodem is fysicochemisch licht verontreinigd, maar heeft een goede biologische 
kwaliteit. 

4.5.2.d Riooloverstorten 

Het Europese Interreg-project IMPAKT! zette de voorbije jaren in op drastische verbetering van de 
waterkwaliteit. In Vlaanderen wil men de milieudoelstellingen halen voor de Warmbeek en de Dommel. 
Hierdoor worden de riooloverstorten gemonitord met multiparametersondes om de overstortwerking te 
kunnen optimaliseren en hun negatieve invloed op de waterkwaliteit in te perken. Multiparametersondes 
helpen riooloverstorten optimaliseren. De meeste huishoudens zijn al aangesloten op een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar de vele riooloverstorten vormen nog een groot probleem in het 
afstroomgebied. Deze overstorten treden in werking wanneer de riolen een te grote hoeveelheid water 
te slikken krijgen. Het ongezuiverde rioolwater komt dan rechtstreeks in de waterloop terecht. 
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Binnen het project IMPAKT! meet men de invloed van die riooloverstortwerking op de waterloop. Met 
een aantal multiparametersondes registreren we daarom continu de waarden voor pH, EC, O2 en 
andere parameters met een hoge betrouwbaarheid. Deze monitoring en rapportering van de 
meetresultaten is belangrijk om na te gaan hoe schadelijk de overstortwerking is voor het biologisch 
leven in de waterlopen. Hierdoor zijn een aantal pijnpunten en de kritieke locaties in de installatie voor 
meting met multiparametersonde waterloop bloot komen te liggen. VMM werkt nu samen met Aquafin 
en Fluvius een aantal maatregelen uit om die knelpunten aan te pakken. Zo zijn er diverse aanpassingen 
gepland aan het rioolstelsel en aan de overstortconstructies zoals onder andere de plaatsing van een 
mechanisch vuilrooster en een betere afkoppeling van afval- en regenwater op bedrijfsterreinen. 
Daarnaast worden er randvoorzieningen gebouwd om alsnog overstortend water te zuiveren. Zo zal de 
VMM zelf zorgen voor de aanleg van een zuiveringsrietveld aan overstort Fierkens in Pelt. 

4.5.2.e Algemeen besluit 

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn zijn 
in het Maasbekken o.a.  Dommel en Warmbeek aangeduid als speerpuntgebieden. In deze gebieden 
wil men tegen 2027 de goede watertoestand bereiken of alle nodige acties hiervoor in uitvoering hebben.  

4.5.3 Luchtkwaliteit 

4.5.3.a Zware metalen 

Op het einde van de 19e eeuw vestigden zich in de regio Noorderkempen een aantal zinkfabrieken. 
Voor de productie van zink werden zinkertsen gesmolten op een hoge temperatuur. Hierdoor kwam via 
de rook uit de schouwen zware metalen (vooral cadmium) in de omgeving terecht door atmosferische 
depositie en verwaaiing. Dit veroorzaakte een ernstige vervuiling in de wijde omtrek van de fabrieken. 
Eind jaren 1970 werd overgeschakeld op een ander productieproces. Hierdoor ging de luchtkwaliteit 
erop vooruit (de huidige zinkfabrieken stoten bijna geen zware metalen meer uit), maar de vervuiling 
van de bodem en het grondwater was een feit. 
 
Gezien de voormalige aanwezigheid van de zware metalen in de lucht werd in 2012 een 
blootstellingsonderzoek naar cadmium, lood en arseen in de Noorderkempen (BONK) uitgevoerd om 
na te gaan in welke mate mensen die wonen en werken in de Noorderkempen in contact komen met 
zware metalen als cadmium, arseen en lood. Ook werd onderzocht of die blootstelling aanleiding gaf tot 
verhoogde gezondheidsrisico’s. De resultaten toonden het volgende aan: 

- De concentraties aan cadmium in het bloed en de urine in de gebieden tot 5 km rond de 
fabrieksterreinen liggen meestal duidelijk hoger dan in het controlegebied. Gemiddeld lagen de 
concentraties altijd onder de richtwaarde waaronder geen gezondheidsrisico’s zijn.  

- De gemeten waarden aan arseen waren niet hoger dicht bij de fabrieksterreinen in vergelijking 
met het controlegebied. Gemiddeld lagen de concentraties onder de richtwaarde; 14 procent 
van de deelnemers had een waarde boven de richtwaarde.  

- De kinderen die in een straal van 2 km rond de fabriek naar school gaan, hebben gemiddeld 
meer lood in hun bloed in vergelijking met het controlegebied. Zowel in het onderzoeksgebied 
als in het controlegebied hebben kleuters veel minder lood in het bloed dan de richtwaarde. 

Er werden dan ook preventiemaatregelen gesteld zoals o.a. teeltadvies (zie hoger). T.g.v. de verbetering 
van de luchtkwaliteit zijn deze waarden in de loop van de tijd reeds gedeeltelijk gedaald.  
 
Naast de gezondheid van de mens, werd ook een risicobepaling van de verontreiniging van zware 
metalen op dieren en planten in de nabijgelegen natuurgebieden (hier bv. Grote Heide) stapsgewijs 
uitgevoerd: 

1) Vanuit de toetsing van de bodemkwaliteit in de natuurgebieden aan de bodemgebruikswaarden 
(BGW) bleek de hoeveelheden cadmium in sommige gebieden de BGW tot meer dan 120 
procent te overschrijden.  

2) Vervolgens werd het potentiële risico voor organismen onderzocht. Voor elke bestudeerde soort 
bepaalden de onderzoekers een drempelwaarde, de zogeheten PAF-waarde (Potentieel 
Aangetaste Fractie). De grenswaarde van PAF werd vastgelegd op 5%. In de natuurgebieden 
van de ruime omgeving rond het fabrieksterrein van Overpelt werd de PAF-waarde voor dieren, 
planten en ongewervelden overstegen.  
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3) Tenslotte werd nagegaan of de dieren in de beschermde natuurgebieden ook lijden onder de 
aanwezigheid van zware metalen. Dat werd voor de onderzochte dieren (vogels, kleine 
zoogdieren en ongewervelden) ook bevestigd. 

 
Echter is het vaak niet mogelijk of niet verantwoord om terug te keren naar de oorspronkelijke situatie. 
Vandaar wordt het beheren van het ecologische risico hier als beste oplossing aanzien. Voorbeelden 
hiervan zijn: 

- Bij nodige infrastructuurwerken zinkassen verwijderen zonder het natuurgebied extra schade te 
berokkenen.  

- Opstellen van leidraden rond vijf thema’s: arbeidsveiligheid, stuifduinen, biomassa, grazers en 
zinkassenwegen. Die leidraden bevatten concrete tips, zoals het afdekken van zinkassenwegen 
om verdere verspreiding te voorkomen. 

4.5.3.b Andere luchtverontreinigingen 

Naast CO2-uitstoot (zie hoofdstuk 4.1.1) wordt de luchtkwaliteit o.a. mede bepaald door de 
aanwezigheid van fijn stof (PM10, PM2,5), stikstofdioxide (NO2) en roet (Black Carbon). De 
interpolatiekaarten van VMM, welke zijn gebaseerd op meetresultaten in combinatie met een 
interpolatiemodel, worden per stof voor jaargemiddelde 2020 hieronder dan ook weergegeven: 

4.5.3.b.1 Fijn stof  

Fijn stof (PM) omvat alle mogelijke stofdeeltjes die rondzweven in de lucht. PM10 en PM2,5 zijn minuscule 
deeltjes, kleiner dan respectievelijk 10 µm en 2,5 µm. Een micrometer (µm) is 1/1000ste van een 
millimeter. Fijn stof kan onder meer acute luchtwegaandoeningen, bronchitis en zelfs longkanker 
veroorzaken en hart- en vaatziekten verergeren. 
 

 
Figuur 86 Jaargemiddelde PM10-concentratie in 2020 (bron: VMM) 
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Figuur 87 Jaargemiddelde PM2,5-concentratie in 2020 (bron: VMM) 

Vanuit bovenstaande kaarten kan afgeleid worden dat: 
- het jaargemiddelde PM10 te Pelt voornamelijk 16-20 µg/m³ bedraagt, behalve centraal in het 

zuiden waar er meer fijn stof gemeten wordt. PM10 bedraagt er 21-25 µg/m³.  
- het jaargemiddelde PM2,5 te Pelt in het centrum 11-12 µg/m³ bedraagt. Rondom bedraagt PM2,5 

8-10 µg/m³. Het jaargemiddelde PM2,5 mag volgens Europa 25 µg/m³ bedragen. De 
Wereldgezondheidsorganisatie hanteert een strengere advieswaarde, nl. 10 µg/m³. 

 
Deze gehaltes zijn reeds lager dan de vorige jaren. Gezien Pelt reeds op diverse plaatsen de strengere 
advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie bereikt, kan besloten worden dat Pelt inzake 
uitstoot van fijn stof goed bezig is. 

4.5.3.b.2 Stikstofdioxide NO2 

Stikstofdioxide is een gas dat onder meer bijdraagt tot de vorming van ozon en fijn stof. Het kan irritatie 
aan de luchtwegen veroorzaken 



 

200792 Gemeente Pelt Strategisch MER 15/02/2022 blz. 123 van 133 
 

 
Figuur 88 Jaargemiddelde NO2-concentratie in 2020 (bron: VMM) 

Vanuit bovenstaande figuur kan besloten worden dat de uitstoot van NO2 het grootst is nabij Neerpelt 
en N74, met name de meest gebruikte verkeersaders. Hier is de concentratie van NO2 gelijk aan 16-25 
µg/m³. Rondom deze groene vlek is het gehalte aan NO2 lager, met name 11-15 µg/m³ en nog verder 
weg 0-10 µg/m³. Ook hier is de trend dalend t.o.v. vorige jaren. De advieswaarde volgens Europa en de 
Wereldorganisatie mag voor het gehalte aan NO2 max. 40 µg/m³ bedragen. Pelt blijft onder deze waarde. 

4.5.3.b.3  Black Carbon 

Zoals zijn naam het reeds aangeeft, groepeert black carbon alle fijne stofdeeltjes bestaande uit koolstof 
en aldus ‘zwart’, hetgeen wil zeggen dat zij zeer sterk het licht absorberen. De diameter van black 
carbon deeltjes varieert van 10-500 nm. Indien de dimensies groter zijn dan 100 nm, dan heeft men te 
maken met black carbon geassocieerd met andere polluenten. Black carbon maakt derhalve integraal 
deel uit van de fractie PM10 en PM2.5 en deels van de fractie ultrafijne deeltjes (UFP), met een diameter 
groter dan 100 nm. 
 
Het voornaamste kenmerk van black carbon is dat het een polluent betreft dewelke erg gelinkt is aan 
verbrandingsprocessen. Dat is de reden waarom het als ‘roet’ bestempeld wordt. In de stedelijke 
omgeving is black carbon aldus een excellente indicator voor het wegverkeer (verbranding in de 
motoren van voertuigen), evenals voor de verwarming (afhankelijk van het seizoen). Black carbon kan 
evenzeer gedetecteerd worden in industriële verbrandingsprocessen. 
 
Black carbon deeltjes houden belangrijke gezondheidsrisico’s in (kanker, cardiovasculaire 
aandoeningen, enz..) omdat ze erg diep kunnen doordringen in de longen en het bloed omwille van hun 
zeer kleine omvang (diameter voornamelijk tussen 10-150 nm). De potentiële gezondheidsimpact van 
black carbon is significant. Echter, omdat deze polluent nog maar recent bestudeerd wordt, dient zijn 
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impact op lange termijn nog bevestigd te worden door epidemiologische studies. Bovendien treedt black 
carbon vaak op als ‘drager’ van andere polluenten, namelijk de polyaromatische koolwaterstoffen 
waarvan bepaalde onder hen kankerverwekkend zijn. 

 
Figuur 89 Jaargemiddelde black carbon-concentratie in 2020 (bron: VMM) 

Vanuit bovenstaande figuur kan besloten worden dat ook het gehalte aan black carbon het hoogst is 
nabij de drukste verkeersaders. Hierbij bedraagt het gehalte aan black carbon 0,75-1,00µg/m³. Errond 
bedraagt het gehalte aan Black Carbon in Pelt voornamelijk 0,51-,75 µ/m³.  

4.5.3.b.4 Ozon (O3) 

Ozon is een gas dat nodig is in de ozonlaag om ons te beschermen. Maar in de onderste luchtlagen is 
het een irriterend gas. Het kan onder meer een vermindering van de longfunctie, hoofdpijn en astma-
aanvallen veroorzaken. Ozon wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar ontstaat uit een reactie van 
luchtverontreiniging onder invloed van zonlicht. 
 
Het gehalte aan ozon mag van Europese Unie 120 µg/m³ bedragen en over 3 jaar tijd gemiddeld 25 
keer per jaar overschreden worden. Het gehalte aan ozon mag van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WGO) 100 µg/m³ bedragen en nooit overschreden worden. 
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Figuur 90 Jaargemiddelde ozonconcentratie in 2020 (bron: irceline) 

Vanuit bovenstaande figuur blijkt dat het gehalte aan ozon het hoogst is in de meer landelijke delen van 
Pelt. Hier varieert het gehalte aan ozon van 51 tot 60 µg/m³. In het centrum van Pelt bedraagt het gehalte 
aan ozon 46-50 µg/m³. 

4.5.4 Geluidshinder 

De Vlaamse overheid heeft geluidsbelastingkaarten opgemaakt in uitvoering van de Europese richtlijn 
omgevingslawaai. Deze kaarten geven aan wat de geluidsbelasting is in de omgeving van de 
belangrijkste wegen, spoorwegen, luchthavens en agglomeraties in Vlaanderen. 
 
De geluidsbelasting op een punt zoals die op een geluidsbelastingkaart wordt aangegeven, is het 
resultaat van een berekening. Deze berekening houdt rekening met verschillende parameters zoals: 
verkeersintensiteit, type verkeer, type wegdek, type trein, type vliegtuigen, (toegelaten) snelheid, 
geometrie van de omgeving en aanwezigheid van afschermende of reflecterende objecten. De 
geluidsbelastingkaarten zijn het resultaat van een modelberekening. Ze zijn om die reden niet bijzonder 
geschikt voor het geven van specifieke informatie over een bepaalde locatie. Wél hebben ze een 
strategisch nut. Ze geven immers inzicht in de globale blootstelling aan geluid. 
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Figuur 91 Geluidsbelastingskaart Lden9 weg- en spoorverkeer in gemeente Pelt op basis van gegevens 
uit 2016 

Vanuit bovenstaande figuur kan men opmerken dat voor woningen de geluidsoverlast het grootst zal 
zijn naarmate ze dichter gelegen zijn nabij drukke wegen. Naast het aantal voertuigen speelt uiteraard 
ook de snelheid, verhouding personenverkeer/vrachtverkeer en de wegbedekking een rol. 
 
In het zuiden van Pelt wordt door buurtbewoners nabij de vliegbasis van Kleine Brogel geklaagd over 
geluidsoverlast. Dit is niet weer te vinden op de geluidsbelastingskaart inzake luchthavens. De 
vervangende toestellen van F16 zouden nog meer overlast maken dan de voormalige F16. Deze 
overlast is tevens afhankelijk van nachtvluchten en van andere militaire oefeningen. 
 
Tevens dient opgemerkt te worden dat er geen geluidsbelastingskaarten werden opgemaakt afkomstig 
van industrie. 

4.5.5 Huidige beleidsdoelstellingen: 

4.5.5.a Bodem en waterkwaliteit 

De Vlaamse regelgeving10 bevat milieukwaliteitsnormen inzake bodem- en waterkwaliteit. Uit de 
systematische monitoring blijkt dat de grond- en oppervlaktewaterkwaliteitsnormen (nog) niet voor alle 
parameters gehaald worden. Voor grondwater stelt zich in hoofdzaak een probleem voor nitraat en 
pesticiden. Het 6e mestactieplan (MAP6) dat loopt sinds 2019 bevat hiertoe gerichte maatregelen om 
de waterkwaliteit verder te verbeteren en in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. Om tot een 

 
 
 
9 Lden - Engels: Level day-evening-night - is een Europese maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai 

over 24u uit te drukken. 
10 Bodemdecreet van 2006, VLAREBO 2008, VLAREM II, Europese kaderrichtlijn water 
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goede ecologische toestand van de Vlaamse waterlichamen te komen, zijn blijvende en bijkomende 
inspanningen vereist 
 
De Kaderrichtlijn Water (KRW 2000) geeft concrete doelstellingen en richtlijnen om de kwaliteit van 
het oppervlakte- en grondwater te verbeteren. Vlaanderen zette de richtlijn om als onderdeel van het 
decreet Integraal Waterbeleid. Dat legt milieukwaliteitsnormen vast voor oppervlaktewater, 
grondwater en voor het water in beschermde gebieden. Het decreet verplicht Vlaanderen ook om 
stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) op te stellen, onder andere voor de Maas. Deze beheerplannen 
moeten de vooropgestelde doelstellingen van de Kaderrichtlijn helpen realiseren. De plannen 
vermelden enkele belangrijke puntbronnen, bv. voormalige fabriek van Overpelt waarbij de regio niet 
voldoet aan de bodemsaneringsnormen. Met het Maatregelenprogramma, dat aangeeft hoe de 
doelstellingen van de SGBP worden behaald, maakt Vlaanderen werk van sanerings- en 
beheersplannen om de uitdijing van de verontreiniging van de puntbronnen te beletten. Vlaanderen 
moet regelmatig de voortgang van deze maatregelen aan Europa rapporteren. De doelstellingen van 
de Kaderrichtlijn moesten in 2015 gehaald worden, maar de lidstaten kunnen uitstel vragen tot 2027. 
 
Op donderdag 23 januari 2020 ondertekenden verschillende lokale, provinciale en Vlaamse partners 
een charter voor de Dommel. De deelnemers engageren zich hiermee om samen te werken aan een 
duurzame vermindering van het overstromingsrisico, het terugdringen van de waterschaarste in de 
waterlopen en een verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel. Gelijktijdig 
werkt het bekkensecretariaat Maasbekken in een tweede spoor met de waterbeheerders, de vier 
gemeenten, de betrokken Vlaamse administraties,  de rioolbeheerders en de sectoren een plan van 
aanpak uit om de waterkwaliteit van alle waterlopen binnen het afstroomgebied te verbeteren. De 
Dommel is immers een aandachtsgebied binnen het huidige stroomgebiedbeheerplan 2021-2027 en dit 
vraagt acties op korte termijn in functie van de ( ecologische) waterkwaliteit. De aspecten kwaliteit en 
kwantiteit zijn bovendien sterk verweven in het waterbeheer. Vaak vormt de waterkwaliteit ook een 
voorwaarde voor acties in functie van het terugdringen van wateroverlast of voor de belevingswaarde 
en recreatie aan rivieren. Om te komen tot een gezond en evenwichtig watersysteem staat de 
meerwaarde van de waterlopen voor alle gebruikers centraal. Er wordt daarom binnen het traject van 
het riviercontract Dommel ook sterk ingezet op een grotere bewustwording rond het thema water. 

4.5.5.b Luchtkwaliteit 

Europa legt regels op voor de luchtkwaliteit. Uit de luchtkwaliteitsresultaten van 2018 blijkt dat 
Vlaanderen de Europese doelstellingen voor heel wat stoffen haalt. Voor een aantal stoffen is dit nog 
niet het geval, onder meer voor stikstofdioxide en voor ozon (lange termijndoelstelling). Op een aantal 
plaatsen voldoen concentraties aan zware metalen niet aan de Europese doelstellingen, die vertaald 
zijn in Vlaamse regelgeving.  
 
In Vlarem II werd enerzijds de Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit (2008/50/EG) en 3 
dochterrichtlijnen dd. 20/05/2008 geïmplementeerd en anderzijds NEC-richtlijn (2001/81/EG) dd. 
23/10/2001. … De EU Richtlijn Luchtkwaliteit (2008/50/EG) bundelt alle eerdere EU-richtlijnen in 
verband met de kwaliteit van de omgevingslucht. De richtlijn legt luchtkwaliteitsnormen (streefwaarden, 
lange termijndoelstellingen, waarschuwings- en alarmdrempels) vast voor verontreinigende stoffen 
zoals PM10, PM2.5, NO2 en SO2. De NEC-richtlijn bepaalt tevens de nationale emissieplafonds voor 
bepaalde luchtverontreinigende stoffen en beoogt de beperking van emissie van verzurende en 
eutrofiërende verontreinigende stoffen en van ozonpercusoren. In België zijn de emissieplafonds 
opgesplitst naar de drie gewesten en de transportsector. De richtlijn legt nationale emissieplafonds op 
voor NOx, SO2, VOS en NH3 die gelden vanaf het jaar 2010.   
 
Om de stofemissies te verlagen, keurde de Vlaamse overheid in 2005 het Vlaamse stofplan van 2005 
goed. Sinds 1/01/2005 mogen van Europa de grenswaarden van fijn stof maximaal 35 keer per jaar 
worden overschreden. De acties van het stofplan richten zich enerzijds tot alle sectoren (wegverkeer, 
huishoudens, industrie, scheepvaart, tertiaire sector, land- en tuinbouw) en zijn anderzijds toegespitst 
op zogenoemde hotspots, welbepaalde plaatsen met verhoogde concentratie (industriële hotspots, 
steden en gemeenten, snel- en gewestwegen). 
 
In het protocol van Göteborg (1999 - herziening 2012) worden maximale emissieniveaus 
(emissieplafonds) vastgesteld voor de vier belangrijkste polluenten die verzuring, eutrofiëring of de 
vorming van ozon op leefniveau veroorzaken: zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige 
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organische stoffen (VOS) en ammoniak (NH3). Deze plafonds moesten uiterlijk vanaf 2010 worden 
nageleefd. Op 4/05/2012 werd een akkoord bereikt over de herziening van dit protocol. In het herziend 
protocol zijn niet alleen reductiedoelstellingen opgenomen voor bovenvermelde polluenten, maar werd 
ook een doelstelling voor fijn stof (PM2,5) opgenomen; de herziene objectieven zullen binnen de EU 
resulteren in de volgende emissiereducties in 2020 t.o.v. 2005: 60% voor SO2, 40% voor NOx, 30% voor 
VOS, 6% voor NH3 en 20% voor PM2,5. 
 
In oktober 2019 keurde de Vlaamse Regering het luchtbeleidsplan 2030 goed. Het Vlaams 
Luchtbeleidsplan 2030 bevat doelstellingen op korte, middellange (2030) en lange (2050) termijn én 
een uitgebreid pakket maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de 
impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu. In dit plan worden Vlaamse 
doelstellingen geformuleerd en gekaderd binnen de Europese beleidscontext. Tevens wordt 
aangegeven op welke manier de doelstellingen zullen gerealiseerd worden. Voor alle relevante 
antropogene bronnen van luchtverontreiniging worden hierbij maatregelen voorgesteld: de 
transportsector, verbranding- en procesemissies in de industrie, de gebouwenverwarming in de 
huishoudens en de tertiaire sector, het huishoudelijk gebruik van oplosmiddelhoudende producten en 
de landbouw. Het plan focust op de emissies en luchtverontreiniging van SOx, NOx, NH3, NMVOS, O3 
en fijn stof en op vermestende en verzurende depositie. Volgende doelstellingen zijn opgenomen: 

- Op korte termijn (zo snel mogelijk: nergens in Vlaanderen worden de Europese 
luchtkwaliteitsnormen en/of streefwaarden overschreden en de emissieplafonds voor 2020 
worden behaald. 

- Op middellange termijn (2030): de emissieplafonds van de NEC-richtlijn voor 2030 worden 
behaald; er wordt gestreefd naar een halvering van de gezondheidsimpact t.g.v. 
Luchtverontreiniging, zoals die ingeschat wordt door de WGO, ten opzichte van 2005 en de 
oppervlakte van ecosystemen waar de draagkracht voor vermesting of verzuring wordt 
overschreden, wordt met een derde teruggebracht ten opzichte van 2005.  

- Op lange termijn (2050): drastisch terugbrengen van de luchtvervuiling door antropogene 
bronnen, zoals industrie, landbouw en verkeer; ernaar streven dat de luchtkwaliteit in 
Vlaanderen geen significante negatieve invloed heeft op de gezondheid van haar bewoners, 
zoals die door de WGO ingeschat wordt en dat de draagkracht van ecosystemen niet meer 
overschreden wordt  

4.5.5.c Geluidskwaliteit 

Voor wegverkeerslawaai is er geen specifieke wetgeving in Vlaanderen. In de Vlaamse regelgeving 
zijn milieukwaliteitsnormen inzake geluid opgenomen die gelinkt zijn aan specifieke bestemmingstypen. 
Men kan ze zien als een soort richtwaarden voor een aanvaardbaar geluidsniveau in de 
buitenomgeving. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen worden deze normen evenwel overschreden. 
Belangrijke bronnen van geluidsoverlast op regionaal niveau zijn wegen, spoorwegen en luchthavens. 
 
Voor het Vlaams Gewest geeft Vlarem II algemene limieten voor het geluidsniveau in open lucht 
veroorzaakt door hinderlijke inrichtingen. Deze geluidsnormen zijn gerelateerd aan het bestaande 
niveau van het omgevingsgeluid en richtwaarden voor de verschillende bestemmingsgebieden. 
Daarnaast legt VLAREM voor bepaalde sectoren nog aanvullende voorschriften op inzake 
geluidshinderbestrijding. Er zal echter ook over gewaakt worden dat voor niet hinderlijke inrichtingen 
ook een beoordeling mogelijk is. 
 
De Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG) heeft tot doel in Europa een 
gemeenschappelijke aanpak in te voeren om schadelijke effecten van blootstelling aan 
omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen. In uitvoering van de Europese richtlijn 
omgevingslawaai zijn op Vlaams niveau strategische geluidsbelastingskaarten opgemaakt en daarnaast 
geluidsactieplannen voor belangrijke wegen en spoorwegen. Deze geluidsactieplannen bevatten een 
overzicht van de bestaande en voorziene maatregelen om het omgevingslawaai te beheersen en 
worden periodiek geëvalueerd en zo nodig aangepast. De globale problematiek van omgevingslawaai 
vraagt een integrale aanpak, waarbij visies van verschillende bestuursniveaus en beleidsvelden op 
elkaar moeten worden afgestemd. De aanpak moet evenwichtig zijn, met de juiste mix van 
bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen alsook maatregelen aan de ontvanger (uitwerking van een 
isolatievoorschrift). De geluidsactieplannen bevatten en verduidelijken de verantwoordelijkheden en 
engagementen van de verschillende betrokken instanties. De maatregelen hebben de afgelopen jaren 
op de prioritaire plaatsen voor een verbetering gezorgd maar de geluidsbelasting kan in de komende 
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jaren blijven toenemen, vooral samenhangend met een toenemende mobiliteit en drukker wordende 
steden. Ook aan mogelijke andere bronnen van geluidshinder (bv. ten gevolge van windturbines) zal op 
een kwalitatieve wijze aandacht besteed worden. Uitbreiding van het vliegverkeer (van en naar Kleine 
Brogel) en een toename van het goederenverkeer (via het spoor en de weg) zal eveneens zorgen voor 
meer geluidshinder. Het bestaande beleid zet in op verbetering en het oplossen van knelpunten maar 
specifiek in en rond de steden kan de geluidsdruk verder toenemen. 
 
Ook de Wereldgezondheidsorganisatie heeft voor geluid drempelwaarden vooropgesteld. Voor de 
beoordeling van de 'impact op de gezonde leefomgeving’ zal niet uitgegaan worden van de 
milieukundige normen maar van de gezondheidsdeskundige advieswaarden.  
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5 GERAADPLEEGDE BRONNEN 
 
Agentschap voor Natuur en Bos - 19/12/2014 – Natura 2000_0000323 
 
Antea Belgium nv - 04/06/2021 - startnota fietssnelweg F71 Mol – Weert 
 
Buur – Bouwmeesterscan Pelt 
 
Conceptnota 
 
Europese Commissie - Waternota nr. 10 Water Notities over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water - 
Klimaatverandering: de aanpak van overstromingen, droogten en veranderende aquatische 
ecosystemen (NL-ISBN 978-92-79-11864-7) 
 
Gemeente Pelt 
 
OVAM – 10/06/2008 - Werkgroep water BeNeKempen eindrapport 2 
 
OVAM - Naar een schone omgeving: Aanpak van de verontreiniging met zware metalen rond vier  non-
ferro-vestigingen in Balen, Hoboken, Olen en Overpelt 
 
OVAM – 2017 – Convenant OVAM, Umicore, Nyrstar, Vlaamse overheid 2017 
 
Provinciaal Natuurcentrum Limburg – 2018 – Natuurrapport 2018 Pelt 
 
Provincie Limburg en gemeente Pelt – 20/02/2020 - Gemeentelijk klimaatactieplan 2030: Maatregelen 
en acties voor de opmaak en uitvoering van het ‘Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)’ 
van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 
 
Richtlijnenboeken MER 
 
Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016 – 2021 
 
Technum – 22/12/2014 – ontsnipperingsplan Bosland 
 
Technum – januari 2015 – Intergemeentelijk mobiliteitsplan voor Overpelt en Neerpelt - beleidsplan 
 
Traject – 16/09/2020 - Plan-MOBER Nolimpark Oost gemeente Pelt 
 
Websites: 
 
ec.europa.eu/environment/water/ 
 
fietssnelwegen.be 
 
Geoloket.vmm.be 
 
klimaat.vmm.be 
 
omgeving.vlaanderen.be 
 
sdgs.un.org/goals. 
 
wegenenverkeer.be 
 
www.dov.vlaanderen.be 
 
www.gemeentepelt.be 

http://www.dov.vlaanderen.be/
http://www.gemeentepelt.be/
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www.geopunt.be 
 
www.hln.be 
 
www.irceline.be  
 
www.limburg.be/klimaat 
 
www.lne.be/milieueffectrapportage 
 
www.provinciaalnatuurcentrum.be/gemeentelijkenatuurrapporten 
 
www.rllk.be  
 
www.noordzuidlimburg.be 
 
www.vlaanderen-fietsland.be 
 
www.wandelknooppunt.be 
  

http://www.geopunt.be/
http://www.hln.be/
http://www.irceline.be/
http://www.limburg.be/klimaat
http://www.lne.be/milieueffectrapportage
http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/gemeentelijkenatuurrapporten
http://www.rllk.be/
http://www.noordzuidlimburg.be/
http://www.vlaanderen-fietsland.be/
http://www.wandelknooppunt.be/
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6 Bijlagen 

6.1 Bijlage 1 - Huidige (dd. 28.09.2021) grondwatervergunningen 
gemeente Pelt 

  



Watnr Naam exploitant IIOA: Adres IIOA-ID IIOA: Nacebelcode Vlarem-
rubriek

Vergund 
jaardebiet 

(m³/j)

Vergund 
dagdebiet

(m³/d)

Van datum 
deeltermijn

Tot datum 
deeltermijn Aquifer (vergunning)

Vergunde 
diepte

(m)

Vergunde 
aantal 
putten

Inrichtings
klasse Grondwaterlichaam Actie- en waakgebied

X - lambert-
coördinaat 

(m)

Y - lambert-
coördinaat 

(m)

LIM-2/5900 COX THEO Molderhoevestraat 36 
3900 Overpelt

2019-
032453 014 - Veeteelt 53.8.2<17 1.100,0 3,0 18/03/2013 18/03/2033 0232 - Zand van Mol 8,0 1 Klasse 2

CVS_0100_GWL_1 - Dun Quartair 
dek boven op Paleogeen klei, 
freatisch (BEVL021)

geen actie/waakgebieden 222695,0 208034,0

LIM-00368-A Storm 56 Jachtweg zn  
3900 Pelt

2020-
034712

35110 - Productie van elektriciteit, 28120 - 
Vervaardiging van hydraulische apparatuur 53.2.2.a) 29.455,0 14/11/2019 14/11/2021 0100 - Quartaire 

aquifersystemen 3,5 1 Klasse 1 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) 221995,32 214793,45

LIM-00372-A VLAAMSE 
MILIEUMAATSCHAPPIJ

Fierkens-Heikant zn  
3910 Pelt

2020-
034705

84120 - Openbaar bestuur op het gebied 
van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en 
andere sociale dienstverlening, m.u.v. 

53.2.1.b 15.120,0 504,0 05/12/2019 0100 - Quartaire 
aquifersystemen 5,0 35 Klasse 1 MS_0100_GWL_1 - Quartair 

Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) 228453,48 213531,03

LIM-1/6059 HOEVE DE HEUVEL LV Venderstraat z.n. 
3910 Neerpelt

2019-
033043

0142 - Fokken van andere runderen en 
buffels 53.8.2<17 2.300,0 13,0 14/01/2016 30/01/2034 0170 - Maas- en 

Rijnafzettingen 10,0 1 Klasse 1 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 227512,0 214509,0

LIM-2/5960 SERESIA DIEDERIK Boelehoef 49 
3910 Neerpelt

2019-
032984 014 - Veeteelt 53.8.1<17 100,0 1,0 01/07/2013 01/07/2033 0170 - Maas- en 

Rijnafzettingen 8,0 1 Klasse 2 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 225269,0 215335,0

LIM-KL2/3881 BOOGAERTS MARIA Broekkant 14 
3910 Neerpelt

2019-
029156 014 - Veeteelt 53.8.2<17 780,0 5,0 05/03/2007 05/03/2027 0170 - Maas- en 

Rijnafzettingen 25,0 1 Klasse 2 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 228921,0 213948,0

LIM-2/6639 GIELEN BERT & WILLY Broekkant z/n 
3910 Neerpelt

2019-
029001 014 - Veeteelt 53.8.1<17 5.000,0 600,0 23/10/2017 23/10/2027 0171 - Afzettingen 

Hoofdterras 10,0 1 Klasse 2 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 228921,0 214149,0

LIM-00033-A VANHERK JOHNY EN 
BERT

Grote Heide 126A
3910 Neerpelt

2019-
033416

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten 53.8.2 7.700,0 21,0 28/06/2018 29/09/2036 0170 - Maas- en 

Rijnafzettingen 8,0 1 Klasse 1 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 224534,0 218121,0

lim-gw1-4601 STEENSELS JOS Exschoor 12A 
3910 Neerpelt

2019-
011943 0146 - Fokken van varkens 53.8.2<17 3.650,0 10,0 20/08/2009 20/08/2029 0173 - Afzettingen 

Maasvlakte 9,0 2 Klasse 1 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 228272,0 212109,0

LIM-KL1/3610 ALDERS TRANSPORT 
INTERNATIONAL

Emiel Vlieberghlaan 8 
3900 Overpelt

2019-
011348

494 - Goederenvervoer over de weg en 
verhuisbedrijven 53.8.2<17 500,0 4,0 09/02/2006 09/02/2026 0232 - Zand van Mol 10,0 1 Klasse 1 MS_0100_GWL_1 - Quartair 

Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 220817,0 213409,0

LIM-00380-A Achten Francois Berghei 2
3910 Neerpelt

2019-
011322 014 - Veeteelt 53.8.2 150,0 18/12/2019 16/11/2035 0171 - Afzettingen 

Hoofdterras 7,0 1 Klasse 1 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 229205,0 212651,0

LIM-2/6463 HOEVE DE HEUVEL LV Heuvelerweg 13
3910 Neerpelt

2019-
011209

0142 - Fokken van andere runderen en 
buffels 53.8.1<17 1.000,0 5,0 30/10/2015 10/08/2035 0171 - Afzettingen 

Hoofdterras 7,0 1 Klasse 2 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 227450,0 214458,0

LIM-1/6531 SCHEELEN LV (CORRY) Kampstraat z/n 
3910 Neerpelt

2019-
000647 011 - Teelt van eenjarige gewassen 53.8.2<17 6.600,0 20,0 17/02/2016 17/02/2036 0170 - Maas- en 

Rijnafzettingen 15,0 1 Klasse 1 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 227977,0 212455,0

LIM-2/6550 Jeugdraad Lille vzw De 
Bosuil

Bosuilstraat z/n 
3910 Neerpelt

2019-
000639

93299 - Overige recreatie- en 
ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 53.8.2<17 100,0 08/02/2016 08/02/2036 0170 - Maas- en 

Rijnafzettingen 6,0 1 Klasse 2 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 228668,0 213298,0

lim-gw1-4601 STEENSELS JOS Exschoor 12A 
3910 Neerpelt

2019-
011943 0146 - Fokken van varkens 53.8.2<17 3.650,0 10,0 20/08/2009 20/08/2029 0173 - Afzettingen 

Maasvlakte 9,0 2 Klasse 1 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 228272,0 212109,0

LIM-2/5719 VAN REMOORTERE LV 
(VEERLE)

Breugelweg 144 
3900 Overpelt

2019-
012346

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten, 
015 - Gemengd bedrijf

53.8.2<17 2.200,0 6,0 09/07/2012 09/07/2032 0171 - Afzettingen 
Hoofdterras 7,0 1 Klasse 2 MS_0100_GWL_1 - Quartair 

Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 224115,0 210293,0

LIM-kl2/4150 VROLIX-BOLLEN Ballaststraat 63 
3900 Overpelt

2019-
012531 0147 - Fokken van pluimvee 53.8.2<17 4.000,0 9,0 07/01/2008 07/01/2028 0171 - Afzettingen 

Hoofdterras 9,0 1 Klasse 2 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 223756,0 208664,0

LIM-00343-A KLAVERHOF AGTEN Klaverstraat 30 
3900 Overpelt

2019-
012532

0142 - Fokken van andere runderen en 
buffels 53.8.2 14.069,0 60,0 24/10/2019 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 10,0 1 Klasse 1 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) 221213,0 211408,0

LIM-kl2/4217 WECKX ERIK Over 't Waterstraat 
3900 Overpelt

2019-
012749 014 - Veeteelt 53.8.2<17 2.920,0 8,0 21/03/2008 21/03/2028 0171 - Afzettingen 

Hoofdterras 8,0 1 Klasse 2 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 222159,0 211921,0

LIM-1/5789 PINXTEN JAN & PAUL Lindelsebaan 122 
3900 Overpelt

2019-
013402 014 - Veeteelt 53.8.2<17 17.100,0 614,0 06/12/2012 06/12/2032 0171 - Afzettingen 

Hoofdterras 55,0 2 Klasse 1 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 222422,0 210945,0

LIM-
kl2/2660B TREPKESHOEVE Napoleonsdijk 86 

3900 Overpelt
2019-

028695 014 - Veeteelt 53.8.2<17 1.000,0 3,0 10/01/2011 10/01/2031 0171 - Afzettingen 
Hoofdterras 8,0 1 Klasse 2 MS_0100_GWL_1 - Quartair 

Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) geen actie/waakgebieden 219333,0 209872,0

LIM-00196-A VEEHANDEL BUIJTELS De Vrundenweg 10 
3910 Pelt

2019-
030400 46231 - Groothandel in levend vee 53.2.2.a) 26.880,0 960,0 02/05/2019 0171 - Afzettingen 

Hoofdterras 5,0 Klasse 1 MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) 226024,47 210983,46

VLA-00314-A AQUAFIN Rooie Pier zn  
3910 Pelt

2021-
037368 37000 - Afvalwaterafvoer 53.2.1.b 4.531,0 1.014,0 01/09/2021 30/11/2021 0100 - Quartaire 

aquifersystemen 10,0 45
Klasse 1 - 

Vlaams 
project

MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) 228990,31 211471,43

Huidige grondwaterwinningen dd. 28/09/2021 vanuit www.dov.vlaanderen.be met indeling volgens grondwaterlichaam zoals weergegeven door de Vlaamse Overheid. 
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. De Vlaamse overheid kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.

grondwatervergunningen in het grondwaterlichaam MS_0100_GWL_1 - Quartair Aquifersysteem, freatisch (BEVL051)

grondwatervergunningen in het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1 - Dun Quartair dek boven op Paleogeen klei, freatisch (BEVL021)



Watnr Naam exploitant IIOA: Adres IIOA-ID IIOA: Nacebelcode Vlarem-
rubriek

Vergund 
jaardebiet 

(m³/j)

Vergund 
dagdebiet

(m³/d)

Van datum 
deeltermijn

Tot datum 
deeltermijn Aquifer (vergunning)

Vergunde 
diepte

(m)

Vergunde 
aantal 
putten

Inrichtings
klasse Grondwaterlichaam Actie- en waakgebied

X - lambert-
coördinaat 

(m)

Y - lambert-
coördinaat 

(m)

VLA-00314-A AQUAFIN Rooie Pier zn  
3910 Pelt

2021-
037368 37000 - Afvalwaterafvoer 53.11.2 51.414,0 1.324,0 01/09/2021 30/11/2021 0100 - Quartaire 

aquifersystemen 10,0 45
Klasse 1 - 

Vlaams 
project

MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) 228990,31 211471,43

VLA-00314-A AQUAFIN Rooie Pier zn  
3910 Pelt

2021-
037368 37000 - Afvalwaterafvoer 53.2.2.b)1. 46.883,0 1.324,0 01/09/2021 30/11/2021 0100 - Quartaire 

aquifersystemen 10,0 45
Klasse 1 - 

Vlaams 
project

MS_0100_GWL_1 - Quartair 
Aquifersysteem, freatisch (BEVL051) 228990,31 211471,43

LIM-00513-A Vanherk Bert Onbekend   
3910 Pelt

2019-
034450

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten 53.8.2 12.000,0 250,0 09/04/2020 29/09/2026 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 8,0 1 Klasse 1
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

225949,0 214362,0

LIM-00158-A SYNTRA-LIMBURG Hoekstraat 70 
3910 Pelt

2019-
034410 85592 - Beroepsopleiding 53.6.2 95.000,0 600,0 28/02/2018 0232 - Zand van Mol 95,0 2 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

223843,0 213794,0

LIM-2/5793 ANTONISSEN SVEN Zonhoekstraat 183 
3910 Neerpelt

2019-
033317 0000 - onbekend 53.6.1 15.700,0 43,0 15/10/2012 15/10/2032 0232 - Zand van Mol 2,0 30 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224455,0 215618,0

LIM-2/6270 JANSEN JAN 
(JOHANNES)

Grote Heide 74
3910 Neerpelt

2019-
033297 0000 - onbekend 53.6.1 4.500,0 30,0 15/09/2014 15/09/2034 0232 - Zand van Mol 30,0 2 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224917,0 216399,0

LIM-2/6042 VAN MEIJL LV Ringweg z.n. 
3900 Overpelt

2019-
033024

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten 53.8.2<17 10.000,0 650,0 16/12/2013 16/12/2033 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 30,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 220009,0 212122,0

lim-1/5234 VAN LOOVEREN LOUIS Tussenstraat 6
3910 Neerpelt

2019-
031308 0147 - Fokken van pluimvee 53.8.2<17 6.200,0 17,0 12/05/2011 12/05/2031 0232 - Zand van Mol 110,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 223238,0 215775,0

LIM-kl1/2870 JANSEN JAN 
(NEERPELT)

Grote Heide 74
3910 Neerpelt

2019-
013406 0147 - Fokken van pluimvee 53.8.2<17 2.000,0 5,5 25/04/2002 25/04/2022 0232 - Zand van Mol 70,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224895,0 216380,0

LIM-kl1/3072 DE WATERGROEP De Roosen 15
3910 Neerpelt

2019-
013339

36 - Winning, behandeling en distributie van 
water 53.7 6.000.000,0 18.000,0 17/04/2003 17/04/2023 0252 - Zand van Diest 203,0 9 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 226179,0 212717,0

LIM-
kl2/2654bis HENDRIKS PIERRE Snoepluststraat 17 

3900 Overpelt
2019-

013244 014 - Veeteelt 53.8.2<17 900,0 2,3 30/09/2002 30/09/2022 0232 - Zand van Mol 15,0 2 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 223477,0 212871,0

LIM-1/5456 COX  MARIE-CHRISTINE  
(WINTERS HENRICUS)

Grote Heide 111 
3910 Neerpelt

2019-
013160

431 - Slopen en bouwrijp maken van 
terreinen 53.8.2<17 4.300,0 20,0 27/10/2011 27/10/2031 0232 - Zand van Mol 5,0 2 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224544,0 217041,0

LIM-kl2-4126 COUMANS-JOOSTEN 
JOHAN

Lentestraat 8 
3910 Neerpelt

2019-
013015 015 - Gemengd bedrijf 53.8.2<17 1.000,0 5,0 21/12/2007 21/12/2027 0232 - Zand van Mol 6,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 225047,0 216017,0

LIM-KL1/3749 GIELEN BERT & WILLY Weidenstraat 44
3910 Neerpelt

2019-
013000 015 - Gemengd bedrijf, 014 - Veeteelt 53.8.2<17 10.000,0 400,0 14/09/2006 31/07/2023 0232 - Zand van Mol 5,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224213,0 215885,0

LIM-1/6349 EUROFILTERS Lieven Gevaertlaan 21 
3900 Overpelt

2019-
012460

1722 - Vervaardiging van huishoudelijke en 
sanitaire papierwaren 53.8.1<17 2.000,0 10,0 02/04/2015 12/08/2024 0232 - Zand van Mol 12,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 220404,0 212904,0

LIM-1/6294
SEVENS SERVICE 
PETROLEUM 
PRODUCTEN

Astridlaan 
3900 Overpelt

2019-
012407

4730 - Detailhandel in motorbrandstoffen in 
gespecialiseerde winkels 53.8.2<17 5.500,0 18,0 21/01/2015 21/01/2035 0232 - Zand van Mol 16,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 220438,0 212198,0

LIM-KL1/4447 TRANSPORT H. 
DILSSEN & ZONEN

L. Bauwenslaan 65
(Vroeger Europlaan 45) 
3900 Overpelt

2019-
012406 2352 - Vervaardiging van kalk en gips 53.8.2<17 4.900,0 30,0 12/03/2009 12/03/2029 0232 - Zand van Mol 50,5 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 222034,0 213291,0

lim-2/5323 SIMONS HENDRIK Zandstraat 82
3910 Neerpelt

2019-
012155 015 - Gemengd bedrijf 53.8.2<17 1.500,0 4,0 04/04/2011 04/04/2031 0232 - Zand van Mol 10,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 226882,0 212886,0

LIM-KL2/4125 COUMANS-JOOSTEN 
JOHAN

Lentestraat 3A
3910 Neerpelt

2019-
012147 015 - Gemengd bedrijf 53.8.2<17 2.800,0 8,0 03/02/2016 21/12/2027 0232 - Zand van Mol 8,0 2 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224951,0 216031,0

LIM-2/6912 COUMANS-JOOSTEN 
JOHAN

Lentestraat 3a 
3910 Neerpelt

2019-
012146 015 - Gemengd bedrijf 53.8.2 10.000,0 250,0 26/03/2018 21/12/2027 0232 - Zand van Mol 12,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224975,0 216002,0

grondwatervergunningen in het grondwaterlichaam MS_0200_GWL_1 - Kempens Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk semi-freatisch (BEVL052)



Watnr Naam exploitant IIOA: Adres IIOA-ID IIOA: Nacebelcode Vlarem-
rubriek

Vergund 
jaardebiet 

(m³/j)

Vergund 
dagdebiet

(m³/d)

Van datum 
deeltermijn

Tot datum 
deeltermijn Aquifer (vergunning)

Vergunde 
diepte

(m)

Vergunde 
aantal 
putten

Inrichtings
klasse Grondwaterlichaam Actie- en waakgebied

X - lambert-
coördinaat 

(m)

Y - lambert-
coördinaat 

(m)

LIM-2/5930 VERBEEK GEERT Zandstraat 763910 
Neerpelt

2019-
012120 014 - Veeteelt 53.8.2<17 1.914,0 5,2 24/06/2013 24/06/2033 0232 - Zand van Mol 60,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 227155,0 213168,0

lim-gw2-4750 SCHARELFARM DAMEN 
( DAMEN BENNI )

Bevrijdingsweg 1 
3910 Neerpelt

2019-
012098 0147 - Fokken van pluimvee 53.8.2<17 2.700,0 12,0 11/01/2010 11/01/2030 0232 - Zand van Mol 25,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 225175,0 214794,0

LIM-kl1/3033 VAN DE LAAR LEO Vlasrootweg 60 
3910 Neerpelt

2019-
012045 0147 - Fokken van pluimvee 53.8.2<17 3.800,0 10,5 06/03/2008 30/01/2023 0253 - Zand van Bolderberg 235,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 223902,0 216877,0

LIM-00090-A Van Looveren Tussenstraat 6
3910 Neerpelt

2019-
012025 01471 - Kippenkwekerijen 53.8.2 11.424,0 50,0 21/11/2018 0232 - Zand van Mol 110,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 223282,0 215783,0

LIM-KL1/4337 RENOVIUS Emiel Vlieberghlaan 4 
3900 Overpelt

2019-
011740 08 - Overige winning van delfstoffen 53.8.2<17 500,0 10,0 06/11/2008 31/05/2027 0232 - Zand van Mol 39,5 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 220975,0 213393,0

lim/2/5301 BALAK COATINGS Europalaan 31 
3900 Overpelt

2019-
011730

25 - Vervaardiging van producten van 
metaal, exclusief machines en apparaten 53.8.2<17 25.000,0 115,0 18/05/2011 18/05/2031 0200 - Kempens 

Aquifersysteem 29,5 2 Klasse 1
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 221742,0 212673,0

LIM-KL1/3596 DE LOCHTJES Broeseinderdijk 181 
3910 Neerpelt

2019-
011635 0146 - Fokken van varkens 53.8.2<17 3.000,0 8,0 18/01/2006 18/01/2026 0252 - Zand van Diest 234,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 223627,0 216601,0

LIM-2/5500 VRANKEN JOZEF Grote Heide 120 A
3910 Neerpelt

2019-
011407 011 - Teelt van eenjarige gewassen 53.8.2<17 2.300,0 10,0 07/11/2011 07/11/2031 0232 - Zand van Mol 6,0 2 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224531,0 217565,0

LIM-1/6888 NYRSTAR BELGIUM Fabrieksstraat 144 
3900 Overpelt

2019-
011387 2443 - Productie van lood, zink en tin 53.8.2 30.000,0 360,0 30/11/2017 16/12/2029 0252 - Zand van Diest 10,0 2 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 221834,0 214407,0

LIM-KL1/3695 HENDRIKX EDUARD Tussenstraat 7
3910 Neerpelt

2019-
011310 0147 - Fokken van pluimvee 53.8.2<17 5.200,0 14,2 15/06/2006 18/01/2026 0252 - Zand van Diest 240,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 223205,0 215808,0

lim-1/5217 BLOEMEN MARIA Grote Heide 118a
3910 Neerpelt

2019-
011281 013 - Plantenvermeerdering 53.8.2<17 4.000,0 11,0 15/03/2013 03/03/2031 0232 - Zand van Mol 7,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224615,0 217357,0

lim-gw1-4574 GOORMAN - DE TUS Tussenstraat 9
3910 Neerpelt

2019-
011261 0146 - Fokken van varkens 53.8.2<17 5.200,0 21,0 25/06/2009 04/03/2024 0253 - Zand van Bolderberg 244,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 223189,0 215629,0

LIM 2/5527 LAMERS JOHAN EN 
PAUL

Zandstraat 'De Roosen-
De Rieter Heide' 
3910 Neerpelt

2019-
011194 015 - Gemengd bedrijf 53.8.2<17 18.000,0 640,0 10/10/2011 10/10/2021 0232 - Zand van Mol 19,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 226488,0 212833,0

LIM-00032-A DYKA PLASTICS Stuifzandstraat 47 
3900 Overpelt

2019-
011068

222 - Vervaardiging van producten van 
kunststof 53.8.2 25.000,0 125,0 20/06/2018 17/11/2025 0232 - Zand van Mol 11,5 5 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 221258,0 212822,0

LIM-2/6022 CUYVERS JAN & JOS 
GEBROEDERS

Zandstraat 105/107 
3910 Neerpelt

2019-
011052

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten 53.8.2<17 13.100,0 280,0 02/12/2013 25/03/2033 0232 - Zand van Mol 20,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 226603,0 212585,0

LIM-00072-A Van Oijen Adrianus Turfven 
3910 Neerpelt

2019-
001924 015 - Gemengd bedrijf 53.8.1.b 3.750,0 150,0 24/09/2018 31/12/2999 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 20,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224271,0 217425,0

LIM-3/111 TWO IN ONE Stationsstraat 71 
3910 Neerpelt

2019-
000205

93299 - Overige recreatie- en 
ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 53.8.1<17 200,0 22/12/2014 22/12/2034 0232 - Zand van Mol 9,0 1 Klasse 3

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224631,0 213170,0

LIM-2/6946 NIDORO Kolisbos 1 
3910 Neerpelt

2019-
001672

01430 - Fokken van paarden en andere 
paardachtigen 53.8.1.b 900,0 5,0 18/05/2018 31/12/2999 0232 - Zand van Mol 55,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 226843,0 209964,0

LIM-00571-A Foets Pieter Kolisbos 12 
3910 Neerpelt

2019-
001876 014 - Veeteelt 53.8.2 6.850,0 25,0 20/08/2020

0234 - Zand van Poederlee 
en/of zandige top van 
Kasterlee

100,0 1 Klasse 1
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

226641,0 209484,0

LIM-2/6324 MENNEN JOHAN De Vrundenweg z/n 
3910 Neerpelt

2019-
011107 011 - Teelt van eenjarige gewassen 53.8.1<17 1.700,0 5,0 19/01/2015 19/01/2035 0200 - Kempens 

Aquifersysteem 10,0 1 Klasse 3
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 226088,0 210974,0



Watnr Naam exploitant IIOA: Adres IIOA-ID IIOA: Nacebelcode Vlarem-
rubriek

Vergund 
jaardebiet 
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LIM-00813-A Theuwis Eric Schansstraat 88
3900 Overpelt

2019-
011165 014 - Veeteelt 53.8.2 26.210,0 1.080,0 24/02/2021 11/12/2034 0232 - Zand van Mol 50,0 2 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 221352,72 210617,65

LIM-2/5427 Fransen Emiel Herent 85
3910 Neerpelt

2019-
011411 015 - Gemengd bedrijf 53.8.2<17 4.900,0 150,0 01/08/2011 01/08/2031 0232 - Zand van Mol 25,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 225247,0 211023,0

lim-gw3-2486 THIJS-PLESSERS Willebrordusstraat 30 
3910 Neerpelt

2019-
012131 011 - Teelt van eenjarige gewassen 53.8.1<17 200,0 0,5 30/10/2009 31/12/2999 0232 - Zand van Mol 2,5 1 Klasse 3

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 225576,0 210465,0

LIM-KL1/3836 VAN LINDT ANNITA Herenthoek 6
3910 Neerpelt

2019-
012132 0147 - Fokken van pluimvee 53.8.2<17 3.400,0 300,0 21/12/2011 08/02/2027 0232 - Zand van Mol 7,0 2 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224918,0 209217,0

LIM-KL2/3880 CUYVERS HENRI Olmenstraat 40
3910 Neerpelt

2019-
012133 011 - Teelt van eenjarige gewassen 53.8.1<17 300,0 2,0 05/03/2007 05/03/2027 0232 - Zand van Mol 80,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 225510,0 211156,0

LIM-2/6114 RUTTEN LV FRANS
Kolisheide en 
Rooie Pier 
3910 Neerpelt

2019-
012157 011 - Teelt van eenjarige gewassen 53.8.2<17 3.400,0 10,0 21/03/2014 27/09/2030 0232 - Zand van Mol 8,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 227745,0 211889,0

LIM-2/5719 VAN REMOORTERE LV 
(VEERLE)

Breugelweg 144 
3900 Overpelt

2019-
012346

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten, 
015 - Gemengd bedrijf

53.8.2<17 6.000,0 400,0 09/07/2012 09/07/2032 0232 - Zand van Mol 40,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224073,0 210291,0

lim-1/5228
SCHILDERMANS  
RIETERVEERT LV 
(VROEGER JOHAN)

Rietstraat 62 
3900 Overpelt

2019-
012411 014 - Veeteelt 53.8.2<17 5.570,0 20,0 16/03/2011 16/03/2031 0232 - Zand van Mol 4,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 223533,0 210546,0

LIM-2/6808
SCHILDERMANS  
RIETERVEERT LV 
(VROEGER JOHAN)

Grooten Hof 
3900 Overpelt

2019-
012410 014 - Veeteelt 53.8.2<17 12.000,0 800,0 08/05/2017 08/05/2037 0232 - Zand van Mol 44,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 221923,0 208177,0

LIM/KL1-6237 KUPPENS ERIK & JO Wolfstraat 41 
3900 Overpelt

2019-
012463 0000 - onbekend, 015 - Gemengd bedrijf 53.8.2<17 7.500,0 42,0 12/02/2015 02/10/2034 0232 - Zand van Mol 6,0 2 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 223406,0 210040,0

LIM/KL1-6237 KUPPENS ERIK & JO Wolfstraat 41 
3900 Overpelt

2019-
012463 0000 - onbekend, 015 - Gemengd bedrijf 53.8.2<17 8.000,0 150,0 12/02/2015 02/10/2024 0232 - Zand van Mol 35,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 223443,0 210014,0

lim-2/5259 LEENAERTS AGRI BVBA Urnenveldstraat 9 
3900 Overpelt

2019-
013378 0146 - Fokken van varkens 53.8.2<17 3.900,0 10,0 24/01/2011 24/01/2031 0232 - Zand van Mol 9,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224256,0 210355,0

LIM-1/5681 JANSSENSWILLEN IVO Schansstraat 168 3900 
Overpelt

2019-
013455 015 - Gemengd bedrijf 53.8.2<17 4.850,0 20,0 14/06/2012 14/06/2032 0232 - Zand van Mol 80,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 220545,0 210943,0

LIM-2/5847 Achten Francois Peerderbaan 
3910 Neerpelt

2019-
028118 014 - Veeteelt 53.8.2<17 5.000,0 810,0 25/02/2013 25/02/2033 0232 - Zand van Mol 30,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 227132,0 212028,0

LIM-2/6003 Corstjens Willy en Wouter Peerderbaan z.n. 
3910 Neerpelt

2019-
028188 014 - Veeteelt 53.8.2<17 3.140,0 450,0 09/09/2013 09/09/2033 0232 - Zand van Mol 34,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 227003,0 211650,0

LIM-
kl2/2660B TREPKESHOEVE Napoleonsdijk 86 

3900 Overpelt
2019-

028695 014 - Veeteelt 53.8.2<17 9.000,0 600,0 10/01/2011 10/01/2031 0232 - Zand van Mol 35,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 219377,0 209927,0

LIM-KL2/3850 COPPELMANS 
THEODORUS

Holvenstraat 215 
3900 Overpelt

2019-
029110 31 - Vervaardiging van meubelen 53.8.2<17 10.000,0 96,0 22/01/2007 22/01/2027 0232 - Zand van Mol 40,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 219707,0 210689,0

LIM-KL1/3920 Hendriks Jan Breugelweg 140 
3900 Overpelt

2019-
029281 014 - Veeteelt 53.8.2<17 3.650,0 10,0 20/06/2007 20/06/2027 0232 - Zand van Mol 10,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 224115,0 210335,0

LIM-00196-A VEEHANDEL BUIJTELS De Vrundenweg 10 
3910 Pelt

2019-
030400 46231 - Groothandel in levend vee 53.8.2 7.296,0 40,0 02/05/2019 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 80,0 1 Klasse 1
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

226068,0 210937,0

lim-2/5237 KUPPENS ERIK Wolfstraat 41 
3900 Overpelt

2019-
031056 015 - Gemengd bedrijf 53.8.2<17 22.800,0 500,0 31/12/2010 31/12/2030

0234 - Zand van Poederlee 
en/of zandige top van 
Kasterlee

31,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 219213,0 209969,0
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LIM-2/5733 SCHILDERMANS Napoleonsweg 82a 
3900 Overpelt

2019-
031973 014 - Veeteelt 53.8.2<17 1.800,0 8,0 09/07/2012 09/07/2032 0232 - Zand van Mol 12,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 219451,0 210026,0

LIM-2/6042 VAN MEIJL LV Ringweg z.n. 
3900 Overpelt

2019-
033024

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten 53.8.2<17 10.000,0 650,0 16/12/2013 16/12/2033 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 30,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 220009,0 212122,0

LIM-00273-A Rijks Tietse Schaapsdijk 26 
3900 Pelt

2019-
033627 01500 - Gemengd bedrijf 53.8.1.a 3.564,0 10,0 17/04/2018 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 50,0 1 Klasse 1
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

222343,0 211750,0

LIM-00122-A Fransen Emiel Kolisbos zn  
3910 Neerpelt

2019-
034427

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten 53.8.1.b 3.000,0 17/12/2018 17/12/2028 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 20,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

227495,77 210420,47

LIM-00286-A Pinxten Jan Wei Kleine Brogel   
3900 Pelt

2020-
034666

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten 53.8.2 11.000,0 21/06/2019 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 50,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

227386,0 208918,0

LIM-00408-A BOOMKWEKERIJ 
KOLISBOS

4-D-903N17   
3900 Pelt

2020-
034688

81300 - Landschapsverzorging, 02100 - 
Bosbouw 53.8.2 14.000,0 400,0 04/06/2020 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 15,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

226605,0 209586,0

LIM-00409-A BOOMKWEKERIJ 
KOLISBOS

4-D-903W7   
3900 Pelt

2020-
034689

81300 - Landschapsverzorging, 02100 - 
Bosbouw 53.8.2 14.000,0 400,0 16/12/2019 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 15,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

226829,0 209622,0

LIM-00406-A BOOMKWEKERIJ 
KOLISBOS

4-D-817P   
3900 Pelt

2020-
034691

81300 - Landschapsverzorging, 02100 - 
Bosbouw 53.8.2 4.500,0 400,0 ########## 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 15,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

226825,0 209818,0

LIM-00407-A BOOMKWEKERIJ 
KOLISBOS

4-D-903P5   
3900 Pelt

2020-
034692

81300 - Landschapsverzorging, 02100 - 
Bosbouw 53.8.2 3.000,0 300,0 04/06/2020 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 15,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

227141,0 209924,0

LIM-00198-A Hendriks Jan Wolfstraat zn  
3900 Pelt

2020-
034798

01110 - Teelt van granen (m.u.v. rijst), 
peulgewassen en oliehoudende zaden 53.8.2 6.000,0 400,0 11/03/2019 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 50,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

223524,36 210202,46

LIM-00788-A CLEMENS Panhofstraat   
3900 Overpelt

2020-
036014

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten 53.8.2 15.000,0 900,0 08/02/2021

0234 - Zand van Poederlee 
en/of zandige top van 
Kasterlee

65,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

222590,0 207643,0

LIM-00942-A Paesen Agro Rooie Pier zn  
3910 Pelt

2021-
036758

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten 53.8.1.b 3.000,0 500,0 07/12/2020 0200 - Kempens 

Aquifersysteem 25,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

geen actie/waakgebieden 228946,0 211453,0

LIM-00941-A LAMOO
Burgemeester Van 
Lindtstraat   
3900 Pelt

2021-
036938

41201 - Algemene bouw van residentiële 
gebouwen 53.2.2.b)2. 213.940,0 07/12/2020 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 164 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

223429,2 211956,21

LIM-00974-A BERNARDUSHOF Romeinse Dijk   
3910 Pelt

2021-
036945

01301 - Boomkwekerijen, m.u.v. 
bosboomkwekerijen 53.8.2 6.000,0 600,0 07/12/2020 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 25,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

226536,67 211982,97

LIM-00809-A SCHILDERMANS Romeinse Dijk   
3900 Pelt

2021-
037134 01410 - Fokken van melkvee 53.8.1.b 1.850,0 600,0 22/02/2021 0232 - Zand van Mol 35,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

226811,0 212017,0

LIM-00859-A CUYVERS Torenstraat   
3910 Pelt

2021-
037394

01110 - Teelt van granen (m.u.v. rijst), 
peulgewassen en oliehoudende zaden 53.8.2 4.950,0 700,0 22/03/2021 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 35,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

226877,0 210629,0

LIM-00845-A CUYVERS Tongersvenweg   
3910 Pelt

2021-
037395

01110 - Teelt van granen (m.u.v. rijst), 
peulgewassen en oliehoudende zaden 53.8.2 8.475,0 1.000,0 22/03/2021 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 35,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

225627,0 211500,0

LIM-00853-A CUYVERS De Vrundenweg   
3910 Pelt

2021-
037396

01110 - Teelt van granen (m.u.v. rijst), 
peulgewassen en oliehoudende zaden 53.8.2 10.800,0 1.000,0 22/03/2021 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 35,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

225941,0 211289,0

LIM-00890-A CUYVERS Peerderbaan   
3900 Pelt

2021-
037481

01110 - Teelt van granen (m.u.v. rijst), 
peulgewassen en oliehoudende zaden 53.8.2 8.100,0 1.000,0 29/03/2021 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 35,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

226075,0 209797,0

LIM-00867-A Theuwis Eric Hunnebergstraat   3900 
Pelt

2021-
037482

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten 53.8.2 19.800,0 820,0 29/03/2021 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 55,0 1 Klasse 2
MS_0200_GWL_1 - Kempens 
Aquifersysteem, freatisch, plaatselijk 
semi-freatisch (BEVL052)

221035,0 210391,0



Watnr Naam exploitant IIOA: Adres IIOA-ID IIOA: Nacebelcode Vlarem-
rubriek

Vergund 
jaardebiet 

(m³/j)

Vergund 
dagdebiet

(m³/d)

Van datum 
deeltermijn

Tot datum 
deeltermijn Aquifer (vergunning)

Vergunde 
diepte

(m)

Vergunde 
aantal 
putten

Inrichtings
klasse Grondwaterlichaam Actie- en waakgebied

X - lambert-
coördinaat 

(m)

Y - lambert-
coördinaat 

(m)

LIM-00227-A Van Oijen Adrianus Grote Heide zn  
3910 Pelt

2020-
034657

01110 - Teelt van granen (m.u.v. rijst), 
peulgewassen en oliehoudende zaden 53.8.1.b 4.500,0 150,0 27/05/2019 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 20,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

224691,0 218845,0

LIM-2/6104 FQP FLANDERS 
QUALITY PLANT

Berghei z/n 
3910 Neerpelt

2019-
033179 013 - Plantenvermeerdering 53.8.2<17 2.500,0 650,0 28/04/2014 28/04/2034 0211 - Zandige eenheid 

boven de Brunssum I-klei 30,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

geen actie/waakgebieden 228652,0 212191,0

LIM-2/6106 FQP FLANDERS 
QUALITY PLANT

nabij Berghei 
3910 Neerpelt

2019-
033151 013 - Plantenvermeerdering 53.8.2<17 3.960,0 650,0 10/03/2014 10/03/2034 0211 - Zandige eenheid 

boven de Brunssum I-klei 30,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

geen actie/waakgebieden 229655,0 213151,0

LIM-00013-A KWANTEN Grote Heide 128 
3910 Neerpelt

2019-
033419

015 - Gemengd bedrijf, 011 - Teelt van 
eenjarige gewassen 53.8.2 12.000,0 35,0 01/02/2018 14/04/2031 0252 - Zand van Diest 264,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

geen actie/waakgebieden 224615,0 218260,0

lim-2/5117 HABRAKEN GUIDO EN 
MATHY

Lillerheide 3
3910 Neerpelt

2019-
012151 4623 - Groothandel in levende dieren 53.8.2<17 900,0 5,0 18/10/2010 18/10/2030 0232 - Zand van Mol 4,0 2 Klasse 2

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

geen actie/waakgebieden 227691,0 214548,0

LIM-KL2/3733 PAESEN CHRISTIANE Heikant 49
3910 Neerpelt

2019-
012143 014 - Veeteelt 53.8.2<17 2.100,0 5,8 24/07/2006 24/07/2026 0171 - Afzettingen 

Hoofdterras 9,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

geen actie/waakgebieden 228383,0 212990,0

lim-2/5154 VAN HERTEM TONY Bienderstraat 753910 
Neerpelt

2019-
012138 015 - Gemengd bedrijf 53.8.2<17 2.300,0 7,0 20/12/2010 20/12/2030 0253 - Zand van Bolderberg 230,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

geen actie/waakgebieden 226448,0 215501,0

LIM-2/5932 VAN VLIERDEN JOS NV Berghei 103910 
Neerpelt

2019-
012136 013 - Plantenvermeerdering 53.8.2<17 6.200,0 84,0 30/11/2012 30/11/2032 0232 - Zand van Mol 20,0 3 Klasse 2

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

geen actie/waakgebieden 229386,0 213365,0

LIM-kl2-4618 PALMANS VALERE Berghei 4
3910 Neerpelt

2019-
012119 011 - Teelt van eenjarige gewassen 53.8.2<17 1.800,0 5,0 17/07/2009 17/07/2029 0232 - Zand van Mol 7,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

geen actie/waakgebieden 229300,0 212950,0

LIM-1/6296 Van Oijen Adrianus Grote Heide 122
3910 Neerpelt

2019-
012108

015 - Gemengd bedrijf, 011 - Teelt van 
eenjarige gewassen 53.8.2<17 7.500,0 250,0 25/02/2015 25/02/2025 0232 - Zand van Mol 20,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

geen actie/waakgebieden 224780,0 217870,0

LIM-1/6296 Van Oijen Adrianus Grote Heide 122
3910 Neerpelt

2019-
012108

015 - Gemengd bedrijf, 011 - Teelt van 
eenjarige gewassen 53.8.2<17 5.800,0 23,0 25/02/2015 25/02/2035 0232 - Zand van Mol 6,0 2 Klasse 1

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

geen actie/waakgebieden 224524,0 217946,0

LIM-00033-A VANHERK JOHNY EN 
BERT

Grote Heide 126A 3910 
Neerpelt

2019-
033416

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten 53.8.2 16.500,0 700,0 28/06/2018 29/09/2036 0211 - Zandige eenheid 

boven de Brunssum I-klei 25,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

geen actie/waakgebieden 224827,0 218078,0

LIM-2/5865 VANHERK JOHNY EN 
BERT

Grote Heide 
Achelse heide
3910 Neerpelt

2019-
012011

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten 53.8.2<17 7.050,0 720,0 11/03/2013 11/03/2033 0232 - Zand van Mol 28,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

geen actie/waakgebieden 226170,0 216977,0

LIM-00380-A Achten Francois Berghei 2
3910 Neerpelt

2019-
011322 014 - Veeteelt 53.8.2 29.800,0 550,0 18/12/2019 16/11/2035 0211 - Zandige eenheid 

boven de Brunssum I-klei 55,0 2 Klasse 1

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

229233,24 212662,96

lim-gw1-4568 PLAS ANGÈLE Broekkant 56
3910 Neerpelt

2019-
011257 0146 - Fokken van varkens 53.8.2<17 1.800,0 5,0 17/06/2009 17/06/2029 0232 - Zand van Mol 7,0 1 Klasse 1

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

geen actie/waakgebieden 228144,0 214389,0

LIM-00074-A Van Oijen Adrianus Ganzenpas 
3910 Neerpelt

2019-
001925 015 - Gemengd bedrijf 53.8.1.b 4.500,0 150,0 17/09/2018 17/09/2028 0230 - Pleistoceen en 

Plioceen aquifer 20,0 1 Klasse 2

MS_0200_GWL_2 - Kempens 
Aquifersysteem in de Centrale Slenk, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 
(BEVL053)

geen actie/waakgebieden 225589,0 217745,0

LIM-00119-A KWANTEN Grote Heide zn
3910 Neerpelt

2019-
034416

01410 - Fokken van melkvee, 01110 - Teelt 
van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en 
oliehoudende zaden

53.3 12/11/2018 0000 - Onbekend 8,0 Klasse 3 X - onbekend 225223,8 218020,97

lim-gw1-5919 TAPIBEL Industrielaan 4 
3900 Overpelt

2019-
032677 0000 - onbekend 53.8.1<17 300,0 1,4 23/05/2013 12/01/2032 0232 - Zand van Mol 15,0 1 Klasse 1 X - onbekend geen actie/waakgebieden 220183,0 212312,0

lim-gw2-0024 MEEKERS HENRI Dummerveld 5
3910 Neerpelt

2019-
030887 014 - Veeteelt 53.8.1<17 475,0 2,0 22/03/2010 22/03/2030 0172 - Afzettingen 

Tussenterassen 6,0 1 Klasse 2 X - onbekend geen actie/waakgebieden 226210,0 214210,0

lim-g2-4830 INNO LAMERS Broekkant 14 
3910 Neerpelt

2019-
030872 014 - Veeteelt 53.8.2<17 1.000,0 5,0 29/03/2010 29/03/2030 0212 - Brunssum I-Klei 25,0 1 Klasse 2 X - onbekend geen actie/waakgebieden 227952,0 214482,0

grondwatervergunningen in het grondwaterlichaam MS_0200_GWL_2 - Kempens Aquifersysteem in de Centrale Slenk, freatisch, plaatselijk semi-freatisch (BEVL053)

Onbekend in welk grondwaterlichaam de grondwatervergunningen gelegen zijn



Watnr Naam exploitant IIOA: Adres IIOA-ID IIOA: Nacebelcode Vlarem-
rubriek
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LIM-KL1/4791 KAUFFMANN JOS Berghei 4A 
3910 Neerpelt

2019-
030720 0146 - Fokken van varkens 53.8.2<17 3.800,0 12,0 25/03/2010 25/03/2030 0211 - Zandige eenheid 

boven de Brunssum I-klei 20,0 1 Klasse 1 X - onbekend geen actie/waakgebieden 229145,0 213185,0

LIM-kl2-3614 VAN DE LAAR FRANS Tussenstraat 4B
3910 Neerpelt

2019-
030585 032 - Aquacultuur 53.8.2<17 2.010,0 200,0 12/12/2005 12/12/2025 0232 - Zand van Mol 50,0 1 Klasse 2 X - onbekend geen actie/waakgebieden 223471,0 215255,0

lim-gw1-4568 PLAS ANGÈLE Broekkant 56 
3910 Neerpelt

2019-
011257 0146 - Fokken van varkens 53.8.2<17 4.400,0 12,0 17/06/2009 17/06/2029 0213 - Zand van Pey 80,0 1 Klasse 1 X - onbekend geen actie/waakgebieden 228164,0 214417,0

LIM-00042-A INTEGRO

Lindestraat 7, 
Onbekend en 
Sint-Hubertusstraat 1 
3910 Neerpelt

2019-
001909 0000 - onbekend 53.2.2.b)1. 108.000,0 09/07/2018 31/12/2999 0100 - Quartaire 

aquifersystemen 1 Klasse 2 X - onbekend geen actie/waakgebieden 228055,0 213385,0

LIM-2/5476 SINT-ELISABETH 
ZORGINSTELLING

Akkerstraat 11 
3900 Overpelt

2019-
031444 0000 - onbekend 55.1.2<11 0,0 0,0 22/08/2011 22/08/2031 0252 - Zand van Diest Klasse 2 X - onbekend geen actie/waakgebieden 224092,0 211326,0

LIM-2/5483 AGTEN CLEMENT Panhofstraat 97 
3900 Overpelt

2019-
031483 0000 - onbekend 55.1.2<11 0,0 0,0 05/09/2011 05/09/2031 0252 - Zand van Diest Klasse 2 X - onbekend geen actie/waakgebieden 222723,0 206854,0

lim-2/5644 PELTERHOF BVBA Dorpsstraat 60 
3900 Overpelt

2019-
031790 9329 - Overige ontspanning en recreatie 55.1.2<11 0,0 0,0 26/03/2012 26/03/2032 0252 - Zand van Diest Klasse 2 X - onbekend geen actie/waakgebieden 223669,0 212014,0

LIM-00632-A Keppens Bert Kolisbos   
3910 Pelt

2021-
036675

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en 
diensten in verband met deze activiteiten 53.8.2 3.000,0 400,0 17/08/2020 0000 - Onbekend 40,0 1 Klasse 2 X - onbekend 227150,0 209956,0
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x. Titel (neemt 2 
kolommen in)

Vanaf hier de rest 
van de tekst

OPEN RUIMTE PELT

OVERZICHT VAN DE GELDENDE BESTEMMINGEN

In deze eerste stap worden de geldende bestemmingen 
in kaart gebracht. Dit gebeurt op basis van de bepalingen 
van het gewestplan, de BPA’s en de RUP’s. Zowel 
gewestelijke, provinciale en gemeentelijke RUP’s worden 
opgenomen in deze projectie (kaart 1).

1. BPA ‘Neerpelt centrum’ (definitief goedgekeurd 14
maart 1972): woongebied wordt zone voor openbaar
nut en gemeenschapsvoorziening

2. BPA ‘centrum oost’: zuidelijk deel van
woonuitbreidingsgebied wordt zone voor wonen

3. BPA ‘centrum oost herziening 3’ (definitief goedgekeurd 
3 november 2003): wonen wordt zone voor 
gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

4. BPA ‘centrum oost herziening 4bis’ (definitief
goedgekeurd 7 april 2008): wonen wordt zone voor
gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

5. BPA ‘centrum west - partiële herziening’: wonen wordt
zone voor gemeenschapsvoorziening en zone voor
economische nevenactiviteiten

6. BPA ‘centrum west - partiële herziening 5’: wonen
wordt zone voor openbaar nut

7. BPA ‘Clerxhoeven 3A’ (definitief goedgekeurd 7 juni
1971): wonen wordt zone voor openbaar nut

8. BPA ‘Clerxhoeven 3B’ (definitief goedgekeurd 6 mei
1991): wonen wordt zone voor openbaar nut

9. BPA ‘De Grobben’ (definitief goedgekeurd 27 mei 2002): 
wonen wordt zone voor gemeenschapsvoorziening en
openbaar nut

10. BPA ‘Fabriek’ (definitief goedgekeurd 15 september
1989): zone voor gemeenschapsvoorziening wordt
zone voor industrie

11. BPA ‘Haspershoven 3/7 C’: wonen wordt zone voor
gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

12. BPA ‘Haspershoven 3/7 D’: wonen wordt zone voor
gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

13. BPA ‘Herent’ (datum onbekend): woongebied met
landelijk karakter wordt woonzone en zone voor
gemeenschapsvoorziening, woonuitbreidingsgebied
wordt zone voor gemeenschapsvoorziening en
openbaar nut, agrarisch gebied wordt zone voor
recreatie

14. BPA ‘Het Laer’: woonuitbreidingsgebied wordt zone
voor wonen/ gemeenschapsvoorziening

15. BPA ‘Hoekstraat nr. 15’: wonen wordt zone voor
openbaar nut

16. BPA Lillerheide: agrarisch gebied wordt zone voor
wonen en zone voor gemeenschapsvoorziening

17. BPA ‘Maesensveld - herziening en uitbreiding

a’: woonuitbreidingsgebied wordt zone voor 
gemeenschapsvoorziening (regionaal ziekenhuis)

18. BPA ‘Tikbroeken herziening’: wonen wordt zone voor
openbaar nut

19. BPA ‘Tikbroeken herziening - wijziging plan A’: wonen
wordt zone voor openbaar nut

20. BPA ‘Tikbroeken’: wonen wordt zone voor
gemeenschapsvoorziening

21. BPA ‘ZVB ambachtelijke zone Peerderbaan’ (definitief
goedgekeurd 12 februari 2001): agrarisch gebied wordt
industriegebied

22. BPA ‘ZVB Bollen A’ (definitief goedgekeurd):
woongebied met landelijk karakter wordt zone voor
bedrijvigheid

23. BPA ‘ZVB bvba drukkerij Eerlingen’ (definitief
goedgekeurd): woongebied met landelijk karakter
wordt zone voor bedrijvigheid

24. BPA ‘ZVB bvba Huibers’ (definitief goedgekeurd):
woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied
wordt zone voor bedrijvigheid

25. BPA ‘ZVB bvba Plessers’ (definitief goedgekeurd):
woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied
wordt zone voor bedrijvigheid

26. BPA ‘ZVB Triki G’ (definitief goedgekeurd): woongebied
en agrarisch gebied wordt zone voor bedrijvigheid

27. BPA ‘ZVB Tutelaars’ (definitief goedgekeurd):
woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied
wordt zone voor bedrijvigheid

28. BPA ‘ZVB Vaesen R.’ (definitief goedgekeurd):
woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied
wordt zone voor bedrijvigheid

29. BPA ‘ZVR B Bosuil - Franciscushoeve’: zone voor
openbaar nut wordt zone voor recreatie

30. BPA ‘ZVR buurthuis Damsheide’ (definitief
goedgekeurd): agrarisch gebied wordt zone voor
dagrecreatie

31. BPA ‘ZVR Dommelhof - verbindingsgebied - scoutsrally’: 
natuurgebied wordt zone voor recreatie

32. BPA ‘ZVR Neerpeltse watersportclub’ (definitief
goedgekeurd): zone voor bedrijvigheid wordt zone voor
watergebonden dagrecreatie

33. BPA ‘ZVR scouts Roosendijk’ (BPA Scoutsrally)
(definitief goedgekeurd): natuurgebied wordt zone voor
recreatief parkgebied/ zone voor verblijfsrecreatie in
parkgebied

34. BPA ’ZVR Sporting Grote Heide’ (definitief
goedgekeurd): agrarisch gebied wordt zone voor
dagrecreatie

35. RUP ‘Agter De Heuf’ (definitief goedgekeurd
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2.1  KOPTEKST 1

Body tekst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Sed ac est accumsan, ultrices dolor tempor, 
interdum nisi. Nullam id massa et ex venenatis vehicula. 
Cras vel est pellentesque, ultrices metus id, pellentes-
que est. Mauris ac risus accumsan, fermentum quam 
quis, vestibulum nibh. Vestibulum metus sapien, porta vel 
urna et, bibendum venenatis enim. Vivamus quis tellus 
ac risus feugiat varius. Curabitur fermentum tempor eros 
ac luctus.

2.1.1 KOPTEKST 2

Curabitur tortor nisl, aliquet a tortor ut, rhoncus condi-
mentum tortor. Suspendisse non accumsan ipsum. Sus-
pendisse potenti. Aenean porttitor commodo mi, quis 
pretium lacus vehicula nec. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer sit amet diam mauris. 
Etiam molestie sodales enim, vitae feugiat neque ultricies 
vel. Duis eget tempus risus. Etiam ullamcorper consecte-
tur ipsum, sit amet mattis nunc aliquam in. Cras vel varius 
arcu, imperdiet mollis justo.

Sed nec diam quis augue ornare elementum. Aliquam 
consequat magna purus, eu posuere sapien tempus 
quis. Donec rutrum tincidunt justo ornare blandit. Proin 
vehicula nunc et odio ultricies dignissim. Integer nec tris-
tique lacus. Nunc sit amet congue erat. Phasellus ut orci 
ut diam venenatis elementum. Aenean dignissim sem 
idauris felis maximus velit, et dictum magna augue vitae 
ligula. Orci varius natoque penatibus et magnis dis par-
turient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas condi-
mentum eleifend porta. Donec lorem felis, luctus nec nisl 
sit amet, fermentum suscipit tellus. Ut sit amet felis ipsum. 
Nam lobortis congue commodo. Curabitur iaculis dui 
eros, at mollis arcu feugiat a. Fusce sed dui velit. Morbi 
tincidunt ut quam at venenatis. Mauris ac lorem ac diam 
egestas volutpat. Aliquam erat volutpat. Mauris commodo 
ut ligula vel venenatis.

Nullam ullamcorper quam semper vehicula finibus. Morbi 
eget ullamcorper nisi, nec auctor nunc. Sed rhoncus vul-
putate augue, at viverra lorem aliquet quis. Suspendisse 
egestas lobortis mollis. Sed consequat vitae tortor vel 
lacinia. Nulla pharetra auctor felis ac accumsan. Vivamus
nunc orci, fermentum vel dignissim a, luctus vitae purus. 
Sed mollis 

2  TITEL

Body tekst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Sed ac est accumsan, ultrices dolor tempor, 
interdum nisi. Nullam id massa et ex venenatis vehicula. 
Cras vel est pellentesque, ultrices metus id, pellentes-
que est. Mauris ac risus accumsan, fermentum quam 
quis, vestibulum nibh. Vestibulum metus sapien, porta vel 
urna et, bibendum venenatis enim. Vivamus quis tellus 
ac risus feugiat varius. Curabitur fermentum tempor eros 
ac luctus.

2.1.2 KOPTEKST 2

Curabitur tortor nisl, aliquet a tortor ut, rhoncus condi-
mentum tortor. Suspendisse non accumsan ipsum. Sus-
pendisse potenti. Aenean porttitor commodo mi, quis 
pretium lacus vehicula nec. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer sit amet diam mauris. 
Etiam molestie sodales enim, vitae feugiat neque ultricies 
vel. Duis eget tempus risus. Etiam ullamcorper consecte-
tur ipsum, sit amet mattis nunc aliquam in. Cras vel varius 
arcu, imperdiet mollis justo.

Sed nec diam quis augue ornare elementum. Aliquam 
consequat magna purus, eu posuere sapien tempus 
quis. Donec rutrum tincidunt justo ornare blandit. Proin 
vehicula nunc et odio ultricies dignissim. Integer nec tris-
tique lacus. Nunc sit amet congue erat. Phasellus ut orci 
ut diam venenatis elementum. Aenean dignissim sem id 
rhoncus semper.

Maecenas rutrum, risus vel bibendum porta, mauris felis 
maximus velit, et dictum magna augue vitae ligula. Orci 
varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Maecenas condimentum eleifend 
porta. Donec lorem felis, luctus nec nisl sit amet, fermen-
tum suscipit tellus. Ut sit amet felis ipsum. Nam lobortis 
congue commodo. Curabitur iaculis dui eros, at mollis 
ac auctor nunc. Sed rhoncus vulputate augue, at viverra 
lorem aliquet quis. Suspendisse egestas lobortis mollis. 
Sed consequat vitae tortor vel lacermentum vel dignis-
sim a, luctus vitae purus. Sed mmetus sapien, porta vel 
urna et, bibendum venenatis enim. Vivamus quis tellus ac 
risus feugiat varius. Curabitur vitae feugiat neque ultricies 
vipsum, sit amet mattis nunc aliquam in. Cras vel varius 
arcu, imperdiet mollis justo.Aenean porttitor commodo 
Body tekst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Sed ac est accumsan, ultrices dolor tempor, 
interdum nisi. Nullam id massa et ex venenatis vehicula. 
Cras vel est pellentesque, ultrices metus id, pellentes-

que est. Mauris ac risus accumsan, fermentum quam 
quis, vestibulum nibh. Vestibulum metus sapien, porta vel 
urna et, bibendum venenatis enim. Vivamus quis tellus 
ac risus feugiat varius. Curabitur fermentum tempor eros 
ac luctus.

Curabitur tortor nisl, aliquet a tortor ut, rhoncus condi-
mentum tortor. Suspendisse non accumsan ipsum. Sus-
pendisse potenti. Aenean porttitor commodo mi, quis 
pretium lacus vehicula nec. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer sit amet diam mauris. 
Etiam molestie sodales enim, vitae feugiat neque ultricies 
vel. Duis eget tempus risus. Etiam ullamcorper consecte-
tur ipsum, sit amet mattis nunc aliquam in. Cras vel varius 
arcu, imperdiet mollis justo.Aenean porttitor commodo 
mi, quis pretium lacus vehicula nec. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sit amet diam 
mauris. Etiam molestie sodales enim, vitae feugiat neque 
ultricies vel. 

Sed ac est accumsan, ultrices dolor tempor, interdum nisi. 
Nullam id massa et ex venenatis vehicula. Cras vel est pel-
lentesque, ultrices metus id, pellentesque est. Mauris ac 
risus accumsan, fermentum quam quis, vestibulum nibh. 
Vestibulum metus sapien, porta vel urna et, bibendum 
venenatis enim. Vivamus quis tellus ac risus feugiat 
varius. Curabitur fermentum tempor eros ac luctus.

Curabitur tortor nisl, aliquet a tortor ut, rhoncus condimen-
tum tortor. Suspendisse non accumsan ipsum. Suspen-
disse potenti. Aenean porttitor commodo mi, quis pretium 
lacus vehicula nec. 

Extra onderverdeling

Lorem ipsumdolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Integer sit amet diam mauris. Etiam molestie sodales 
enim, vitae feugiat neque ultricies vel. Duis eget tempus 
risus. Etiam ullamcorper consectetur ipsum, sit amet 
enean porttitor commodo mi, quis pretiuec. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sit amet 
diam mauris. Etiam molestie sodales enim, vitae feugiat 
neque ultricies vel. Body tekst Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing.

gewestplan
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2.1  KOPTEKST 1

Body tekst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Sed ac est accumsan, ultrices dolor tempor, 
interdum nisi. Nullam id massa et ex venenatis vehicula. 
Cras vel est pellentesque, ultrices metus id, pellentes-
que est. Mauris ac risus accumsan, fermentum quam 
quis, vestibulum nibh. Vestibulum metus sapien, porta vel 
urna et, bibendum venenatis enim. Vivamus quis tellus 
ac risus feugiat varius. Curabitur fermentum tempor eros 
ac luctus.

2.1.1 KOPTEKST 2

Curabitur tortor nisl, aliquet a tortor ut, rhoncus condi-
mentum tortor. Suspendisse non accumsan ipsum. Sus-
pendisse potenti. Aenean porttitor commodo mi, quis 
pretium lacus vehicula nec. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer sit amet diam mauris. 
Etiam molestie sodales enim, vitae feugiat neque ultricies 
vel. Duis eget tempus risus. Etiam ullamcorper consecte-
tur ipsum, sit amet mattis nunc aliquam in. Cras vel varius 
arcu, imperdiet mollis justo.

Sed nec diam quis augue ornare elementum. Aliquam 
consequat magna purus, eu posuere sapien tempus 
quis. Donec rutrum tincidunt justo ornare blandit. Proin 
vehicula nunc et odio ultricies dignissim. Integer nec tris-
tique lacus. Nunc sit amet congue erat. Phasellus ut orci 
ut diam venenatis elementum. Aenean dignissim sem 
idauris felis maximus velit, et dictum magna augue vitae 
ligula. Orci varius natoque penatibus et magnis dis par-
turient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas condi-
mentum eleifend porta. Donec lorem felis, luctus nec nisl 
sit amet, fermentum suscipit tellus. Ut sit amet felis ipsum. 
Nam lobortis congue commodo. Curabitur iaculis dui 
eros, at mollis arcu feugiat a. Fusce sed dui velit. Morbi 
tincidunt ut quam at venenatis. Mauris ac lorem ac diam 
egestas volutpat. Aliquam erat volutpat. Mauris commodo 
ut ligula vel venenatis.

Nullam ullamcorper quam semper vehicula finibus. Morbi 
eget ullamcorper nisi, nec auctor nunc. Sed rhoncus vul-
putate augue, at viverra lorem aliquet quis. Suspendisse 
egestas lobortis mollis. Sed consequat vitae tortor vel 
lacinia. Nulla pharetra auctor felis ac accumsan. Vivamus 
nunc orci, fermentum vel dignissim a, luctus vitae purus. 
Sed mollis 

2  TITEL

Body tekst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Sed ac est accumsan, ultrices dolor tempor, 
interdum nisi. Nullam id massa et ex venenatis vehicula. 
Cras vel est pellentesque, ultrices metus id, pellentes-
que est. Mauris ac risus accumsan, fermentum quam 
quis, vestibulum nibh. Vestibulum metus sapien, porta vel 
urna et, bibendum venenatis enim. Vivamus quis tellus 
ac risus feugiat varius. Curabitur fermentum tempor eros 
ac luctus.

2.1.2 KOPTEKST 2

Curabitur tortor nisl, aliquet a tortor ut, rhoncus condi-
mentum tortor. Suspendisse non accumsan ipsum. Sus-
pendisse potenti. Aenean porttitor commodo mi, quis 
pretium lacus vehicula nec. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer sit amet diam mauris. 
Etiam molestie sodales enim, vitae feugiat neque ultricies 
vel. Duis eget tempus risus. Etiam ullamcorper consecte-
tur ipsum, sit amet mattis nunc aliquam in. Cras vel varius 
arcu, imperdiet mollis justo.

Sed nec diam quis augue ornare elementum. Aliquam 
consequat magna purus, eu posuere sapien tempus 
quis. Donec rutrum tincidunt justo ornare blandit. Proin 
vehicula nunc et odio ultricies dignissim. Integer nec tris-
tique lacus. Nunc sit amet congue erat. Phasellus ut orci 
ut diam venenatis elementum. Aenean dignissim sem id 
rhoncus semper.

Maecenas rutrum, risus vel bibendum porta, mauris felis 
maximus velit, et dictum magna augue vitae ligula. Orci 
varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Maecenas condimentum eleifend 
porta. Donec lorem felis, luctus nec nisl sit amet, fermen-
tum suscipit tellus. Ut sit amet felis ipsum. Nam lobortis 
congue commodo. Curabitur iaculis dui eros, at mollis 
ac auctor nunc. Sed rhoncus vulputate augue, at viverra 
lorem aliquet quis. Suspendisse egestas lobortis mollis. 
Sed consequat vitae tortor vel lacermentum vel dignis-
sim a, luctus vitae purus. Sed mmetus sapien, porta vel 
urna et, bibendum venenatis enim. Vivamus quis tellus ac 
risus feugiat varius. Curabitur vitae feugiat neque ultricies 
vipsum, sit amet mattis nunc aliquam in. Cras vel varius 
arcu, imperdiet mollis justo.Aenean porttitor commodo 
Body tekst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Sed ac est accumsan, ultrices dolor tempor, 
interdum nisi. Nullam id massa et ex venenatis vehicula. 
Cras vel est pellentesque, ultrices metus id, pellentes-

que est. Mauris ac risus accumsan, fermentum quam 
quis, vestibulum nibh. Vestibulum metus sapien, porta vel 
urna et, bibendum venenatis enim. Vivamus quis tellus 
ac risus feugiat varius. Curabitur fermentum tempor eros 
ac luctus.

Curabitur tortor nisl, aliquet a tortor ut, rhoncus condi-
mentum tortor. Suspendisse non accumsan ipsum. Sus-
pendisse potenti. Aenean porttitor commodo mi, quis 
pretium lacus vehicula nec. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer sit amet diam mauris. 
Etiam molestie sodales enim, vitae feugiat neque ultricies 
vel. Duis eget tempus risus. Etiam ullamcorper consecte-
tur ipsum, sit amet mattis nunc aliquam in. Cras vel varius 
arcu, imperdiet mollis justo.Aenean porttitor commodo 
mi, quis pretium lacus vehicula nec. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sit amet diam 
mauris. Etiam molestie sodales enim, vitae feugiat neque 
ultricies vel. 

Sed ac est accumsan, ultrices dolor tempor, interdum nisi. 
Nullam id massa et ex venenatis vehicula. Cras vel est pel-
lentesque, ultrices metus id, pellentesque est. Mauris ac 
risus accumsan, fermentum quam quis, vestibulum nibh. 
Vestibulum metus sapien, porta vel urna et, bibendum 
venenatis enim. Vivamus quis tellus ac risus feugiat 
varius. Curabitur fermentum tempor eros ac luctus.

Curabitur tortor nisl, aliquet a tortor ut, rhoncus condimen-
tum tortor. Suspendisse non accumsan ipsum. Suspen-
disse potenti. Aenean porttitor commodo mi, quis pretium 
lacus vehicula nec. 

Extra onderverdeling

Lorem ipsumdolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Integer sit amet diam mauris. Etiam molestie sodales 
enim, vitae feugiat neque ultricies vel. Duis eget tempus 
risus. Etiam ullamcorper consectetur ipsum, sit amet 
enean porttitor commodo mi, quis pretiuec. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sit amet 
diam mauris. Etiam molestie sodales enim, vitae feugiat 
neque ultricies vel. Body tekst Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing.

27 oktober 2016): wonen wordt zone voor 
gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

36. RUP ‘Beliën’ (definitief goedgekeurd): agrarisch gebied 
wordt zone voor lokale bedrijvigheid, woongebied met 
landelijk karakter wordt zone voor lokale bedrijvigheid

37. RUP ‘Boslandsites’ (definitief goedgekeurd 26 mei 
2014): natuurgebied wordt zone voor zachte recreatie 
en parkeren in het groen, recreatiegebied wordt zone 
voor natuurgebied met recreatief karakter

38. RUP ‘centrum Neerpelt’ (definitief goedgekeurd 22 
september 2008): wonen wordt zone voor openbaar 
domein en zone voor horeca 

39. RUP ‘De Lindel’ (definitief goedgekeurd 26 februari 
2015): BPA Lindel wordt vervangen, wonen wordt 
gemeenschapsvoorziening

40. RUP ‘Den Dries en Haspershoven’ (definitief 
goedgekeurd 26 oktober 2017): BPA Den Dries wordt 
vervangen, deel van woonuitbreidingsgebied wordt 
zone voor middelgrote kleinhandelszaken detailhandel

41. RUP ‘Grote Heide’ (definitief goedgekeurd): wonen 
wordt zone voor gemeenschapsvoorziening en 
openbaar nut

42. RUP ‘Lillerheide’ (definitief goedgekeurd): agrarisch 
gebied wordt zone voor bedrijvigheid en voor openbaar 
nut

43. RUP ‘Nolim Noord’ (definitief goedgekeurd 27 februari 
2014): BPA Overpelt Fabriek wordt vervangen, 
natuurgebied wordt zone voor lokale bedrijvigheid en 
zone voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

44. RUP ‘Ponyfarm’ (definitief goedgekeurd): natuurgebied 
wordt zone voor recreatie

45. RUP ‘sportpark’ (definitief goedgekeurd 27 februari 
2014): agrarisch gebied wordt zone voor wonen en 
voor recreatie

46. PRUP ‘afbakening kleinstedelijk gebied’
 - 46A. deelgebied Vondershoek: wonen wordt zone voor 

gemeenschapsvoorziening en overig groen
 - 46B. Overpelt Zuid: bedrijvigheid wordt zone voor 

wonen
 - 46C. omgeving ziekenhuis: gemeenschapsvoorziening 

wordt zone voor wonen, wonen wordt zone voor 
gemeenschapsvoorziening

 - 46D. Boseinder Heide: woonuitbreidingsgebied wordt 
stedelijk woongebied en stedelijk woonreservegebied

 - 46E. Spoorwegstraat: bedrijvigheid wordt wonen en 
groen, gemeenschapsvoorziening wordt groen, wonen 
wordt groen

 - 46F. RWZI Pelt: gemeenschapsvoorziening wordt groen, 
wonen wordt zone voor gemeenschapsvoorziening en 
groen

 - 46G Nolimpark Zuid: groen wordt zone voor 
bedrijvigheid.
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46g

37

37

10

overzicht van de geldende bestemmingen

contour gemeente Pelt

contour kleinstedelijk gebied Pelt

contour BPA

contour RUP, PRUP

woongebied

woongebied met landelijk karakter

woonuitbreidingsgebied

bedrijvigheid

gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

lijninfrastructuur

landbouw

woonreservegebied

recreatie

bos

natuur

water

overig groen

0 1 km 2 km
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