
ZANDWINNING 
IN BOCHOLT

www.zandwinning-bocholt.be

graven naar de toekomst!
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Beste inwoner,

U vraagt zich bij het lezen van deze titel zon-
der twijfel af waar we nu staan met dit dossier. In 
deze brochure geven we u inzage in de plannen 
en willen we u zo volledig mogelijk informeren. 
U zal op onze site (www.zandwinning-bocholt.
be) en verder in deze brochure zien dat er wel 
degelijk geluisterd werd naar eerdere bezwaren 
en vragen van buurtbewoners. 

We spelen open kaart en geven iedereen zoveel 
mogelijk concrete informatie. Op de onze site 
(www.zandwinning-bocholt.be) vindt u name-
lijk een video met antwoorden op de belang-
rijkste vragen. U vindt er eveneens een formulier 
waarmee u uw persoonlijke vragen kunt stellen 
of bedenkingen over de nieuwe plannen aan ons 
kenbaar kunt maken. Let wel: om uw vragen en 
bedenkingen door te spelen, hebt u tijd tot en 
met 5 juni. Wij van onze kant, zullen zo snel mo-

gelijk antwoorden en de meest relevante vragen 
samenvatten op de website.

Deze online-vragenronde staat los van het of-
ficiële openbaar onderzoek en de wettelijke 
termijn voor het indienen van bezwaren (60 da-
gen) in de zomermaanden. Oorspronkelijk was 
een infomarkt gepland, waar we iedereen ‘face 
to face’ zouden kunnen inlichten, maar door de 
corona-maatregelen moeten we onze toevlucht 
nemen tot een video en vragenformulier.

Bekijk dus de video maar neem zeker ook deze 
brochure door. Zo krijgt u inzicht in het dossier 
en kunt u de meerwaarde van de zandwinning 
voor onze gemeente ontdekken. Dit project 
geeft Bocholt namelijk meer inkomsten, meer 
mogelijkheden én meer groen. 
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HOE STAAT  
HET NU MET  
DE ZANDWINNING  
IN BOCHOLT? 
Heel kort samengevat kunnen we zeggen: er 
komt minder zandontginning en meer natuur-
herstel. Er wordt ook onmiddellijk gestart met 
boscompensatie zodat de luchtkwaliteit in de 
buurt goed blijft. Voor elke boom die gekapt 

“MINDER 
ZANDONTGINNING”

De oorspronkelijke plannen voor zandwinning 
botsten op heel wat weerstand en terechte 
vragen uit de buurt. Met die ongerustheid is re-
kening gehouden. De plannen werden serieus 
bijgestuurd. We spreken nu over het ‘Ingeperkt 
Alternatief’. Dat plan moet nog definitief goed-
gekeurd worden door de gemeenteraad van 
Bocholt; we stellen er u hier de hoofdlijnen van 
voor. 

Houdt u het liever kort: blader dan meteen door 
naar de vijf meest gestelde vragen.

wordt, zal er minstens een worden heraange-
plant. Er is een stuk recreatie en nabestemming 
als bedrijventerrein, maar veel minder dan in de 
oorspronkelijke plannen. Er zijn heel concrete 
plannen om de verwachte verkeerstoename zo-
veel als mogelijk te neutraliseren.
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HET  
INGEPERKT 
ALTERNATIEF
De zandwinning in Bocholt was eerst een Vlaams 
dossier. De gemeente heeft het nu van de Vlaam-
se overheid overgenomen op voorwaarde dat 
de zandwinning zou worden beperkt.  

“ZANDONTGINNING  
ÉN NABESTEMMING 
ZIJN IN DETAIL 
GEPLAND.”

De huidige stuurgroep rond het dossier werkt 
het Ingeperkt Alternatief verder uit voor de ont-
wikkeling van de zandontginning en voor de 
nabestemmingen natuur (“Achterste Hostie en 
Raekerheide”) recreatie en bedrijvigheid (“Groo-
te Heide”) in Bocholt. 

De voornaamste uitgangspunten voor dat Inge-
perkt Alternatief zijn:

• De ontginningszones beperken zodat een 
grotere oppervlakte waardevol bos (voor-
namelijk ouder loofbos) gespaard blijft;

• De ontginningszones beperken tot de zo-
nes met de waardevolste zandpakketten;

• De ontginningsputten maximaal opvullen 
zonder de projectduur te verlengen en 
zonder extra verkeer;

• Na ontginning en heropvulling een (veel) 
groter aandeel bos aanplanten en een land-
schap scheppen dat in veel hogere mate 
aansluit bij het bestaand landschap.
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“BETERE AANSLUITING 
BIJ HUIDIGE 
LANDSCHAP”

Dit Ingeperkt Alternatief speelt in op de vraag van 
het Agentschap voor Natuur en Bos om een plan 
uit te werken dat nauwer aansluit bij het huidige 
boslandschap. Het gebied Raekerheide, waar 
volgens eerdere plannen actieve recreatie was 
voorzien, wordt voorbehouden voor de ontwik-
keling van hoogwaardig loofbos. 

“GEDEELTELIJK OOK 
BEDRIJVENTERREIN  
EN RECREATIE”

De mogelijkheden tot nabestemming zijn in het 
huidige plan beperkt ten opzichte van eerdere 
plannen. Enkel in het gebied Groote Heide be-
oogt men naast een uitbreiding van het bestaand 
bedrijventerrein nog een actieve recreatieve 

nabestemming. Het gebied is gedeeltelijk be-
stemd voor uitbreiding van bedrijven in het aan-
grenzend industriegebied, voor nieuwe lokale 
bedrijven en watergebonden bedrijvigheid. Het 
zuidelijke gedeelte is bestemd voor recreatie:  
waterrecreatie, verblijfsrecreatie...

“ER ZAL MEER BOS ZIJN 
DAN ER NU IS”

Tijdens de ontginning zal er binnen het gebied 
via heraanplant al bos gecompenseerd worden; 
in de loop van de ontginning zullen er op ver-
schillende andere plaatsen in Bocholt, Limburg, 
Vlaanderen bijkomende boscompensaties ko-
men. Uiteindelijk zal er meer bos zijn dan er nu is. 
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ACHTERSTE HOSTIE GROOTE HEIDE-RAEKERHEIDE

2020 2020

2020 20202052 2052

2052 2050

fase I

fase I

fase II

fase II

fase III fase IIIfase IV

300.000

90% 20%10% 80%

900.000

77%

6,7%

40% 51,1%85,3%

17,5%

60% 31,4%23%

8%

1.333 4.000ton per jaar

vrachtwagen vrachtwagenover het water over het water

ton per jaar

bos

bos

bos bosbedrijventerrein

bedrijventerrein

waterplas recreatielandbouw

landbouw

m3 per dag m3 per dag

Jaarlijkse productie

Zandvervoer Zandvervoer

Jaarlijkse productie

Ontginningsduur Ontginningsduur

per gekapte boom wordt er minstens één nieuwe aangeplant
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De ontginning en realisatie van de nabestemmin-
gen zullen gefaseerd over een termijn van 26 tot 
32 jaar gebeuren. Dit betekent niet dat we zo lang 
moeten wachten op de nabestemming. Wanneer 
een fase (een deel) ontgonnen is, wordt meteen 
gestart met de realisatie van de nabestemming. 

Laten we ook even benadrukken dat de geplan-
de nabestemmingen – als natuurgebied, bedrij-
venterrein of recreatiegebied – afdwingbaar zijn. 
Het zijn met andere woorden geen loze belof-
ten. 

GEFASEERD,  
GECONTROLEERD  
EN AFDWINGBAAR

“ONMIDDELLIJKE  
BOSCOMPENSTATIE.  
ER KOMEN ZELFS 
MEER BOMEN BIJ.”

Deel per deel zal het landschap en bestemming 
veranderen. Op de infografiek hiernaast ziet u de 
fases van de ontginning afgebakend. 
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Er wordt voor de zandontginning maximaal in-
gezet op vervoer per schip via het kanaal. 80% 
van de oppervlaktedelfstoffen die gewonnen 
worden in de gebieden Groote Heide-Raeker-
heide (PRB-terreinen) zal men over water afvoe-
ren, slechts 20% over de weg. De zandwinning 
in Achterste Hostie (Groeve Winters) zal voorna-
melijk de complementaire lokale markt bevoor-
raden. Hierdoor voorzien wij 90% vervoer per 
vrachtwagen en slechts 10% over water.

“WE REKENEN OP EEN 
OVONDE TER HOOGTE 
VAN HET KRUISPUNT 
KETTINGBRUGWEG/
FABRIEKSTRAAT”

Het plan hiernaast toont de verwachte verkeers-
groei en gekozen routes door de zandontgin-
ning. 

• Groote Heide-Raekerheide: 30 vrachtwagens 
(60 bewegingen) en 6 schepen, gespreid 
over de dag; 20 personenwagens (40 bewe-
gingen) in de spitsuren.

• Achterste Hostie: 45 vrachtwagens (90 bewe-
gingen), gespreid over de dag. 10 personen-
wagens (20 bewegingen) in de spitsuren.

VERBETERDE MOBILITEIT 
TEGEN MOGELIJKE  
VERKEERSHINDER
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Er is een milieueffectenrapport opgesteld. Dit 
wees uit dat het de uitbreiding van het bedrijven-
terrein is die uiteindelijk de grootste verkeerstoe-
name zal veroorzaken. De verkeershinder, zowel 
tijdens de ontginning als in de nabestemming, zal 
daarom beperkt worden door:

• Realisatie van een doorkoppeling tussen de 
Kettingbrugweg en de Fabriekstraat om het 
kruispunt Kettingbrugweg x Fabriekstraat te 
ontlasten (nieuw aan te leggen verbinding);

• Realisatie van een nieuwe verkeersveilige 
ontsluiting van het bedrijventerrein op de 
Fabriekstraat;

• Uitwerken van een alternatieve verkeersvei-
lige kruising van de toeristisch-recreatieve 
fietsroute langs het kanaal; 

• Het Vlaams gewest beoogt ook de reali-
satie van een ovonde ter hoogte van het 
kruispunt Kettingbrugweg/Fabriekstraat. Wij 
wachten op de uitvoering. 
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OOK AANDACHT  
VOOR GELUID,  
STOF, GEUR ...
Niet alleen extra verkeer, maar alle mogelijke ef-
fecten op het milieu door de ontgininng en na-
bestemming zijn door experten onderzocht in 
het milieueffectenrapport. Het kan daarbij gaan 
over geluidshinder, stof, geurhinder, bodemef-
fecten, watereffecten, etc. 

“DE ONTGINNERS 
MOETEN GEBRUIK 
MAKEN VAN DE 
MODERNSTE 
TECHNOLOGIE, ZOALS 
‘STILLE’ ZANDZUIGERS.”

Dat onderzoek resulteerde in een aantal “milde-
rende maatregelen”. Die moeten de hinder voor 
de omgeving tot een minimum herleiden. Naast 
de verkeersmaatregelen hierboven, legt het mili-
eueffectenrapport daarom – naast de beperking 

van de ontginningszones - volgende belangrijke 
ingrepen op:

• Er worden passende akoestische maat-
regelen genomen waar men negatieve 
geluidseffecten kan verwachten als gevolg 
van de ontginning, zoals ‘stille’ zandzui-
gers, gronddammen...

• Er moet een hoge en dicht opgaande 
groenbuffer voorzien worden tussen 
deelgebied Achterste Hostie en het aan-
grenzend bedrijventerrein;

• Voldoende hoge en dichte groenbuffers 
rond het bedrijventerrein (in nabestem-
ming) in Groote Heide.

• Ten opzichte van het kanaal Bocholt-He-
rentals blijven brede bufferstroken (30m) 
behouden voor natuur. 

• In de gebieden met nabestemming natuur 
blijft het recreatief gebruik beperkt tot 
wandelaars en eventueel fietsers.

• Buiten de ontginningszones kan men enkel 
saneringswerken uitvoeren om alle histori-
sche resten van de vroegere fabrieksterrei-
nen te verwijderen.
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DE TOEKOMST:  
NATUUR EN  
NATUURONTWIKKELING
Waarom uitgerekend in Bocholt zand winnen, 
vraagt u zich misschien af. De kwaliteit van de 
zandlagen (dikte, aan de oppervlakte gelegen), 
de nabijheid van het kanaal en het feit dat Vlaan-
deren meer dan 80 procent van de behoefte 
aan zand moet invoeren vanuit het buitenland, 
hebben de Vlaamse regering destijds doen be-
sluiten een Ruimtelijke Uitvoeringplan Zand op te 
starten in Bocholt. 

“ZAND IS EEN STUK 
VAN ONZE TOEKOMST. 
WE MAKEN VAN DE 
NOODZAAK EEN 
DEUGD.”

De gemeente neemt nu de realisatie van het 
Ruimtelijke Uitvoeringplan Zand op zich, om 
maximaal te kunnen sturen en de positieve ef-

fecten ten volle te laten spelen. De ontginnings-
activiteiten zullen niet alleen zorgen voor een 
uitbreiding van de tewerkstelling in Bocholt, 
maar zullen ook inkomsten opleveren voor de 
gemeente. Bocholt wil deze inkomsten gebrui-
ken om de doelstellingen uit het klimaatplan van 
de gemeente te realiseren en om onder meer aan 
natuurontwikkeling te doen in Bocholt. Zo slagen 
we erin om van deze economische noodzaak 
een deugd te maken. 

Na ontginning krijgen de gebieden Achterste 
Hostie en Raekerheide een bestemming als na-
tuurgebied met een beperkt recreatief medege-
bruik in de vorm van wandelen, fietsen en na-
tuurbeleving. De realisatie van meer waardevol 
bos staat in die gebieden voorop. 

ZACHTERE  
RECREATIE

MEER  
TEWERKSTELLING

MEER  
INKOMSTEN

BETERE RUIMTE- 
INVULLING
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TIJDSLIJN plenaire  
vergadering

delegatie bevoegdheid 
aan gem. Bocholt

delegatie bevoegdheid 
aan gem. Bocholt

goedkeruing  
plan-MER

half    2018 eind   2018 begin   2019 begin   2019

HISTORIEK EN TIJDSLIJN

De huidige stuurgroep rond het dossier wil de 
laatste plannen, zoals hier geschetst, uitgebreid 
voorstellen. Ze verschillen namelijk grondig van 
de plannen die in 2016 werden voorgesteld en 
die misschien nog in vele hoofden de boven-
toon voeren.  

De huidige stuurgroep voert deze open com-
municatie omdat we iedere betrokkene correcte 
en precieze informatie willen geven en uiteraard 
ook omdat we voor een volgende wettelijke 
procedurestap staan, namelijk de voorlopige 
vaststelling van het plan en daarop volgend het 
openbaar onderzoek van het ontwerp RUP dit 
jaar. De stappen in de besluitvorming tot dusver 
zijn weergegeven op de tijdslijn.

LANG TRAJECT

Na jarenlang, uitgebreid studiewerk, besliste de 
Vlaamse Regering op 4 april 2014 om te starten 
met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (GRUP) voor “Achterste Hostie” 

GEMEENTELIJKE  
STUURGROEP STUURT BIJ

(zandgroeve Winters) en “Groote Heide/ Raeker-
heide” (voormalig PRB) te Bocholt. 

“DOELSTELLING VAN 
HET GRUP: TOT 
ZANDWINNING 
KOMEN OM ZO DE 
BEVOORRADING 
VAN ZAND OP 
MIDDELLANGE TERMIJN 
IN VLAANDEREN TE 
HELPEN VERZEKEREN.”

Vertegenwoordigers van de Vlaamse administra-
tie, de initiatiefnemers, studiebureaus, gemeente 
Bocholt, externe experten en betrokken adminis-
traties, werkten een eerste nota uit. Deze moest 
dienen als basis voor het latere gewestelijk ruim-
telijk uitvoeringsplan. In het voorjaar 2016 stelde 
deze werkgroep onder leiding van de Vlaamse 
administratie via een brochure en een infomarkt 
in de Kroon hun werknota voor. 
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BIJSTUREN –  
WIE BESLIST?

voorlopige vaststelling 
ontwerp RUP

openbaar onderzoek  
ontwerp RUP (60 dagen)

definitieve vaststelling  
ontwerp RUP

• oprichting gemeentelijke stuurgroep
• aanstelling studiebureau voor opmaak 

gemeentelijk RUP voorbereiding dossier 
na plenaire vergadering

eind voorjaar   2020 zomer    2020 najaar   2020

Op deze nota kwamen heel wat reacties. Die 
nam de werkgroep ter harte. Adviesraden, be-
langengroepen, administraties zijn nog eens ex-
tra geconsulteerd. De werkgroep luisterde naar 
de bezorgdheden van de bevolking. Deze be-
zorgdheden hebben ertoe geleid om te komen 
tot dit Ingeperkt Alternatief. Dit aangepast voor-
stel zal bovendien worden gerealiseerd door 
een nieuwe, gemeentelijke stuurgroep in plaats 
van door de werkgroep onder leiding van de 
Vlaamse administratie. 

Wie zetelt in de gemeentelijke stuurgroep? Een 
afvaardiging van elke politieke fractie, het stu-
diebureau Geosted en de gemeentelijke omge-
vingsambtenaar. Deze stuurgroep werkt verder 
aan het dossier. Het is vanuit deze gemeentelijke 
stuurgroep dat er vandaag wordt gecommuni-
ceerd.

Door de corona-pandemie is een infoverga-
dering met de inwoners uitgesloten. We zijn 
genoodzaakt op een andere, maar even effici-
ente wijze, te communiceren, namelijk via de 
website www.zandwinning-bocholt.be en 
het digitale vragenformulier dat u daar vindt. 
Via die weg kunt u bijkomende informatie krij-
gen, alle vragen stellen en mee nadenken over 
het aangepast ontwerp. Binnen de krijtlijnen 
van het project houden we graag rekening 
met jullie opmerkingen. 

De gemeentelijke stuurgroep.
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DE VIJF MEEST  
GESTELDE VRAGEN 
HOE ZIT HET MET  
DE LUCHTKWALITEIT,  
MET DE VERKEERSHINDER...

Voor de zandwinning worden gebieden ontbost 
en kuilen gegraven. Dat is een ingrijpende activi-
teit die veel verkeer genereert. Het ontginnings-
gebied situeert zich langs de Kettingbrugweg en 
langs de Fabriekstraat ten zuiden van het Kanaal. 
Wat betreft de luchtkwaliteit: nog voor de eerste 
kuil gegraven wordt, start men al met de aanleg 
van compenserend bos. Niet alleen in Bocholt, 
maar ook elders in Limburg en Vlaanderen. Na 
de ontginning wordt de meerderheid van de 
gebieden heringericht als natuurgebied. Inzake 
luchtkwaliteit is er geen verlies. De verkeershinder 
wordt beperkt door zoveel mogelijk zand via het 
kanaal af te voeren. Wat via de weg wordt ver-
voerd, is beperkt en zal in verschillende richtin-
gen vertrekken, gespreid doorheen de dag. Om 
de verkeershinder te milderen na de fase van de 
ontginning, wanneer delen van het gebied een 
nabestemming krijgen als bedrijventerrein, zijn 
eveneens maatregelen voorzien, onder meer een  
doorkoppeling tussen de Kettingbrugweg en de 
Fabriekstraat.

WAT MET DE WAARDE  
VAN MIJN HUIS OP TERMIJN?

De zandwinning gebeurt in fases (vier in totaal) 
gespreid over een periode van ongeveer 30 jaar. 
Het ontgonnen gebied wordt onmiddellijk na 
de ontginning, die meerdere jaren duurt, herin-
gericht. Meestal als natuurgebied en in Groote 
Heide als bedrijventerrein grenzend aan de be-
staande industriezone of als recreatiegebied. De 
tijdelijke impact van de zandwinning wordt zo-
veel mogelijk gemilderd. Het is bijgevolg moeilijk 
een inschatting te maken over de waarde van uw 
woning. Maar over het algemeen zal de ruimte-
lijke invulling erop vooruit gaan en het groene 
karakter van de omgeving gegarandeerd zijn, wat 
de waarde ten goede moet komen.  
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WAARIN VERSCHILT DIT PLAN VAN 
HET EERDER VOORGESTELDE PLAN 
DAT VEEL KRITIEK KREEG?

De zandwinning is sterk beperkt ten opzich-
te van de vorige, gecontesteerde plannen. De 
nadruk in de nabestemming is ook verschoven 
richting natuurontwikkeling in plaats van recrea-
tie. Er is met andere woorden geluisterd naar de 
verzuchtingen van de buurtbewoners. Er is een 
precieze timing opgesteld voor de ontginning in 
verschillende fases en voor de nabestemming, 
die afdwingbaar is. De geplande natuurontwik-
keling garandeert het uiteindelijke groene karakter 
van het gebied. Dit is geen loze belofte.

DUWT MEN ONS EEN NIEUW PLAN 
DOOR DE STROT?

De beslissing om zandwinning toe te laten in 
Bocholt is in 2014 door de Vlaamse regering ge-
nomen. Het eerste uitvoeringsplan botste inder-
daad op veel kritiek. Die kritiek is gehoord. Ad-
viesraden, belangengroepen, administraties zijn 
nog eens extra geconsulteerd. De stuurgroep, 
waarin de Vlaamse overheid sterk vertegenwoor-
digd was, luisterde naar de bezorgdheden van 
de bevolking. Deze bezorgdheden hebben 
ertoe geleid om te komen tot dit “ingeperkt al-
ternatief”. De samenstelling van de stuurgroep is 
intussen wel gewijzigd: het zijn de gemeente – 
met elke politiek fractie vertegenwoordigd – en 
haar omgevingsambtenaar die nu de touwtjes in 
handen hebben. 

WAAROM MOET ER HIER EIGENLIJK 
ZAND GEWONNEN WORDEN? 

De Vlaamse overheid oordeelde dat zandwin-
ning in Vlaanderen een economische nood-
zaak is. Vlaanderen moet namelijk meer dan 80 
procent van de behoefte aan zand invoeren. 
Bocholt is een uitermate geschikte locatie voor 
zandwinning omwille van de kwaliteit van het 
zand, de ligging van de lagen dicht bij de op-
pervlakte en door de aanwezigheid van het 
kanaal. Er is ook een bonus voor de gemeente: 
meer tewerkstelling, meer inkomsten om de kli-
maatdoelstellingen van de gemeente te realise-
ren, zachtere recreatie en de garantie op een 
groene nabestemming.



V.U.: Gemeentebestuur Bocholt, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Door de corona-pandemie is een infovergadering met de 
inwoners uitgesloten. We zijn genoodzaakt op een andere, 
maar even efficiënte wijze te communiceren, namelijk via de 
website www.zandwinning-bocholt.be en het digitale vra-
genformulier dat u daar vindt. Via die weg kunt u bijkomende 
informatie krijgen, alle vragen stellen en mee nadenken over 
het aangepast ontwerp. Binnen de krijtlijnen van het project 
houden we graag rekening met jullie opmerkingen.

WWW.ZANDWINNING-BOCHOLT.BE


