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1 Planomschrijving  

1.1 Inleiding 

1.1.1 Aanleiding – Algemeen kader 

De gemeente Voeren wenst over te gaan tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor een herziening 
van een gedeelte van de kmo-zone binnen het BPA Hoogsteyns. De opmaak van dit RUP kadert binnen de 
uitbreidingswens van het bedrijf Debougnoux zodat deze kan plaatsvinden binnen het gepaste kader. De 
uitbreiding wordt voorzien binnen contouren van de huidige eigendommen.  

Door de uitvoering van dit planvoornemen wordt er een laatste uitbreiding van de kmo-zone ten zuiden van 
de Weg op Schophem mogelijk gemaakt. Bijkomende uitbreidingen zijn niet meer mogelijk, hiervoor dient er 
uitgeweken te worden naar de daarvoor voorziene bedrijventerreinen.  

1.2 Situering en afbakening plangebied 

1.2.1 Situering op macroniveau 

 

Uit de situering van het plangebied op macroschaal leiden we af dat Voeren zich in het uiterste zuidoosten van 
de provincie Limburg situeert. De gemeente grenst in het noorden aan de Nederlandse provincie Limburg en 
in het zuiden aan de Waalse provincie Luik, maar nergens aan de rest van Vlaanderen, en is daarmee een 
exclave van de provincie Limburg.  

1.2.2 Afbakening van het plangebied 

Het plangebied is gelegen ten zuiden van Schophem en ten noorden van Steenbos ter hoogte van de kruising 
van beide wegen. De contour wordt overgenomen van het BPA Hoogsteyns en zal beperkt uitgebreid worden. 
Het hierna genoemde plangebied betreft het plangebied van voorliggend RUP. 
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Figuur 1-1 Situering van het plangebied 

1.3 Plandoelstellingen 

De opmaak van het RUP heeft als doel het kmo-terrein in beperkte mate uit te breiden om een betere 
benutting van het terrein te bekomen. Momenteel zijn er enkele knelpunten die ontstaan door het 
ruimtegebrek. Door middel van een RUP zullen deze knelpunten opgelost worden en kan er een reorganisatie 
van het bedrijf plaatsvinden met een gepaste integratie in de omgeving. Zo is de ontsluiting van het 
aanliggende fietspad problematisch, hier dient d.m.v. onderzoek een veilige oplossing voor gevonden te 
worden.  

-  

1.4 Mogelijke alternatieven 

Het voorliggende gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan betreft een beperkte uitbreiding van een bestaande 
kmo-zone. Het bedrijf Debougnoux is het enige bedrijf binnen het BPA dat nood heeft aan dergelijke 
herstructurering. Door de beperkte aard van de uitbreiding is onderzoek naar alternatieve locaties niet van 
toepassing.  

Volgende pro’s en contra worden in overweging genomen:  

PRO CONTRA 

Ruimte bieden aan lokale bedrijven Gebruik fietspad 

Efficiënt grondgebruik Gebrekkige ontsluiting van het bedrijf 

Tabel 1-1 Mogelijke alternatieven: pro en contra 

Schophem 
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2 Referentiesituatie 

2.1 Samenvattend overzicht 

TYPE PLAN  

Structuurplannen  

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen Voeren maakt deel uit van het buitengebied. 

Ruimtelijk structuurplan provincie 
Limburg 

Voeren niet gelegen in economisch of stedelijk netwerk.  

Voeren opgenomen in gebied met landbouw en 
natuurontwikkeling als hoofdfuncties.  

Ruimtelijk structuurplan Voeren Het behoud en herstel van het landschap staan voorop. 

Mobiliteit 

Mobiliteitsplan Voeren / 

Fietsrouteplan Grenzend aan functionele fietsroute.  

Recreatieve fietsroutes Grenzend aan toeristisch fietsroutenetwerk.  

Openbaar vervoer Buslijn in directe omgeving van het plangebied  

Open Ruimte   

Biologische waarderingskaart Biologisch niet waardevol (biologisch waardevolle zones 
in de directe omgeving) 

Decreet integraal waterbeleid 

Waterlopen Geen waterloop binnen het plangebied (de “Voer” ten 
noorden van het plangebied) 

Watertoets 2017 Niet overstromingsgevoelig 

Infiltratiegevoeligheid Gedeeltelijk infiltratiegevoelig  

 

Gewestplan Sint-Truiden – Tongeren, Bestemmingen: landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied, woongebied met landelijk 
karakter 

Herbevestigde agrarische gebieden Ja (gedeeltelijk) 

Plannen van aanleg 

APA Neen 

BPA BPA Hoogsteyns  

Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Gewestelijk RUP Neen 

Provinciaal RUP Neen 

Gemeentelijk RUP  Neen 
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Vergunningen (geldig) 07/04/1984: vergunning in beroep bij de Deputatie voor 
het bouwen van een houtopslagplaats, dossiernr. 
73109/981/B/1984/242 

06/06/2012: vergunning voor het inrichten van een 
appartement in het bestaande gebouw, dossiernr. 
73109/981/B/2012/2082 

Ruilverkavelingen Neen 

Beschermingen 

Archeologische zone Neen 

Beschermd erfgoed Neen 

Beschermde stads- of dorpsgezichten Neen 

Beschermde landschappen Beschermd cultuurhistorisch landschap “Altenbroek en 
Voervallei met omgeving”. 

Inventarissen 

Bouwkundig erfgoed – bouwkundig 
relict 

“Kapel van Schophem” (inventaris bouwkundig erfgoed) en 
“Weg naar dalhemmerkruis” (landschapsatlas-relict) in de 
onmiddellijke omgeving. 

Houtige beplantingen met 
erfgoedwaarde 

“Lijnaanplanting van drie opgaande lindes” binnen 
plangebied. “Houtkant op talud langs weg” in de 
onmiddellijke omgeving.  

Vogelrichtlijngebied Neen 

Habitatrichtlijngebied “Voerstreek” op 300m van plangebied.  

VEN GEN-gebied “Voeren” op 300m van het plangebied. 

Beschermingszone 
grondwaterwinning 

Neen 

Polders en wateringen Neen 

Buurt- en voetwegen Buurtwegen nr. 20; 4. grenzen aan het plangebied. 
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2.2 Bestemmingsplannen 

2.2.1 Gewestplan  

 

Figuur 2-1 Uittreksel uit het gewestplan 21. Sint-Truiden - Tongeren, bron www.geopunt.be  

Het plangebied is gelegen binnen het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren, dat werd goedgekeurd op 
04/04/1977. 

Het plangebied is zowel bestemd als woongebied met landelijk karakter als landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied.  

 

http://www.geopunt.be/


 

4233123011_startnota.docx pagina 10 van 71 

Antea Belgium nv BE 0414.321.939 

2.2.2 Bijzonder Plan van Aanleg 

 

Figuur 2-2 Overzichtsplan gemeentelijk BPA 

Binnen het plangebied bevindt zich het BPA Hoogsteyns. Dit BPA werd definitief goedgekeurd op 31 augustus 
2006.  

 
Figuur 2-3 BPA Hoogsteyns 

BPA Hoogsteyens 

8 

10 
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Bestemmingsvoorschriften:  

Art. 8 Zone voor lokale bedrijvigheid 

 De zone is voorbehouden voor de bestendiging en beperkte uitbreiding van de bestaande bedrijven.  

 Volgende types zijn toegelaten bij stopzetting van (een deel van) de activiteiten:  
o Ambachtelijk bedrijf 
o Bouwbedrijf 
o Garagebedrijf 
o Beperkte kleinhandel 
o Groothandel 
o Agrarisch toeleverend en verwerkend bedrijf 
o  de toegelaten bedrijven hebben een lokaal karakter 

 Hoofdbestemming: Werkplaats, atelier, opslagruimte, laad- en losruimte, parkeer- en 
manoeuvreerruimte. 

 Nevenbestemming: kantoor, winkelruimte, showroom, eengezinswoning met tuin een 
aanhorigheden. 

 Bedrijven die door de aard van hun activiteiten een belangrijke verkeersdruk veroorzaken zijn niet 
toegelaten. 

 Geen afvalstoffen, noch grondstoffen, niet-afgewerkte en afgewerkte producten mogen gestort of 
gestapeld worden in open lucht op deze delen die van het openbaar domein en de aanpalende private 
percelen zichtbaar zijn en het esthetisch aspect van de omgeving kunnen schaden.  

 De bebouwing wordt voorzien binnen de zone voor lokale bedrijvigheid aangeduid op het 
bestemmingsplan.  

 De maximale bebouwingscoëfficiënt voor de zuidelijke zone bedraagt 55%. 

 Nieuwe bebouwing dient compact bij de bestaande bedrijfsgebouwen te worden gebouwd.  

 Uitbreidingen kunnen slechts vergund worden nadat aangetoond werd dat de bestaande bebouwing 
optimaal benut is.  

 Voor het zuidelijk deel wordt er maximaal 1 wooneenheid toegestaan met een maximale 
vloeroppervlakte van 200m². De woning is rechtstreeks toegankelijk via Schophem en wordt 
geïntegreerd in het bedrijfsgebouw opgericht.  

 Maximale groeninkleding: bouwvrije strook die maximaal aangeplant dient te worden met 
streekeigen opgaande groenvoorzieningen. Bij het verkrijgen van een stedenbouwkundige 
vergunning dient aangetoond te worden dat een maximale groeninkleding gebeurt in functie van de 
concrete inrichting van het bedrijf.  
 

Art. 10 Zone voor buffer 

 De buffer heeft een esthetische en afschermende functie. De beplanting dient een dichte structuur te 
hebben en is permanent en gelaagd.  

 Alle bebouwing, reclame of stapelen van materialen is verboden binnen deze zone.  

 Een inrichtingsplan maakt steeds deel uit van de vergunningsaanvraag.  
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2.3 Vergunningen 

2.3.1 Vergunningstoestand bedrijf 

 

Figuur 2-4 Inplanting bedrijf Debougnoux, vergunningsdossier 1984 

Afgeleverde vergunningen: 

 07/04/1984: vergunning in beroep bij de Deputatie voor het bouwen van een houtopslagplaats, 
dossiernr. 73109/981/B/1984/242 

 06/06/2012: vergunning voor het inrichten van een appartement in het bestaande gebouw, dossiernr. 
73109/981/B/2012/2082 
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2.4 Structuurplanning 

2.4.1 Voeren in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de basis voor het ruimtelijke beleid van het Vlaamse gewest. Hierin 
legt de Vlaamse overheid vast in welke richting ze de ruimtelijke structuur van Vlaanderen wil zien evolueren 
en welke engagementen ze daarvoor concreet aangaat. 

In 1997 heeft de Vlaamse regering het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief goedgekeurd als kader 
voor het ruimtelijk beleid van Vlaanderen tot 2007. Een eerste herziening is doorgevoerd in de periode 2003-
2004, een tweede in de periode 2008-2011. Hiermee is de continuïteit van het ruimtelijk beleid verzekerd voor 
de korte termijn. Op lange termijn werkt de Vlaamse regering aan een opvolger van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, het beleidsplan ruimte.  

 

Figuur 2-5 Gewenste ruimtelijke structuur Vlaanderen, bron RSV 

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen wordt ruimtelijk geconcretiseerd door vier ruimtelijke 
principes: verweving en bundeling van functies binnen de stedelijke gebieden; het behoud en waar mogelijk 
de versterking van het buitengebied met bundeling van wonen en werken in de kernen van het buitengebied; 
het concentreren van economische activiteiten; het optimaliseren van de bestaande verkeers- en 
vervoersstructuur. Deze vier ruimtelijke principes moeten steeds samenhangend worden bekeken. 

De stedelijke gebieden en de stedelijke netwerken, het buitengebied, de gebieden voor economische 
activiteiten en de lijninfrastructuur zijn voor Vlaanderen structuurbepalende componenten. Op basis van de 
ruimtelijke principes wordt voor deze vier structuurbepalende componenten de gewenste ruimtelijke 
structuur uitgewerkt. 

Volgens het RSV behoort Voeren tot het buitengebied. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen omtrent wonen 
en werken enkel gericht zijn op de eigen behoeften en geconcentreerd worden in de kernen. De open ruimte 
functies landbouw, natuur, bos en water zijn structuurbepalend en dienen maximaal beschermd te worden.  
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Voor het buitengebied worden volgende krachtlijnen vooropgesteld:  

- Het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies: in het buitengebied wordt een dynamische 
en duurzame ontwikkeling gegarandeerd zonder het functioneren van de structuurbepalende functies van 
het buitengebied aan te tasten; 

- Het tegengaan van de versnippering van het buitengebied; 

- Bundeling van de ontwikkeling in kernen: hierdoor wordt de verdere versnippering van de open ruimte 
vermeden; 

- Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen door een versterking van de 
functies die van oudsher de open ruimte open houden (landbouw, bos en natuur); 

- Bereiken van gebiedsgerichte kwaliteit in het buitengebied; 

- Afstemmen van ruimtelijk beleid en milieubeleid; 

- Streven naar een buffering van de natuurfunctie ten opzichte van de eraan grenzende functies; 

- Verweving van vrijetijdsfuncties stimuleren. 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2005 een ruimtelijke 
visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Haspengouw-Voeren. 

Op 5 december 2005 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige 
herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 41.000 ha agrarisch gebied én een operationeel 
uitvoeringsprogramma goed. 

In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de resterende landbouw-, natuur- 
en bosgebieden. 

 

Het plangebied is gedeeltelijk gelegen binnen het herbevestigd agrarisch gebied ‘Haspengouw-Voeren’. Een 
gedeelte van het HAG-gebied is reeds herbestemd binnen het BPA ‘Hoogsteyns’. Voor het overige deel HAG 
wordt er een compensatie voorzien.  
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2.4.2 Voeren in het Ruimtelijk Structuurplan Limburg (RSPL) 

 

Figuur 2-6 Gewenste ruimtelijke structuur provincie Limburg, bron RSPL 

De Vlaamse Regering heeft op 12 februari 2003 de definitieve goedkeuring verleend aan het Ruimtelijk 
Structuurplan Provincie Limburg. In 2012 werd dit structuurplan geactualiseerd. De actualisatie van het RSPL 
werd goedgekeurd door Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening op 23 juli 2012. Volgende elementen uit 
het RSPL zijn van belang voor de gemeente Voeren en het plangebied in het bijzonder. 
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DEELRUIMTEN 

HOOFDRUIMTE “HASPENGOUW EN VOEREN”, DEELRUIMTE “VOEREN” 

 
Figuur 2-7 Voeren binnen deelruimte Haspengouw en Voeren, bron RSPL 

Als ruimtelijke concepten voor heel de provincie onderscheidt het RSPL 4 hoofdruimten. De gemeente Voeren 
wordt ingedeeld in de hoofdruimte “Haspengouw en Voeren”, bestaande uit de landschappelijk waardevolle 
open ruimte gebieden op Benelux-niveau. Grondgebonden landbouw en fruitteelt vormen er de belangrijkste 
activiteiten, en landschappelijk waardevolle gebieden zijn structuurdragend. De visie en het ruimtelijk concept 
voor deze hoofdruimte steunt onder meer op volgende punten: 
 
- de beekvalleien van de Demer, de Herk, de Mombeek, de Gete, de Jeker en de Velpe vormen de natuurlijke 

en landschappelijke dragers (natuurlijke ruggengraat); 
- de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden Sint-Truiden en Tongeren vormen centra voor de 

deelruimte; 
- de gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur neemt als uitgangspunt het bestaande raster van 

lintbebouwing; 
- de voerstreek is een waardevol landschap en vormt een onderdeel van een grensoverschrijdend 

Drielandenpark. 
 
De hoofdruimte “Haspengouw en Voeren” wordt ingedeeld in verschillende deelruimten. De gemeente Voeren 
valt onder de deelruimte “Voerstreek”. Het concept voor deze deelruimte stelt volgende punten voorop: 
 
- de rivier- en beekvalleien Voer, Berwijn, Gulp enz. als natuurlijke en landschappelijke dragers; 
- Langgerekte beperkte nederzettingen evenwijdig met de valleien. 
 
Het beleid binnen de deelruimte “Voerstreek” wordt gevoerd volgens volgende principes: 
 
- Landbouw moet in de Voerstreek structuurbepalend blijven; 
- Natuur en landschap maken het gebied aantrekkelijk. Zij moeten worden behouden en versterkt; 
- Verdere verlinting, verkavelingen en onaangepaste kernversterking, strijdig met de historische 

lintstructuur,  worden afgeremd. Architecturale kwaliteit en samenhang met de dorpen moeten worden 
bevorderd; 
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- Hoogdynamische of grootschalige vormen van toerisme en recreatie zijn niet gewenst. Enkel 
laagdynamische en kleinschalige activiteiten zijn te ondersteunen. Bijzondere aandacht gaat naar het 
hoeve- en kastelentoerisme; 

- Voeren is een onderdeel van een grensoverschrijdend Drielandenpark. Internationale samenwerking om 
dit project vorm te geven is noodzakelijk. 

DEELSTRUCTUREN 

NATUURLIJKE STRUCTUUR 

De Voerstreek heeft een unieke plaats in de Vlaamse natuursystemen. Voeren is één grote 
grensoverschrijdende natuurverbinding. Het netwerk van waardevolle bossen, beekvalleien, 
grasboomgaarden en kleine landschapselementen wordt versterkt. Het permanent omzetten van weiden in 
akkers en het massatoerisme worden tegengegaan. De Voer, Berwijn en Gulp worden gezien als rivier- en 
beekvalleien van provinciaal niveau. 

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 

De hoofddorpen en woonkernen zijn de kernen van het buitengebied waar de doelstelling van het 
gedeconcentreerd bundelen op het kleinste schaalniveau moet worden gerealiseerd. Die kernen dragen de 
ruimtelijke ontwikkelingen van het buitengebied inzake wonen, voorzieningen en bedrijvigheid op lokale 
schaal. 
Wat betreft de ontwikkelingsvisie op de nederzettingsstructuur wordt gesteld dat er een kerngericht 
provinciaal beleid moet plaatsvinden, in functie van de identiteit en leefbaarheid van het buitengebied. Nieuwe 
realisatie van bijkomende woningen dient in de kernen of in aansluiting van de kernen te gebeuren, een 
verdere verspreiding van de verstedelijking van het buitengebied is niet wenselijk. 
Op provinciaal niveau wordt voor de gemeente Voeren het hoofddorp Voeren met deelkern ’s Gravenvoeren 
als hoofdkern van de gemeente geselecteerd. Voeren is niet structuurondersteunend. 
 
Het plangebied is gelegen in het hoofddorp. 

LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR 

In het zuiden ziet de provincie de Voerstreek als een bijna aaneengesloten gordel van complexe gave 
landschappen met een sterk golvend plateau, weiland en boomgaarden, boscomplexen in het oosten en 
typische asymmetrische dalen. Ten noorden daarvan ligt een te ontsnipperen sterk verlint fruitlandschap. 
Beide gebieden bevatten kastelen als bakens en vormen een 'kastelenlandschap', waarvoor de provincie een 
eigen beleid wenst te ontwikkelen, wat ook geldt voor Voeren als onderdeel van een grensoverschrijdend 
Drielandenpark. 
Het Drielandenpark (Voeren) is geselecteerd als een regionaal landschapsontwikkelingsgebied op Vlaams 
niveau. Het betreft een grensoverschrijdend open ruimte gebied, waarvoor de provincie en haar euregionale 
partners van het MHAL-gebied een totaalconcept wensen op te stellen, waarbij behoud en versterking van de 
talrijke relictwaarden van de Voerstreek - zoals het vakbouwwerk, de graften en holle wegen, maar vooral het 
typisch landschappelijk totaalbeeld - een belangrijke rol spelen. 
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2.4.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Voeren 

Het GRS Voeren werd op 22 mei 2008 door de gemeenteraad definitief vastgesteld. Hieronder worden de 
meest relevante elementen met betrekking tot het RUP aangehaald. 

RICHTINGGEVEND GEDEELTE 

De globale ruimtelijke visie op de ontwikkeling van Voeren kan ingedeeld worden in een aantal ruimtelijke 
concepten. Deze concepten vormen het kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 

Natuurlijk geheel als ruggengraat 

De rivier- en beekvalleien, met daarop geënt de hellings- en plateaubossen, vormen een aaneengesloten 
waardevol, maar kwetsbaar geheel. Deze samenhang dient te worden gevrijwaard en waar mogelijk te worden 
versterkt. De ecologische potenties dienen uitgebouwd. De rivier- en beekvalleien bieden hiervoor nog heel 
wat mogelijkheden als natte verbindingsgebieden. 

De ecologische waarde van het aaneengesloten geheel van valleien en bossen wordt versterkt door de 
aanwezigheid van een uitgebreid netwerk van kleine landschapselementen. Het netwerk dat door deze 
elementen wordt gevormd dient te worden behouden en zelfs te worden versterkt in functie van de 
ecologische infrastructuur. 

Landbouw en recreatie op maat van het landschap 

De landbouw past zich in met een kleinschalige perceelstructuur, natuurlijke erfscheidingen en respect voor 
bestaande kleine landschapselementen. Naast extensieve begrazing vindt er een verscheidenheid aan teelten 
in fruit en akkerbouw plaats. In het oosten van de gemeente is er plaats voor meer intensieve landbouw voor 
zo ver deze de bestaande landschappelijke karakteristieken niet aantast. De landschappelijk waardevolle 
gebieden worden gevrijwaard van bebouwing. 

Binnen het kleinschalige landschap van Voeren is enkel plaats voor zachte, passieve recreatie. Zij komt 
verweven voor, naast landbouw en natuur. Waardevolle natuurlijke elementen, complexen of gebieden 
worden zo veel mogelijk gemeden in het toeristisch-recreatieve netwerk en gevrijwaard van enige verstoring. 
Landbouwbedrijfsgebouwen en recreatieve infrastructuren vinden een plaats aansluitend bij de dorpskernen, 
en beperken de visuele impact op het waardevolle landschap. Zij worden ingepast in een landschappelijke 
afwerking van de gehele dorpsranden. 

Twee types landbouwgebied 

In functie van de ruimtelijke draagkracht en de landschappelijke context worden in de gemeente twee types 
landbouw onderscheiden: het oostelijk en het westelijk landbouwgebied. Steeds ligt de nadruk op 
grondgebonden landbouw. In geen van beide landbouwgebieden is landschappelijke schaalvergroting 
wenselijk. In het oostelijk landbouwgebied krijgt de landbouw ruime ontwikkelingskansen, voor zo ver zij de 
bestaande landschappelijke waarden niet verder aantast (schaalvergroting, vervlakking, verschraling enz.). In 
het westelijk landbouwgebied is het landbouwgebruik in het algemeen afgestemd op het versterken van de 
natuurwaarden en de kwaliteiten van het landschap. Deze verbrede landbouwactiviteiten komen verweven 
voor naast en in functie van natuur en zachte recreatie. Het onderhoud van kleine landschapselementen kan 
gestimuleerd worden als mogelijke extra bron van inkomsten voor de landbouw. 

DEELRUIMTEN 

De gemeente Voeren wordt opgedeeld in drie verschillende deelruimten waarbinnen een gericht beleid 
gevoerd wordt naar toekomstige ontwikkelingen. Het plangebied bevindt zich binnen het ‘Tussengebied rond 
’s-Gravenvoeren. 
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Tussengebied rond ’s-Gravenvoeren 

 

Figuur 2-8 Tussengebied rond ‘s-Gravenvoeren, bron grs Voeren 

Deze deelruimte wordt gekenmerkt door een zeer uitgesproken reliëf. Het behoud en herstel van het 
landschap staan voorop. In dit centrale gedeelte van de gemeente is de verdere omzetting van 
hoogstamboomgaarden en weiden naar laagstamboomgaarden en maïsvelden een evolutie waaraan een halt 
moeten worden toegeroepen. Bovendien verankeren de hoogstamboomgaarden het dorp ’s-Gravenvoeren in 
het landschap. De veelheid aan kleine landschapselementen als graften, holle wegen, hagen enz. dient te 
worden beschermd. 

Deze deelruimte beslaat grofweg het gebied tussen de kerndorpen ’s-Gravenvoeren en Sint- Martens-Voeren. 
Het tussengebied omvat de omgeving van ‘s-Gravenvoeren en reikt van de gewestweg N627 in het westen tot 
de gehuchten Ketten en Schoppem in het oosten. 

’s-Gravenvoeren vangt als hoofddorp het grootste aandeel aan nieuwe woningen, ruimte voor bedrijvigheid 
en gemeenschapsvoorzieningen op. 

Gewenste ruimtelijke structuur hoofddorp ’s Gravenvoeren 

In het hoofddorp ’s-Gravenvoeren zijn de verschillende voorzieningen van gemeentelijk niveau aanwezig. Het 
is de kern met het hoogst aantal inwoners. Versterking van de verschillende functies, zoals openbare 
voorzieningen, winkels, kleinschalige inbreidingsgerichte projecten enz. vindt voornamelijk in deze kern plaats. 
Een sterke ontwikkeling van ’s-Gravenvoeren in zuidelijke richting, dwars op de historische oost-west 
oriëntatie, bevestigt de positie van de kern als hoofddorp. 

DEELSTRUCTUREN 

Ontwikkelingsperspectieven zonevreemde woningen 

Drie ontwikkelingsperspectieven worden onderscheiden. 

- Woningen die vandaag gelegen zijn in een ruimtelijk kwetsbaar gebied zoals een vallei of een hellingsbos 
krijgen een beperkt ontwikkelingsperspectief. Aan woningen in een ruimtelijk kwetsbaar gebied kunnen 
instandhoudingswerken met betrekking tot de stabiliteit en verbouwingswerken binnen het bestaand 
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volume worden uitgevoerd, op voorwaarde dat de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang komt. 
Herbouwen kan enkel worden overwogen in geval van heirkracht. 

- Voor verspreid in het agrarisch gebied gelegen woningen wordt een ruimer ontwikkelingsperspectief 
vooropgesteld, eveneens overeenkomstig hun huidige decretale mogelijkheden. Deze woningen kunnen 
intern worden verbouwd, kunnen worden uitgebreid tot maximum 1000 m³ en kunnen zelfs worden 
herbouwd onder bepaalde voorwaarden. De draagkracht van het gebouw en zijn onmiddellijke omgeving 
mag daarbij niet worden overschreden en de goede ruimtelijke ordening mag in geen geval worden 
geschaad. Dit moet blijken uit detailonderzoek. 

- De woningen die een cultuurhistorisch waardevol pand of baken betreffen, opgenomen in de inventaris 
van het bouwkundig erfgoed of de landschapsatlas, krijgen specifieke ontwikkelingsperspectieven om de 
cultuurhistorische waarde van het betreffende gebouw te beschermen. Functiewijzigingen kunnen 
worden toegestaan voor zover de voortzetting van de vroegere functie onmogelijk blijkt, of een duurzame 
leefbaarheid van het gebouw niet gegarandeerd. Het inrichten van tijdelijke verblijfsgelegenheden 
(logiesverstrekkend bedrijf in het kader van plattelandstoerisme al dan niet bij een bestaand 
landbouwbedrijf) is een mogelijkheid, voor zover de draagkracht van het gebouw en van de onmiddellijke 
omgeving niet wordt overschreden (bij woningen die niet gelegen zijn in een ruimtelijk kwetsbaar gebied).  

- Zoals hoger aangegeven vormt het ontwikkelingsperspectief van de zonevreemde historische gehuchten 
het onderwerp van nader onderzoek. 

 
Gewenste ruimtelijk-economische structuur 

Beleidsdoelstellingen:  

Doelstellingen bij de uitwerking van de gewenste ruimtelijk-economische structuur zijn: 

- het aanduiden van een locatie voor de realisatie van een lokaal bedrijventerrein voor de opvang van 
zonevreemde en problematische bedrijven uit de gemeente 

- het aangeven van ontwikkelingsperspectieven voor kleinhandel en horeca, met klemtoon op het 
bestendigen en verweven van deze in de hoofdkern en woonkernen 

- het bieden van voldoende ruime garanties en verantwoorde ontwikkelingsperspectieven voor de 
landbouw als belangrijkste beheerder van de open ruimte 

- differentiëren van de landbouwgebieden zowel vanuit landbouweconomisch oogpunt en gewenst 
grondgebruik als vanuit landschappelijk oogpunt. 

- het bepalen van ontwikkelingsperspectieven voor mogelijkheden tot verbreding van de landbouw 
- het aanwijzen van plaatsen voor het oprichten van landbouwloodsen. 
 
Elementen van de gewenste ruimtelijk economische structuur 

Dorpskernen als concentraties voor restaurants en cafés, handel, diensten en verweven bedrijvigheid 

Handelszaken op niveau van de dorpen en lager, met vloeroppervlakten tot een grootteorde van 300 m², zijn 
verweven met het wonen, en blijven mogelijk. Wat betreft de primaire voorzieningen blijven de inwoners van 
Voeren aangewezen op Visé, Tongeren, Aubel en Alleurs. De diensten blijven in die zin gerelateerd aan de 
eigen woonfunctie van de verschillende dorpen. 
Naast lokale bedrijventerreinen komt bedrijvigheid verweven voor in de dorpskernen. Deze past zich nauw 
aan, aan de schaal en maat van de woonomgeving. Zij is direct met het wonen in het gebied verbonden. 
Verweven bedrijvigheid zorgt bovendien voor een zekere dynamiek in de kernen. Hinder wordt beperkt 
doordat er voldoende overleg bestaat en de milieuvoorwaarden strikt worden nageleefd. Kleine projecten 
hiervoor worden gestimuleerd zonder hierbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. 
 

CONCLUSIE 

Het RUP is geen rechtstreekse uitvoering van de bindende bepalingen van het GRS en is niet in strijd met het 
richtinggevend deel van het GRS. 
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2.5 Mobiliteit 

2.5.1 Mobiliteitsplan 

De gemeente Voeren beschikt sinds juni 2005 over een conform verklaard gemeentelijk mobiliteitsplan. Het 
werd door de gemeenteraad en de hogere overheden goedgekeurd. 

 

Figuur 2-9 Wegencategorisering, bron mobiliteitsplan gemeente Voeren 

2.5.1.1 Lokale wegen type II: gebiedsontsluitingsweg of (gebiedsbenaming)ontsluitingsweg 

Selectiecriteria: 

 Middelgroot aandeel erftoegangen en zijstraten 

 Voor de verbindingsfunctie is een route via wegen van hogere orde meer geschikt of kan de 
gebiedsontsluitingsweg deze functie combineren omwille van de geringe hoeveelheid verkeer 

 De weg ligt overwegend in bebouwd gebied of de aanpalende verblijfsfunctie is over de gehele lengte 
aanwezig. De gebiedsontsluitingswegen hebben een belangrijke functie voor bovenlokaal, stedelijk 
en lokaal ontsluitend busverkeer 

 Gebruik van de weg door doorgaand verkeer is ongewenst  

Deze wegen kunnen een aparte beeldvorming krijgen afhankelijk van het type dat ze ontsluiten. 
Gebiedsontsluitingswegen kunnen liggen in een verblijfsgebied. Ze passen zich aan aan de eisen van de 
omgeving. 

Het plangebied bevindt zich langsheen de lokale weg type II ‘Schophem’.  

2.5.1.2 Verkeersstructuurschets per deelkern 

Per deelkern werd een verkeersstructuurschets opgemaakt. Dit omvat de afbakening van verblijfsgebieden, 
snelheidslimieten en belangrijke ingrepen inzake categorisering, snelheid en veiligheid: 
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2.5.1.3 Projecten fietsvoorzieningen 

 

Figuur 2-10 Fietsvoorzieningen, bron mobiliteitsplan gemeente Voeren 

2.5.2 Provinciaal fietsrouteplan 

 

Figuur 2-11 functioneel fietsroutenetwerk, bron provincie Limburg 

Het "Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk" is een programma dat i.s.m. de provincies werd opgestart. 
Het heeft tot doel een concept van fietsroutenetwerk op te stellen. In dit concept worden de belangrijkste 
gemeentelijke/stedelijke kernen en attractiepolen met elkaar verbonden. Het gaat hier over een functioneel 



 

4233123011_startnota.docx pagina 23 van 71 

Antea Belgium nv BE 0414.321.939 

routenetwerk omdat het betrekking heeft op de zgn. "functionele" verplaatsingen (werken, onderwijs volgen, 
winkelen...) en niet op het fietsen als ontspanning. 

Het netwerk bevat hoofdroutes, functionele fietsroutes en alternatieve functionele hoofdroutes. 

 Fietssnelwegen (of fietsostrades): zijn fietspaden bedoeld voor langeafstandsverkeer. Ze zijn zoveel 
mogelijk afgescheiden van het autoverkeer om de veiligheid en het comfort voor de fietsers te 
verhogen.  De focus ligt sterk op functionele verplaatsingen (5 tot 15-20 km) naar school, werk, 
winkel, ...  

 Hoofdroutes: (ook wel non-stop hoofdroutes genoemd) Dit zijn gemeentegrensoverschrijdend 
fietsroutes waarbij de nadruk ligt op comfort (bvb. brede fietspaden, materiaalgebruik) en veiligheid 
(minimaal aantal conflictpunten). 

 Functionele routes: Deze routes verbinden woonkernen en belangrijke functies. Ze zijn vaak de 
kortste verbinding en lopen daardoor dikwijls langs drukke wegen (bvb. historische steenwegen). 

 Alternatieve routes: Deze routes zijn complementair aan de functionele routes waarbij de fietser een 
afweging kan maken tussen de kortste (eerder functionele) of de veiligste en aangenaamste (eerder 
alternatieve) route.  

Het fietspad ter hoogte van Steenbos loopt ten zuiden van het plangebied. Bij de kruising met Schophem wordt 
de functionele fietsroute via deze weg verdergezet.  

2.5.3 Recreatieve fietsroutes 

 

Figuur 2-12 Recreatief fietsroutenetwerk, bron provincie Limburg 

Ten zuiden (Steenbos) van het plangebied loopt een recreatieve fietsroute, en loopt verder via Schophem.  

 

fietsroute 

fietsknoop 
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2.5.4 Openbaar vervoer 

 

Figuur 2-13 openbaar vervoersnet De Lijn, bron geopunt 

In de directe omgeving van het plangebied ligt de reisweg van buslijn 39b (tussen Tongeren en Voeren). Ook 
liggen er haltes van Schophem.  
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2.5.5 Atlas der trage wegen 

 

Figuur 2-14 Uittreksel uit de atlas van de Buurt- en Voetwegen, bron www.geopunt.be  

De atlassen van de Buurtwegen werden opgemaakt in opvolging van de wet van 10 april 1841. Deze wet op de 
buurtwegen is nog steeds van kracht. 

Buurtweg nr. 4 en nr. 20 grenzen aan het plangebied. De buurtwegen zijn nog steeds zichtbaar in het landschap.  

  

V: 64 

http://www.geopunt.be/
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2.6 Open ruimtebeleid 

2.6.1 Biologische waarderingskaart  

De biologische waarderingskaart vormt een basisdocument voor iedereen die betrokken is bij natuurbehoud, 
ruimtelijke planning, milieueffectrapportage, landschapszorg, e.d. Het is de enige beschikbare 
gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen en wordt daarom algemeen aangewend als 
referentiekader. Ze vormt nuttige informatie betreffende de toestand en betekenis van het natuurlijk milieu. 

 

Figuur 2-15 biologische waarderingskaart versie 2, bron www.geopunt.be  

 

Binnen het plangebied bevinden er zich geen complexen van biologisch waardevolle elementen of biologisch 
waardevol gebied. Er zijn in de nabije omgeving complexen van biologisch minder waardevolle en waardevolle 
elementen aanwezig en biologisch waardevol gebied. 

2.6.2 Landbouwgebruikspercelen 

De kaart van de landbouwgebruikspercelen geeft een indicatie of het agrarisch gebied nog in gebruik is en 
welke teelten er voorkomen.  

Cultuurgrasland/ 

Hoogstamboomgaard 

Cultuurgrasland/ 

Hoogstamboomgaard 

Bomenrij met 
dominantie van linde 

Verruigd grasland/eiken-
haagbeukenbos 

Bermen/perceelsranden 
met mesofiel hooiland 

Taluds met verruigd 
grasland/houtkant 

http://www.geopunt.be/
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Figuur 2-16 Landbouwgebruikspercelen, 2017, bron www.geopunt.be  

Binnen het plangebied bevinden er zich geen landbouwpercelen. In de onmiddellijke omgeving zien we vooral 
teelten voorkomen zoals grasland en maïs.   

2.6.3 Gebiedsgericht Natuurbeleid 

De centrale doelstelling van het Vlaams gebiedsgericht natuurbeleid is de realisatie van een voldoende 
omvangrijke en samenhangende ‘natuurlijke structuur’ van Vlaanderen. Om dit te bereiken dient eerst het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verweving- en Ondersteunend Netwerk (IVON) afgebakend 
te worden. 

Het VEN, dat bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO), 
wordt afgebakend door Vlaanderen in overleg met de provinciale en gemeentelijke overheden. 

Het IVON bestaat uit NVWG (natuurverwevingsgebieden) en NVBG (natuurverbindingsgebieden). De NVWG 
wordt afgebakend in het RSV. De NVBG worden echter afgebakend door de provincie, zij het in functie van de 
reeds door het Vlaams Gewest afgebakende GEN, GENO en NVWG en aan de hand van richtlijnen opgesteld 
op Vlaams niveau. 

De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel van het VEN.  
Het VEN 1e fase of Vlaams Ecologisch Netwerk staat voor 86.500 ha platteland waar natuur en 
natuurbescherming de belangrijkste plaats innemen. De afbakening van de NVGB werd nog niet beëindigd. 

http://www.geopunt.be/
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Figuur 2-17 Uittreksel uit de VEN/IVON kaart, bron www.geopunt.be  

Er liggen geen VEN-gebieden binnen het plangebied. Op ±300m van het plangebied ligt het GEN-gebied Voeren.  

In 1979 werd door de Europese Gemeenschap de Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand 
uitgevaardigd, beter bekend als de Vogelrichtlijn. Het doel ervan is de instandhouding van alle natuurlijk in het 
wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te bevorderen. Volgens artikel 4 van 
deze Richtlijn moeten er speciale beschermingsmaatregelen getroffen worden voor de leefgebieden van een 
aantal vogelsoorten, vermeld in de zogenaamde Bijlage I van de richtlijn. Bovendien moet men ook de rui-, 
overwinterings- en rustplaatsen van geregeld voorkomende trekvogelsoorten (onder andere watervogels en 
ganzen) beschermen. Als belangrijkste maatregel dient elke lidstaat Speciale Beschermingszones (SBZ – V) aan 
te wijzen op basis van opgegeven selectienormen. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden 
voor de bescherming van de vogelsoorten en van hun leefgebieden. Ook buiten deze beschermingszones 
moeten de lidstaten zich inzetten om de vervuiling en verslechtering van de leefgebieden van de soorten te 
voorkomen. In Vlaanderen werden in 1988 in uitvoering van deze richtlijn een aantal Speciale 
Beschermingszones, Vogelrichtlijngebieden of kortweg SBZ-V genoemd, aangeduid. 

De continue achteruitgang van de natuurlijke habitats en de bedreiging voor het voortbestaan van bepaalde 
wilde soorten zijn een centrale zorg in het milieubeleid van de Europese Unie (EU). Op 21 mei 1992 werd de 
Europese Richtlijn 92/43/EEG, inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
(zogenoemde ‘Habitatrichtlijn’), uitgevaardigd. Deze richtlijn heeft tot doel de biodiversiteit in de lidstaten te 
behouden en streeft naar de instandhouding én het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna die hiervan deel uitmaken. Bij deze richtlijn werd een Europees ecologisch netwerk tot stand gebracht 
dat "Natura 2000" is genoemd. Dit netwerk bestaat uit "speciale beschermingszones" die door alle lidstaten 
werden aangewezen overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn (de zogenaamde 
‘Habitatrichtlijngebieden’ of SBZ – H), alsmede uit de speciale beschermingszones die uit hoofde van de 
vogelrichtlijn zijn ingesteld (zogenaamde Vogelrichtlijngebieden). 

http://www.geopunt.be/
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Figuur 2-18 Uittreksel uit de Natura2000 kaart, bron www.geopunt.be  

Speciale beschermingszones 

Er liggen geen Natura2000-gebieden in het plangebied. In de nabijheid (±300m) van het plangebied ligt het 
habitatrichtlijngebied “Voerstreek”. In de omgeving is geen vogelrichtlijngebied aanwezig. 

 

  

http://www.geopunt.be/
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2.7 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Sinds 1 januari 2015 geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, 
landschappen en archeologie. Het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 vervangt drie 
voorgaande decreten (monumentendecreet van 1976, archeologiedecreet van 1993 en landschapsdecreet van 
1996) en een wet uit 1931 op het behoud van monumenten en landschappen. 

 

Figuur 2-19 Uittreksel uit geoloket onroerend erfgoed 

2.7.1 Unesco Werelderfgoed 

Werelderfgoed is erfgoed met unieke en uitzonderlijke waarden voor de hele mensheid. Enkel erfgoed dat is 
opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco mag deze eretitel dragen. België ondertekende in 1972 de 
Unesco-conventie en is sindsdien een actieve rol gaan spelen binnen Unesco. 

Binnen het plangebied bevindt zich geen Unesco Werelderfgoed. 

2.7.2 Beschermingen  

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten: een beschermd monument, een 
beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht en een beschermde 
archeologische site. 

Beschermd monument 

Een beschermd monument is een onroerend goed dat van algemeen belang is vanwege zijn erfgoedwaarde. 
Cultuurgoederen die blijvend verbonden zijn met het monument maken altijd deel uit van de bescherming. Dit 
staat dan uitdrukkelijk vermeld in het beschermingsbesluit. 

Binnen het plangebied zijn er geen beschermde monumenten. 
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Beschermd stads- of dorpsgezicht 

De term stads- of dorpsgezicht is al decennialang ingeburgerd. De definitie ervan is in het 
Onroerenderfgoeddecreet beperkt tot een groepering van onroerende goederen met de omgevende 
bestanddelen die door hun erfgoedwaarde van algemeen belang zijn. 

Het plangebied maakt geen deel uit van een beschermd stads- of dorpsgezicht. 

Beschermd cultuurhistorisch landschap 

Een cultuurhistorisch landschap is een gebied dat weinig bebouwd is en erfgoedwaarde bezit, waardoor het 
van algemeen belang is. Alleen dit soort landschappen kan beschermd worden. 

Het plangebied grenst aan het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Altenbroek en Voervallei met 
omgeving’.  

Kenmerken van het landschap:  

Holle wegen: Bij de bosontginning ontstonden door betreding schaars begroeide paden. Ten gevolge van de 
omzetting naar en bewerking van landbouwpercelen, ontwikkelden deze zich mettertijd onder invloed van 
natuurlijke processen (gecombineerde werking van wind- en stroomerosie) tot holle wegen in reliëfrijke 
gebieden zoals de Voerstreek. Gedurende droge perioden waaide de wind de onbegroeide bovenste leemlagen 
weg terwijl tijdens vochtige seizoenen het afstromend regenwater de grond meevoerde. De diepste holle wegen 
in het landschap van de Voervallei zijn steeds loodrecht op de voet van de helling gericht. 

Hoogstamboomgaarden: De hoogstamboomgaarden werden aangelegd als schaduwrijke weides voor het vee, 
fruitweiden of weideboomgaarden, zonder dat er op grote schaal aan fruitproductie werd gedaan. De 
fruitproductie verliep samen met andere landbouwvormen, zoals akker- en veeteelt, en was hoofdzakelijk 
bedoeld voor eigen gebruik. Er werden verschillende fruitsoorten en -variëteiten aangeplant en de overschotten 
werden lokaal verkocht. De 18de-eeuwse tot derde kwart 19de-eeuwse kaarten tonen gordels van 
hoogstamboomgaarden rond de dorpen, gehuchten en afgelegen hoeven. 

Houtige beplantingen met erfgoedwaarden: In Voeren valt de hoge dichtheid aan houtige beplantingen op. 
Heel typerend zijn de vele geschoren meidoornhagen, aangeplant als veekering bij weilanden. Hier en daar zijn 
er nog sporen van oud vlechtwerk zichtbaar.  

Gemengde houtkanten, hakhout en knotbomenrijen komen voor langs de Voer-,Veurs- en Noorbeek. De 
beplantingen zorgen ervoor dat de erosie op de hellingen wordt beperkt. Hetzelfde speelt mee bij beplantingen 
op taluds van holle wegen. Sommige wegen in Voeren zijn zeer diep uitgesneden op de hellingen. Ook 
knotbomenrijen kunnen voorkomen op perceelsgrenzen, zoals zomereiken, haagbeuken en gewone essen. Op 
de westelijke bosgrens van Schophemerheide komt een kaphaag van haagbeuk voor. Langs de holle weg 
Bovendorp komt een kaphaag van haagbeuk voor. In het Broekbos komen enkele geknotte haagbeuken voor 
bij een relict van een holle weg. 

Aan enkele bomen werd een kapel bevestigd, andere werden bij een kapel geplant. Deze kapelbomen kunnen 
zowel knotbomen als opgaande bomen zijn. Kruisbomen zijn aangeplant bij een wegkruis, meestal betreft het 
opgaande loofbomen maar ook naaldbomen komen voor. Vaak zie je zo’n ensemble bij een kruispunt van 
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wegen staan. Ook kunnen opgaande bomen, van bijvoorbeeld linde, als baken zijn aangeplant op een kruispunt 
van wegen. 

 

 

Figuur 2-20 Altenbroek en Voervallei met omgeving, bron agentschap onroerend erfgoed 2017 

Beschermde archeologische site 

Op een archeologische site gaat het niet alleen om de sporen en restanten van menselijke activiteit uit het 
verleden, maar ook over de context waarin ze worden aangetroffen en de relaties tussen de objecten, sporen 
en vondsten. Dat geheel vrijwaren voor volgende generaties kan alleen door de site op de plek zelf te bewaren 
of op te graven volgens de regels van de kunst. 

Het plangebied is niet aangeduid als een beschermde archeologische site. 

2.7.3 Erfgoedlandschappen 

Een erfgoedlandschap is een groter ruimtelijk geheel van erfgoedelementen en –waarden, ingebed in een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het behoud van het erfgoed is bepaald in de stedenbouwkundige 
voorschriften van zo’n RUP. De basis voor een erfgoedlandschap is een vastgestelde inventaris of een  
onroerenderfgoedrichtplan. 

Binnen het plangebied ligt geen erfgoedlandschap. 

2.7.4 Vastgestelde inventarisitems 

Een van de instrumenten die de Vlaamse overheid inzet om onroerend erfgoed te behouden, is de vaststelling 
van een inventaris. Hiermee bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat alle erfgoeditems 
op een vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard zijn. 

Een vaststelling is niet nieuw als het gaat over bouwkundig erfgoed. Sinds 2009 wordt de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed jaarlijks vastgesteld. Erfgoedobjecten die waardevol zijn, maar niet beschermd, krijgen 
hierdoor toch een aantal rechtsgevolgen. Dit principe werd uitgebreid naar bijkomende inventarissen. Het 
Onroerenderfgoeddecreet voorziet in volgende vastgestelde inventarissen. 

Inventaris van het bouwkundig erfgoed 

In de inventaris van het bouwkundig erfgoed vind je gebouwen van alle mogelijke typologieën, 
gebouwengroepen, complexen, bijhorende interieurs en interieurelementen, infrastructuur, klein erfgoed, 
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straatmeubilair, monumentale beeldhouwwerken, enz. De inventaris bevat ook beschrijvingen van gehele 
zoals straten, gehuchten, stadswijken, maar ook arbeiderswijken, begijnhoven en steenkoolmijnen. 

In de onmiddellijke omgeving van het plangebied bevindt zich de kapel van Schophem: Kleine, neoclassicistisch 
getinte, rechthoekige kapel van één travee onder zadeldakje, gebouwd in 1849. 

 

Figuur 2-21 Kapel van Schophem, bron agentschap onroerend erfgoed 2017 

Landschapsatlas 

De landschapsatlas is een wetenschappelijke inventaris van waardevolle landschappen in Vlaanderen. De 
inventaris geeft een overzicht van historische landschapselementen, structuren en gehelen. De relicten zijn 
afkomstig van verschillende periodes en geven aan hoe het landschap gegroeid is. In de landschapsatlas vind 
je onder meer ‘ankerplaatsen’ terug. Dat zijn vanuit een erfgoedperspectief de meest waardevolle 
landschappelijke ensembles. In het verleden konden ankerplaatsen aangeduid worden. Met het 
Onroerenderfgoeddecreet is een ‘aanduiding’ niet meer mogelijk. Wel kunnen alle items uit de landschapsatlas 
vastgesteld worden in de vastgestelde landschapsatlas.  

Ankerplaatsen die onder de oude regelgeving werden aangeduid, zijn gelijkgesteld met een item uit de 
vastgestelde landschapsatlas en met een onroerenderfgoedrichtplan. 

In de onmiddellijke omgeving, ten westen van het plangebied langs Steenbos bevindt zich het landschapsatlas-
relict: ‘Weg naar Dalhemmerkruis’.  
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Figuur 2-22 Weg naar Dalhemmerkruis, bron agentschap onroerend erfgoed 2017 

Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde 

Bomen en struiken die bijzonder oud, groot of zeldzaam zijn of die een historische betekenis hebben, kunnen 
een plaats krijgen in de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde. 

Bij de inventarisatie van houtige beplantingen met erfgoedwaarde wordt op zoek gegaan naar 
beplantingsvormen die representatief zijn voor het werk van de mens, van de natuur of van beiden samen. De 
opgenomen struiken en bomen vertellen hoe onze voorouders beplantingen gebruiken in bijgeloof en rituelen, 
voor het esthetische genot, om de grond te draineren, … . 

Binnen het plangebied bevindt er zich een ‘Lijnaanplanting van drie opgaande lindes’: Aan een kruispunt met 
de Kapel van Schophem staat langs de straatzijde een lijnaanplanting van drie opgaande zomerlinden. 
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Figuur 2-23 Lijnaanplanting van drie opgaande lindes, bron agentschap onroerend erfgoed 2017 

Net ten zuiden van het plangebied tussen Steenbos en het agrarisch gebied bevindt zich ook nog een ‘Houtkant 
op talud langs weg’: De houtkant op talud ligt langs een weg die uitkomt bij een wegkruis. De gemengde 
houtkant bestaat uit hakhout van gewone hazelaar, hakhout van gewone es, kerspruim, sleedoorn en 
eenstijlige meidoorn.  

 

Figuur 2-24 Houtkant op talud langs weg, bron agentschap onroerend erfgoed 2017 

Inventaris van historische tuinen en parken 

In de inventaris van historische tuinen en parken vind je zowel bescheiden voortuinen en villatuinen als 
stadsparken en kasteeldomeinen. Bij elk item wordt de aanleg en evolutie geschetst, aan de hand van kaarten, 
iconografisch materiaal, literatuur- en terreinonderzoek. 
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Er bevinden zich geen items van de inventaris van historische tuinen en parken binnen het plangebied. 

Inventaris van archeologische zones 

De inventaris van archeologische zones brengt in kaart in welke gebieden archeologische resten of sporen in 
de grond zitten. Bij de selectie van zones spelen twee elementen een belangrijke rol: er moet een goede 
aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van archeologisch erfgoed en er moet een goede aanwijzing zijn dat dit 
erfgoed nog voldoende goed bewaard is om archeologische waarde te hebben. 

 

 700618: Steenboskapel I 

o Alleenstaande villa – Midden Romeinse tijd 
o Tempel – Midden Romeinse tijd 
o Alleenstaande hoeve – Vroege Middeleeuwen 
o Losse vondst (metaal - Onderdeel van schede van scramasaks, in gegraveerd brons) – 

Onbepaalde tijd 
o Kapel (De kapel werd in 1846 gebouwd met materiaal van de hier in 1840-1846 door H. 

Delvaux opgegraven Romeinse villa) – Nieuwste Tijd 
 

 152405: Steenboskapel 2 – vondstenconcentratie (dakpannen) – Romeinse Tijd 

 152495: Steenboskapel 3  

o Vondstenconcentratie (dakpannen) – Romeinse Tijd 
o Vonstenconcentratie (aardewerk) – Romeinse Tijd 
o Losse vondst (fibula’s) – Romeinse Tijd 

 

 213167: Bois de Goensdael – vondstenconcentratie (stukken Romeinse dakpannen en witte 
natuursteen liggen) – Romeinse Tijd 

Uit de online databank van de Centrale Archeologische Inventaris blijkt dat er geen archeologische 
vindplaatsen gekend zijn binnen het plangebied. Er worden bijgevolg ook geen significante effecten verwacht.  

Het plangebied bevat geen items van de inventaris van archeologische zones. 
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2.8 Integraal waterbeleid 

Het decreet integraal waterbeleid heeft zowel aandacht voor waterkwaliteit als voor de kwantiteit 
(hoeveelheid water). Binnen de bevoegdheid ruimtelijke ordening wordt uiteraard vooral rekening gehouden 
met de hoeveelheid water (vermijden van overstromingen van bebouwde gebieden en vermijden van 
verdroging van natte natuurgebieden). Op 14 oktober 2011 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit 
voor de watertoets goed. Dit besluit geeft aan de overheden die vergunningen afleveren richtlijnen voor de 
toepassing van de watertoets.  

2.8.1 Waterlopen 

 

Figuur 2-25 Uittreksel uit de VHA-kaart, bron www.geopunt.be  

Het plangebied is gelegen in het Maasbekken binnen het stroomgebied Maas. Er bevinden zich geen 
waterlopen binnen het plangebied. Ten noorden van het plangebied bevindt zich de Voer, een geklasseerde 
waterloop van 2e categorie.  

 

http://www.geopunt.be/
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2.8.2 Watertoets 2017 

 

Het plangebied is niet gelegen binnen effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 
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2.8.3 Infiltratiegevoeligheid  

 

Figuur 2-26 Infiltratiekaart, bron www.geopunt.be  

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd opgemaakt om te kunnen 
nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie 
van hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de 
kans op wateroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in voor de aanvulling van de grondwatervoorraden 
en zodoende voor het tegengaan van verdroging van watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur.  

De kaart met infiltratiegevoelige bodems en behoeve van de watertoets werd afgeleid van de bodemkaart. Ze 
bestaat uit twee types gebieden: 

 Gebieden met de infiltratiegevoelige bodems 

 Gebieden met de niet-infiltratiegevoelige bodems 

De watertoetskaart met infiltratiegevoelige gebieden heeft tot doel om richtinggevend te zijn voor individuele 
ingrepen op lokaal niveau. Bij dergelijke ingrepen moet beslist worden of de aanleg van infiltratievoorzieningen 
of waterdoorlatende verhardingen al dan niet zinvol zijn, en of er mogelijk schadelijke effecten kunnen 
optreden naar het grondwater toe zowel kwantitatief als kwalitatief bij het al dan niet aanleggen van dergelijke 
voorzieningen. 

Het plangebied is gedeeltelijk infiltratiegevoelig.   

 

 

  

http://www.geopunt.be/
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2.8.4 Grondwaterstromingsgevoeligheid 

 

Het plangebied is weinig gevoelig voor grondwaterstroming,  

2.8.5 Grondwaterkwetsbaarheid 

 

De grondwaterkwetsbaarheid geeft de risicograad aan van verontreiniging van het grondwater in de bovenste 
waterlaag door stoffen die van op de bodem in de grond dringen. Hiermee wordt de bovenste laag bedoeld 
waaruit eventueel op commerciële wijze water kan onttrokken worden. De drie belangrijkste factoren die de 
kwetsbaarheid kunnen bepalen zijn: de doorlaatbaarheid van de watervoerende laag, de 
dikte/doorlaatbaarheid van de deklaag en de dikte van de onverzadigde zone.  

Het plangebied is volledig ‘zeer kwetsbaar’ volgens de grondwaterkwetsbaarheid.  



 

4233123011_startnota.docx pagina 41 van 71 

Antea Belgium nv BE 0414.321.939 

2.8.6 Afvalwaterbeleid 

 

Het afvalwaterbeleid wordt gestuurd via de gemeentelijke zoneringsplannen, waarin afgebakend wordt welke 
zones te rioleren zijn en in welke zones IBA’s moeten komen. Langsheen Schophem is het plangebied 
gedeeltelijk aangeduid als collectief te optimaliseren buitengebied wat wil zeggen dat er recent een riolering 
is aangelegd die is aangesloten op een waterzuivering. Het plangebied behoort tot het zuiveringsgebied van 
Voeren.  
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2.9 Bodem 

2.9.1 Bodemkaart 

 

Het plangebied is aangeduid als droge leem (Aba) en als antropogene grond (OB). De bodems zijn dus matig 
gevoelig voor profielvernietiging, maar wel gevoelig voor verdichting.   

2.9.2 Erosiegevoeligheid 

 

Het plangebied is aangeduid als erosiegevoelig 
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2.10 Lucht en geluid 

 

Aan de hand van beschikbare geluidskaarten (bron LNE) wordt eventuele geluidshinder in of nabij belangrijke 
wegen verduidelijkt. Deze kaarten geven geen hinder aan ten gevolge van weg-, spoor-, of luchtverkeer. Spoor- 
en luchtverkeer is niet relevant voor voorliggend plan.  

Er is geen geluidshinder binnen het plangebied.  

 

Voor een beschrijving van de luchtkwaliteit in de huidige situatie werd beroep gedaan op de ATMOSYS-kaarten 
met waarden uit 2013. De waarden ter hoogte van het plangebied liggen tussen de 0 en 10 µg/m³ waarmee 
deze ruimschoots voldoen aan de norm.  

De luchtkwaliteit in de omgeving kan als ‘vrij goed‘ omschreven worden.  
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3 Bestaande toestand 

3.1 Plangebied in zijn ruime omgeving 

 

Figuur 3-1 Orthofoto ruime omgeving plangebied, bron google maps  

Het plangebied bevindt zich in de deelgemeente ’s-Gravenvoeren langsheen de weg Schophem. Het 
plangebied is bereikbaar via Steenbos, een weg die aansluit op Schophem. Ten zuiden van het plangebied ligt 
er een groot open ruimtegebied. Meer naar het zuiden ligt het treinspoor tussen Aken en Tongeren.  
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3.2 Ruimtelijk functioneren plangebied 

 

Figuur 3-2 Orthofoto omgeving plangebied, bron Agiv  

Het plangebied ligt in het gehucht Schophem. Het betreft een terrein van om en bij de 5ha. Het bedrijf bevindt 
zich aan de achterzijde van enkele woningen, hierdoor valt het niet op komende vanaf ’s-Gravenvoeren. Om 
het bedrijf te bereiken dient men via Steenbos te rijden naar de voorzijde van het bedrijf. Hier bevindt zich ook 
de bezoekersparking. De omgeving ten zuiden wordt vooral gekenmerkt door landbouwgebied, ten noorden 
bevindt zich de vallei van de Voer. De achterzijde van het bedrijf wordt voornamelijk gebruikt als opslagruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winkel Zagerij 

Opslag 

Loods 

Opslag + P 

Woning  
nr 24 

Landbouwweg, enkel toegankelijk voor plaatselijk 
verkeer. Volledig aangeduid als fietsroute. 
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Bebouwing 

Op het terrein vinden we verschillende soorten bedrijfsgebouwen terug. Als eerste gebouw is er het 
winkelgedeelte van het bedrijf, hieraan grenzend bevindt zich ook een privéwoning. Boven het winkelgedeelte 
is er een appartement. Dan is er nog een zagerij (aansluitend bij de winkel) en twee gebouwen voor opslag. 
Een gebouw hiervan is volledig vrijstaand, dit is de grootste loods.  

    

Figuur 3-3 Opslag      Figuur 3-4 Zagerij 

    

Figuur 3-5 Loods        Figuur 3-6 Winkel + woning 

 

Figuur 3-7 Loods 
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Ontsluiting 

De ontsluiting van het terrein gebeurt hoofdzakelijk via Schophem en via Steenbos. Klanten rijden via 
Schophem naar Steenbos en daar bevindt zich de parking voor cliënteel. Voor kleine leveringen of ophalingen 
rijden de klanten naar de achterzijde van het bedrijf via Steenbos. Gezien de krappe laad- en losruimte hier 
doet het zich voor dat de klanten zich parkeren langs Steenbos (via de landbouwweg op de grens van het 
plangebied). Grote leveringen worden uitsluitend via Schophem gedaan omdat de draaicirkels onvoldoende 
zijn om te kunnen keren. Het laden en lossen gebeurt dan door de eigenaars met de heftruck, die vervolgens 
de materialen naar de achterzijde van het bedrijf brengen. De parking voor het cliënteel wordt frequent 
gebruikt als opslagruimte door het plaatsgebrek.  

   

Figuur 3-8 Steenbos langs houthandel   Figuur 3-9 Steenbos achterzijde bedrijf 

   

Figuur 3-10 Aansluiting Steenbos-Schophem  Figuur 3-11 Steenbos langs winkelgedeelte 

 

Figuur 3-12 Steenbos langs loods 
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Open ruimte 

Het terrein is grotendeels bebouwd, enkel in de noordelijke zone richting Schophem is nog open ruimte. Deze 
ruimte doet momenteel dienst als tuin/opslagruimte. Het terrein grenst aan een woning met een open perceel 
dat eigendom is van de vorige eigenaar van het bedrijf (vader > zoon). Aan de westzijde bevindt er zich een 
hoogstamboomgaard die deel uitmaakt van de open ruimte rondom het bedrijf. In het zuiden wordt het bedrijf 
begrensd door Steenbos, een fietspad/landbouwweg gelegen in een holle weg. Ten zuiden hiervan bevindt er 
zich een begroeide talud die de overgang vormt naar het agrarisch gebied. Het fietspad wordt van het bedrijf 
gescheiden door een stalen rek met materialen en een uitgerekte opslagplaats langsheen het fietspad. Het 
bedrijf is reeds duidelijk zichtbaar vanop de kruising tussen Steenbos en Schophem. Op deze plek staan er 
enkele hoogstambomen (lindes) die beschermd zijn als een lijnaanplanting (zie figuur 2.21) 

   
Figuur 3-13 Zicht op aanpalend perceel  Figuur 3-14 Zicht op perceel langs Schophem 

   
Figuur 3-15 Zicht op perceel langs Schophem  Figuur 3-16 Zicht op Steenbos 

   
Figuur 3-17 Zicht op Steenbos 
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3.3 Kwaliteiten, knelpunten en potenties 

3.3.1 Kwaliteiten 

 Aanwezigheid van waardevolle groenelementen. 

 Door talud is er reeds een buffering naar het zuidelijk gelegen aangrenzende open landschap. 

 Er is ruimte voor uitbreiding/herstructurering. 

 

3.3.2 Knelpunten 

 Er is geen buffering tussen het fietspad en de opslagruimte alsook naar het westen (cultuurhistorisch 
landschap). 

 Het laden- en lossen van materialen is niet optimaal. 

 Klanten parkeren op het fietspad, dit leidt tot onveilige situaties. 

 De parking voor de winkel wordt gebruikt als opslagplaats. 

 De locatie betreft geen zichtlocatie. 

 De aangrenzende woning wordt in het BPA als bedrijfswoning bestemd maar is dit in realiteit niet. 

De toegang naar de winkel is weinig kwalitatief ingericht. 

 

3.3.3 Potenties 

 Het optimaliseren van de opslagruimte (loods) kan leiden tot een meer efficiënt gebruik van het 
terrein waardoor ook een groene buffer gerealiseerd kan worden. 

 Door bijkomende bebouwde oppervlakte te voorzien kan de rommelige aanblik opgelost worden.  

 Door de bebouwing anders te organiseren kan de ontsluiting op het terrein gebeuren met een veilige 
verkeerssituatie als gevolg. 

 Door meer opslagruimte te voorzien kan er een kwalitatief voorgebied met parking ingericht worden. 

 

3.3.4 Bedreigingen 

 Er dient voorkomen te worden dat het RUP enkel voorziet in bijkomende bebouwbare oppervlakte 
zonder de buffering naar de omgeving te voorzien. 

 Herinrichting zonder aandacht voor kwaliteit in de omgeving. 
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4 Visie 

In dit hoofdstuk wordt de toekomstvisie voor het bedrijventerrein Schophem bepaald aan de hand van een 
inrichtingsschets. Door middel van deze inrichtingsschets wordt er een inzicht verleend in de behoefte naar 
een uitbreiding van het bedrijventerrein en kan er een programma specifiek voor dit plangebied uitgeschreven 
worden.  

4.1 Uitgangspunten 

4.1.1 Bebouwing en functies 

De concrete vraag van de eigenaars bestaat eruit om een nieuwe en grotere loods te kunnen plaatsen. De 
huidige loods voldoet namelijk niet meer aan de ruimtevraag en is bijgevolg volledig in gebruik. Het resultaat 
hiervan is dat het open terrein in gebruik is genomen als opslagruimte. De nieuwe loods zou een oppervlakte 
moeten hebben van 1.000m² terwijl de bestaande loods een oppervlakte heeft van ongeveer 328m², kortweg 
wordt er om en bij de 650m² extra ruimte gevraagd. Het BPA laat een uitbreiding van de bebouwde oppervlakte 
toe (max 55% bebouwbare oppervlakte), maar de nieuwe loods overschrijdt de maximale bebouwbare 
oppervlakte.   

In het RUP wordt onderzocht of een grotere loods ruimtelijk inpasbaar is.  

4.1.2 Ontsluiting 

De ontsluiting verloopt momenteel via Steenbos. Aan de voorzijde van de winkel is er een parkeergelegenheid, 
doch is deze weinig gestructureerd. Leveringen met kleinere vrachtwagens worden op de binnenplaats van het 
bedrijf geleverd. Leveringen met opleggers worden vanaf Schophem geleverd en door de eigenaar van het 
bedrijf zelf naar de opslagruimte aan de achterzijde van de zagerij gebracht. Een gevolg hiervan is dat de 
parking vaak vol staat met geleverde materialen. Afhalingen gebeuren ook op deze plek waarbij voertuigen 
dikwijls langs de bestaande loods parkeren (op het fietspad). Door het verkeer op Steenbos worden de fietsers 
op het fietsroutenetwerk (verbinding Schophem -  ’s Gravenvoeren) herhaaldelijk gehinderd.  

In het RUP wordt onderzocht hoe deze conflicten kunnen opgelost worden.  

4.1.3 Groen 

Het bestaande groen zowel in de omgeving als binnen het plangebied zelf wordt vanzelfsprekend zoveel 
mogelijk behouden. Het groen in de omgeving (zuidelijke talud en bomengroep langs Schophem) is namelijk 
opgenomen in de inventaris houtige beplantingen. Daarnaast grenst er ook een cultuurhistorisch landschap 
aan het plangebied. De uitbreiding van het bedrijf dient rekening te houden met verschillende belangrijke 
groenelementen in het plangebied en zijn omgeving.  
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4.2 Doorvertaling uitgangspunten 

4.2.1 Bebouwing 

         

Figuur 4-1 Onderzoek ruimtelijke inplanting loods  

In een eerste fase is er onderzocht welke oriëntatie en dimensionering van de loods het meest optimaal is 
voor de site, rekening houdend met de concrete vraag (50mx20m).  Bovenstaande figuren tonen beide een 
andere oriëntatie. De rechtse figuur toont dat indien de loods op deze manier ingeplant zou worden, de 
toegang van de huidige opslagruimte verloren zou gaan. Op de linkse figuur wordt er weergegeven dat er een 
beperkte ruimte blijft bestaan tussen de bestaande en de nieuwe loods. Ook is er een beperkte ruimte voorzien 
tussen Steenbos en de nieuwe loods voor een afsluiting en parkeren.   

Bij beide varianten zal de toegang tot het binnengebied via Steenbos voorzien moeten worden, wat de 
fietsroute niet ten goede komt. Een nieuwe ontsluiting via Schophem is niet aan de orde.  

De vorm van de loods heeft een grote impact op de bruikbaarheid ervan. Omwille van een optimale 
bruikbaarheid is er gekozen voor een rechthoekig volume. Zo kan de volledige ruimte effectief in gebruik 
genomen worden.  
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4.2.2 Ontsluiting 

Voor de ontsluiting van het bedrijf zal de bestaande situatie grotendeels behouden blijven wegens het 
ontbreken van een degelijk alternatief. Er wordt wel een herinrichting van de parking aan de voorzijde van het 
bedrijf opgedragen. Deze herinrichting zal bijdragen tot een kwalitatieve en gebruiksvriendelijke ruimte in de 
nabijheid van de beschermde kapel. Daarnaast kan er parallel met Steenbos een laad- en loszone ingericht 
worden om de veiligheid van fietsers te kunnen garanderen. Parkeren, laden en  lossen dient volledig op eigen 
terrein te gebeuren zodat het fietsverkeer niet gehinderd wordt. Ook het maken van keerbewegingen dient 
volledig op eigen terrein te gebeuren. Grote opleggers dienen steeds te laden en te lossen via Schophem, 
hierna kunnen de materialen via Steenbos naar de loods gebracht worden. Dit in functie van een optimale 
zichtbaarheid van de chauffeurs bij het oprijden van het fietspad. Er wordt tevens aanbevolen om Steenbos 
plaatselijk een fietsstraat statuut te geven. Op die manier hebben fietsers hier altijd voorrang. 

    
Figuur 4-2 Aangepaste ontsluiting    

4.2.3 Groen en waterhuishouding 

 

Er wordt een visuele afscherming voorzien ten opzichte van het aangrenzende (cultuur)landschap door een 
volwaardige, groene buffer te integreren op de site. Deze groene buffer zal de holle weg versterken én zal het 
bedrijf visueel afschermen. Daarnaast wordt er ook reeds gebufferd naar het zuiden door de begroeide talud 
aan de overzijde van Steenbos. Het is de bedoeling dit karakter (qua beplanting) van de talud door te trekken 
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naar de groene buffer. Ook de bestaande bomen zijn ingetekend op het plan met de bedoeling deze zo veel 
mogelijk te vrijwaren. Aan de toegang van Steenbos bevinden zich 3 grote lindebomen die een markant zicht 
vormen.  

De waterbuffering wordt voorzien door de integratie van een buffering ten noorden van de nieuwe loods, 
aansluitend met de groene buffer gezien het terrein naar deze zijde afhelt. De oppervlakte is berekend aan de 
hand van de bijkomende hoeveelheid afwaterende oppervlakte opgelegd door de Gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening hemelwater.  

4.3 Visieschets 

 

Binnen bovenstaand ontwerp wordt er gekozen voor een optimale integratie van het bouwvolume in het 
landschap dat zelfs nog versterkt wordt door het voorzien van een buffering die gelijkt op deze aan de overzijde 
van de weg. Het ontwerp zorgt voor een integrale opwaardering van de site die eenvoudig gerealiseerd kan 
worden.  

Een aantal verkeersmaatregelen dienen te zorgen voor een betere veiligheid op het fietsnetwerk zoals een 
herinrichting van de bestaande parking, het laden, lossen en parkeren op eigen terrein, en het aanduiden van 
Steenbos als fietsstraat.  
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4.4 Afbakening grafisch plan 

 

Figuur 4-3 Afbakening contour ruimtelijk uitvoeringsplan  

De contour van het ruimtelijk uitvoeringsplan volgt in het zuiden en het noordoosten de contour van 
voorgaand BPA. In het westen wordt het gehele perceel 887C mee opgenomen als gevolg van de uitbreiding 
van het lokale bedrijventerrein.  

Uitbreiding 
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5 Motivering aansnijding HAG 

5.1 Beleidskader 

Volgens de omzendbrief RO/2010/01 dienen gemeentelijke planningsinitiatieven die een planologische 
wijziging van de HAG’s inhouden voldoende terughoudend beoordeeld te worden. Als algemeen uitgangspunt 
geldt dat in de mate van het mogelijke en bij voorkeur binnen hetzelfde planningsinitiatief, de nodige acties 
worden opgenomen om het planologisch evenwicht te herstellen. Prioriteit gaat daarbij uit naar acties om 
zonevreemde landbouw zone-eigen te maken (i.e. planologische ruil). Afwijken van dit uitgangspunt is enkel 
mogelijk mits uitdrukkelijke en grondige motivatie (bv. omdat het praktisch onmogelijk is een geschikt 
ruilgebied voor te stellen, omdat mogelijke ruilgronden reeds belast zijn met uitbatingsbeperkingen ten 
gevolge maatregelen inzake natuurbeheer, omdat het om een plan gaat dat enkel gericht is op het zone-eigen 
maken van een bestaande vergunde zonevreemde toestand. 

5.2 Verantwoording 

Conform omzendbrief RO/2010/01 zijn bestemmingswijzigingen op gemeentelijk niveau in beperkte mate 
mogelijk, na grondige afweging. Volgende elementen dienen minstens aan bod te komen in de 
verantwoording: 

5.2.1 Alternatieve locaties 

In eerste instantie dient een onderzoek naar alternatieve locaties, buiten herbevestigd agrarisch gebied te 
gebeuren en een verantwoording te worden gegeven waarom de alternatieven buiten herbevestigd agrarisch 
gebied niet weerhouden worden. 

Gezien het hier gaat over een historisch gegroeid bedrijf en het feit dat er nog ruimte is voor uitbreiding volgens 
het geldende BPA (met een kleine uitbreiding) is ervoor gekozen om nog een laatste uitbreiding toe te staan. 
Deze beperkte uitbreiding van enkel de opslagruimte zal ervoor zorgen dat er op deze plek een optimalisatie 
van de bedrijfsvoering doorgevoerd zal kunnen worden. In de toekomst zal een uitbreiding niet meer mogelijk 
zijn en dient dit bedrijf zich te wenden naar de daarvoor voorziene terreinen.  

5.2.2 Onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de 

agrarische structuur. 

 
Figuur 5-1 Landbouwgebruikspercelen, bron Geopunt  

Uit bovenstaande afbeelding kan er afgeleid worden dat er momenteel geen landbouwgebruik is van het 
perceel dat onderdeel uitmaakt van het herbevestigd agrarisch gebied.  
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5.2.3 Onderzoek naar mogelijke flankerende maatregelen voor de landbouw 

In het kader van dit RUP werd een onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden tot planologische ruil. D.w.z. de 
compensatie van de landbouwgronden die binnen het plangebied herbestemd worden, door gronden elders 
in de gemeente te herbestemmen naar agrarisch gebied, teneinde de ruimtebalans inzake herbevestigd 
agrarisch gebied in de gemeente in evenwicht te houden.  
 
Voor de compensatie van de inname van herbevestigd agrarisch gebied (HAG) wordt er doorverwezen naar 
het RUP “Gemeentediensten Schietekamer” te Voeren (dd. Door GR op 29/03/2018) waarbij er een 
overcompensatie is gebeurd (zie onderstaande afbeelding). De overcompensatie bedroeg in totaal 1.236m², 
de inname van HAG voor dit RUP “Bedrijventerrein Schophem” bedraagt 454m².  

 

Figuur 5-2 Grafisch plan compensatiegebied RUP “Gemeentediensten Schietekamer” 
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Op onderstaande figuur is de oppervlakte van de inname van HAG aangeduid. Het HAG-gebied kent al sinds 
het begin van de opmaak van de landbouwgebruikspercelenkaart (2008) geen effectief landbouwgebruik 
meer.  

 

Figuur 5-3 Oppervlakte inname HAG 

RUP Bedrijventerrein Schophem 
Inname HAG 
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6 Milieu-effectenbespreking 

6.1 Toepassingsgebied 

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s door 
de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van een plan met –mogelijk– aanzienlijke 
milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze milieueffecten en eventuele 
alternatieven in kaart brengen. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de plenaire vergadering plaats vindt na 1 juni 2008, moeten aan deze 
regelgeving voldoen. Er geldt evenwel enkel een plan-MER plicht voor deze plannen en programma’s die 
aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.  

Overeenkomstig artikel 4.2.3 §3 geldt, voor een plan of programma, dat overeenkomstig artikel 4.2.1, onder 
het toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt, en dat het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau 
of een kleine wijziging inhoudt, dat er geen plan-MER moet worden opgemaakt voor zover de initiatiefnemer 
aan de hand van de criteria die worden omschreven in bijlage I, die bij dit decreet is gevoegd, aantoont dat het 
plan of programma geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben. 

Artikel 4.2.1 stelt dat dit hoofdstuk van toepassing is op ieder plan of programma dat het kader vormt voor de 
toekenning van een vergunning voor een project1. 

RUP’s vallen alvast onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet houdende 
Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM). 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen vormen tevens het kader voor de toekenning van een stedenbouwkundige 
vergunning, die pas kan worden verleend als het voorgenomen project zich in de bestemming bevindt die 
overeenstemt met de bestemming vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het RUP vormt dus het kader 
op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning toegekend wordt. Het RUP valt bijgevolg onder het 
toepassingsgebied van het DABM. 

Er kan echter geargumenteerd worden dat het voorliggende RUP betrekking heeft op een kleine wijziging 
binnen een klein gebied op lokaal niveau, waardoor er geen plan-MER-plicht geldt voor zover aan de hand van 
de criteria die worden omschreven in bijlage I bij het DABM, kan worden aangetoond dat het plan of 
programma geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben. 

De oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 0,4 ha. Dit komt overeen met ca. 0,008 % van de totale 
oppervlakte van de gemeente Voeren. Het RUP voorziet in de beperkte uitbreiding van een ‘zone voor lokale 
bedrijvigheid’ waarbij er wordt gestreefd naar een herstructurering en optimalisatie van het bedrijventerrein. 
Er kan dus geconcludeerd worden dat voorliggend RUP handelt over een klein gebied op lokaal niveau. 

 

 

                                                                 

1 Dit hoofdstuk is eveneens van toepassing op ieder plan of programma, waarvoor, gelet op het mogelijke 
effect op gebieden, een passende beoordeling vereist is uit hoofde van artikel 36ter, § 3, eerste lid, van het 
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Gezien de ruimtebalans 
neutraal blijft in het plangebied (bedrijvigheid en natuur blijven behouden) en enkel de voorschriften worden 
aangepast, wordt geen effect verwacht op het naburige Habitat- en Vogelrichtlijngebied waardoor geen 
passende beoordeling vereist is. Dit wordt in de discipline biodiversiteit besproken. 
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7 Onderzoek naar de aanzienlijkheid van milieueffecten 

Voor de figuren wordt er verwezen naar Hoofdstuk 2. Referentiesituatie van dit document.  

7.1 Discipline Bodem 

Onderstaand schema bevat een checklist van de potentiële ingrepen in de discipline mobiliteit. Enkel de 
effectgroepen en/of aspecten waarop ‘ja’ geantwoord werd, zullen verder meegenomen worden in de 
bespreking. 

Voor de effectgroepen waarop ‘nee’ geantwoord werd, kan redelijkerwijze aangenomen worden dat er geen 
effecten verwacht worden. 

Checklist potentiële ingrepen discipline Bodem Ja Nee 

Bodemverstoring en grondstofvoorraden 
  

- Voorziet het plan vergraving of graafwerkzaamheden? 
  

- Voorziet het plan een wijziging inzake verharding (aard en/of oppervlakte)? 
  

- Wordt ingegrepen op de grondstoffenvoorraden? Voorziet het plan de uitbating 
van de diepe ondergrond (klei-, zand-, steen- of grinduitbating, ertswinning)? 

  

Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging 
  

- Voorziet het plan risico-activiteiten voor verontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 
bedrijvenzone)?  

  

- Voorziet het plan herbestemmingen naar een ander bestemmingstype? 
  

Erosie 
  

- Voorziet het plan een gewijzigd bodemgebruik waardoor bijkomende 
oppervlakte aan erosie het gevolg kan zijn of het plan aan erosie onderhevig kan 
zijn? 

  

 

7.1.1 Bodemverstoring en grondstofvoorraden 

7.1.1.1 Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Voor de antropogene bodem kan redelijkerwijze verwacht worden dat het bodemprofiel reeds verstoord werd. 
De leembodem wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een textuur B horizont (uitgeloogde bodems). 
Sowieso gaat het om bodemprofielen die vaak voorkomend zijn, en bijgevolg als slechts beperkt kwetsbaar 
aanzien worden. De leembodems worden ook niet als gevoelig voor bodemverdichting beschouwd.  

Binnen het plangebied zal bijkomende verharding en vergraving mogelijk zijn. De bijkomende verstoorde 
oppervlakte zal eerder beperkt van omvang zijn, gezien de beperkte uitbreiding van de loods en de reeds 
aanwezige verharding.  

Gezien de beperkte oppervlakte/diepte die mogelijks verstoord zal worden en gezien het feit dat er mogelijk 
reeds bodemverstoring heeft plaatsgevonden, worden er geen aanzienlijke effecten verwacht.  
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7.1.2 Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging 

7.1.2.1 Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Binnen het plangebied zijn tot op heden geen bodemonderzoeken gekend bij OVAM.  

Rekening houdend met de aard van het plan (uitbreiding lokaal bedrijventerrein ifv houtzagerij en hobbyshop) 
en het gegeven dat er geen gekende verontreinigde percelen worden aangetroffen en er geen industriële 
activiteiten worden gepland, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten 

inzake bodemkwaliteit zullen optreden. Erosie 

7.1.3.1 Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Volgens de watertoetskaart erosiegevoeligheid is het plangebied en de omgeving gevoelig voor erosie. Het 
plangebied is niet gevoelig voor grondverschuivingen. Na analyse van het digitaal terreinmodel blijkt dat er in 
het plangebied slechts beperkte hoogteverschillen aanwezig zijn (tot een 3tal meter verspreid over het 
volledige plangebied). Er kan worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op erosie optreden. 

7.1.4 Conclusie discipline bodem 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de 
discipline bodem te verwachten zijn.  
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7.2 Discipline Water (grond-, oppervlakte- en afvalwater) 

Onderstaand schema bevat een checklist van de potentiële ingrepen in de discipline mobiliteit. Enkel de 
effectgroepen en/of aspecten waarop ‘ja’ geantwoord werd, zullen verder meegenomen worden in de 
bespreking. 

Voor de effectgroepen waarop ‘nee’ geantwoord werd, kan redelijkerwijze aangenomen worden dat er geen 
effecten verwacht worden. 

Checklist potentiële ingrepen discipline Water Ja Nee 

Grondwater 
  

- Voorziet het plan omvangrijke ondergrondse constructies? 
  

- Voorziet het plan bijkomende verharding van niet verharde zones? 
  

- Kan het plan aanleiding geven tot permanente wijziging van grondwaterstanden 
of –stromen (bv. t.b.v. natuur of landbouw)? 

  

- Worden bestemmingen voorzien die aanleiding kunnen geven tot risico-
activiteiten voor grondwaterverontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 
bedrijvenzone)? 

  

Oppervlaktewater 
  

- Zijn er binnen het plan ingrepen op waterlopen of oevers mogelijk (afgraven of 
aanleggen oevers/dijken, openleggen of overwelven van waterlopen, 
hermeandering/rechttrekking, verharden oeverzones)? 

  

- Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die een invloed kunnen 
hebben op overstromingszones of signaalgebieden, zoals: verharding, 
bebouwing, ophoging. 

  

Afvalwater 
  

- Genereert het plan afvalwater (huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater)? 
  

 

7.2.1 Grondwater 

7.2.1.1 Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Op basis van onderstaande figuur blijkt het plangebied grotendeels aangeduid als niet-infiltratiegevoelig, 
waardoor er geen aanzienlijke effecten verwacht worden.  

Het voorgenomen plan vormt niet het kader voor omvangrijke ondergrondse constructies of risicoactiviteiten 
voor grondwaterverontreiniging. Effecten ten aanzien van de grondwaterstroming of grondwaterkwaliteit 
worden bijgevolg niet verwacht.  

7.2.2 Oppervlaktewater 

7.2.2.1 Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Er bevinden zich geen waterlopen binnen het plangebied, in de nabijheid van het plangebied stroomt de Voer.  

In of nabij het plangebied zijn geen signaalgebieden gelegen. Binnen het plangebied zijn bovendien geen zones 
aangeduid als potentieel, effectief of recent overstroomd gebied. De geplande verharding is beperkt en de 
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hemelwaterverordening dient te worden gevolgd. Daarnaast is er ruimte binnen het plangebied om water te 
infiltreren omdat er nog groene ruimte wordt voorzien. 

Er worden dan ook geen aanzienlijke effecten verwacht ten aanzien van oppervlaktewater.  

7.2.3 Conclusie discipline water 

Er zijn vanuit de discipline water geen aanzienlijke effecten te verwachten door uitvoering van het plan, er van 
uitgaande dat de geldende regelgeving in acht wordt genomen (verordening hemelwater,…). 
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7.3 Discipline Biodiversiteit 

Onderstaand schema bevat een checklist van potentiële ingrepen in de discipline Biodiversiteit. Enkel de 
effectgroepen en/of aspecten waarop ‘ja’ geantwoord werd, zullen verder meegenomen worden in de 
bespreking.  

Voor de effectgroepen waarop ‘nee’ geantwoord werd, kan redelijkerwijze aangenomen worden dat er geen 
effecten verwacht worden.  

Checklist potentiële ingrepen discipline Biodiversiteit Ja Nee 

Biotoopverlies / biotoopwijziging 
  

Biotoopverlies door ruimtebeslag 
  

- Voorziet het plan bijkomende bodemverstoring zoals verharding, verdichting en 
vergraving? 

  

Biotoopwijziging 
  

Verdroging / vernatting: 

- Voorziet het planvoornemen een permanente bemaling of is het mogelijk dat er 
door uitvoering van het planvoornemen een lange tijdelijke bemaling (zoals 
bijvoorbeeld bij ondergrondse infrastructuren zoals tunnels of ontginningen 
dieper dan het grondwater) of grondwaterpeilsturing (bijvoorbeeld i.f.v. 
irrigatie voor landbouwgebruik) zal plaatsvinden waardoor er toch permanente 
effecten op bestaande biotopen te verwachten zijn? 

 

 

 

 

Verzurende en vermestende depositie (belangrijkste = stikstofdepositie) 

- Zal uitvoering van het plan zorgen voor een relevante toename van verzurende 
en/of vermestende deposities (meest relevant is vaak de stikstofdepositie): 
enerzijds via water (bijv. bemesting die afvloeit naar de waterloop) en 
anderzijds via lucht (industriële emissies zoals energiebedrijven en 
raffinaderijen of via een hoge toename in verkeersemissies)? 

  

Rustverstoring (door geluid en lucht) 
  

- Voorziet het planvoornemen geluidsproducerende functies/activiteiten (zoals 
door recreatie, industriële installaties, bedrijvigheid met bijvoorbeeld 
typerende buitenactiviteiten, open sportstadium/sportpleinen in open lucht, 
enz)? 

  

- Voorziet het plan in een bestemming/functie waardoor er een bijkomende 
recreatiedruk te verwachten valt? 

  

- Voorziet het plan relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld 
voor sport- en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

  

Barrièrevorming en versnippering 
  

- Kan het plan zorgen voor het doorbreken van een verbinding(szone) voor fauna 
of flora (zoals bermen, waterlopen, groene zones)? 

  

- Kan het plan zorgen voor een belangrijke fysische scheiding tussen biologisch 
waardevolle zones (zoals een verkeersweg, waterweg, ontwikkeling)? 
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- Kan het plan een potentieel obstakel voor vogeltrek toelaten (bijvoorbeeld 
windturbines) of een obstakel voor foerageerroutes (bijvoorbeeld door inname 
of versnipperen van waterlopen, boszones, kleine landschapselementen)? 

  

 

7.3.1 Aandachtsgebieden: Natura-2000 gebieden, Ramsar-gebied, VEN-gebied, natuur-

en bosreservaten 

7.3.1.1 Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Zowel binnen als in de ruime omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of 
Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-gebied. Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied (of Ramsar-gebied) 
bevindt zich op ca. 300m afstand van het plangebied. Het plangebied bevindt zich niet op een mogelijke 
migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of Vogelrichtlijngebied (zoals bijvoorbeeld 
verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het plan te verwachten. Er is 
geen passende beoordeling noodzakelijk. Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen 
aanzienlijke of betekenisvolle effecten op NATURA-2000 gebieden verwacht. 

In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden (op 300m, VEN-gebied 
Voeren). Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen aanzienlijke effecten op VEN-gebied 
verwacht, mede door de aanwezigheid van het woonlint en de bestaande weg Schophem die een barrière 
vormen tussen het plangebied en het VEN-gebied. Een natuurtoets is bijgevolg niet noodzakelijk. 

Biotoopverlies / biotoopwijziging 

7.3.2.1 Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Volgens de biologische waarderingskaart zijn binnen het plangebied geen biologisch waardevolle vegetaties of 
faunistisch waardevol gebied aanwezig. 

Rekening houdend met de eerdere beperkte ingrepen die mogelijk zijn door uitvoering van het plan en het 
gegeven dat er in het plangebied geen biologisch waardevolle zones zijn gelegen, er geen oudere bossen 
voorkomen noch erkende of Vlaamse natuurreservaten, bosreservaten of groengebieden op 
bestemmingsplannen aanwezig zijn, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke 
effecten op biotoopverlies/-wijziging optreden. Bovendien wordt er rekening gehouden met het behoud van 
bestaande bomen langs Schophem en in het plangebied zelf. Ook de nieuwe buffer die qua beplanting en 
uitzicht betreft aansluit bij de bestaande talud zorgt voor een positief effect.  

7.3.3 Rust- en lichtverstoring 

7.3.3.1 Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Binnen het plangebied zal verlichting aanwezig kunnen zijn in functie van de bedrijfsvoering. Het bedrijf vindt 
zich echter ter hoogte van woongebied, dat reeds een bron van verlichting is. Daarnaast is ook de omliggende 
wegenis alsook de omliggende bebouwing verlicht. Het effect van bijkomende verlichting wordt dan als niet 
aanzienlijk beschouwd. 

Geluidsproducerende functies zullen niet toegelaten worden binnen het RUP. Inzake geluid zal de verstoring 
aldus beperkt blijven. Er worden dan ook geen aanzienlijke verstoringseffecten verwacht. 

7.3.4 Conclusie discipline biodiversiteit 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de 
discipline biodiversiteit te verwachten zijn.  
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7.4 Discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Onderstaand schema bevat een checklist van de potentiële ingrepen in de discipline mobiliteit. Enkel de 
effectgroepen en/of aspecten waarop ‘ja’ geantwoord werd, zullen verder meegenomen worden in de 
bespreking. 

Voor de effectgroepen waarop ‘nee’ geantwoord werd, kan redelijkerwijze aangenomen worden dat er geen 
effecten verwacht worden. 

Checklist potentiële ingrepen discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Ja Nee 

Landschap (+zie ook aandachtsgebieden) 
  

Landschapsstructuur en -erfgoedwaarde 
  

- Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die landschappelijke 
structuren of erfgoedwaarden kunnen verstoren of vernietigen? Zoals: 

o Fysieke ingrepen (bv. reliëfwijzigingen, ophogingen, afgravingen, 
rechttrekken van waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven van 
taluds, aanleggen of wijzigen van dijken en bermen, rooien van KLE’s, 
…)? 

o Ontbossing of rooiwerkzaamheden (met bijzondere aandacht voor 
historische bossen)? 

o Wijziging van historische percelering, kavelstructuren, waterlopen, 
wegenpatroon? 

  

Uitzicht 
  

- Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die uitzichten kunnen 
verstoren? Zoals: 

o Mogelijkheden tot een harde invulling/bouw van constructies (bv 
gebouwen) of infrastructuren (zoals wegen, masten, turbines) of voor 
het oprichten van omvangrijke volumes of belangrijke wijzigingen in 
het bodemgebruik.  

  

Bouwkundig erfgoed (+zie ook aandachtsgebieden) 
  

- Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die bouwkundig 
erfgoed kunnen verstoren of vernietigen? Zoals: 

o Afbraak van bouwkundig erfgoed. 
o Het renoveren/verbouwen van het bouwkundig erfgoed waardoor het 

karakter, de herkenning,… van het erfgoed mogelijks verdwijnt. 
o Nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of infrastructuuraanleg)  

  

Archeologie 
  

- Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die archeologisch 
erfgoed kunnen verstoren of vernietigen? Zoals: 

o Werkzaamheden die gepaard gaan met ingrepen in de bodem 
(graafwerkzaamheden) 

o Permanente veranderingen in de grondwatertafel  
o Samendrukking van onderliggende lagen ten gevolge van 

(permanente) ophogingen van het terrein 
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7.4.1 Landschap 

7.4.1.1 Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Het cultuurhistorisch landschap ‘Altenbroek en Voervallei met omgeving werd reeds besproken onder artikel 
2.7 van dit document.  

Gezien het beschermd landschap grenst aan het plangebied kunnen er zich geen effecten voordoen binnen het 
plangebied maar kan het mogelijk zijn dat het planvoornemen een beperkte invloed zal hebben op het uitzicht 
van dit landschap.  

De ontwikkeling binnen het plangebied zal een nieuwe loods toestaan. Het plan streeft daarentegen wel een 
landschappelijke integratie na met voldoende buffering ten aanzien van het aangrenzende landschap. Ook 
wordt er een beperkte bouwhoogte en maximale bebouwingsindex opgelegd, hierdoor zal de openheid van 
het landschap niet worden aangetast door het planvoornemen. Verder sluit de nieuwe ontwikkeling ook aan 
bij de bestaande bebouwde omgeving waardoor het programma is afgestemd op de draagkracht van de 
omgeving.  

Voor de effectgroep landschap worden geen negatieve effecten verwacht.  

7.4.2 Bouwkundig erfgoed 

7.4.2.1 Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Het bouwkundig erfgoed wordt reeds in artikel 2.7 van dit document besproken. Gezien verschillende 
beschermingen van het bouwkundig erfgoed grenzen aan het plangebied kunnen er zich geen effecten 
voordoen binnen het plangebied.  

Het voorgenomen plan stelt de landschappelijke kwaliteit en het behoud van erfgoedwaarden voorop. Er 
worden eerder positieve effecten verwacht bij de uitvoering van het plan omdat door een nieuwe loods de 
ongeordende opslag in openlucht uit het straatbeeld wordt onttrokken. Aanzienlijke negatieve effecten 
worden bijgevolg niet verwacht.  

7.4.3 Archeologie 

7.4.3.1 Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Volgens het geoportaal onroerend erfgoed is het plangebied niet gelegen in of nabij een vastgestelde 
archeologische zone of een zone waar geen archeologie te verwachten valt. 

De ondergrond binnen het plangebied kan beschouwd worden als bodemarchief, waar voorzichtig mee moet 
omgesprongen worden in functie van de potentieel archeologische waarden. Door uitvoering van het plan is 
in beperkte mate vergraving mogelijk (bijvoorbeeld voor de aanleg van parking). Hierdoor bestaat een 
potentiële kans op het verstoren van archeologische waarden. De aan- of afwezigheid van archeologische 
sporen kan immers enkel met verder onderzoek worden vastgesteld. 

Archeologisch vooronderzoek is geregeld binnen de geldende regelgeving (verplichting tot opmaak van een 
archeologienota onder voorwaarden). 

 In het Onroerenderfgoeddecreet is geregeld dat bij de vergunningsaanvraag onder bepaalde 
voorwaarden een bekrachtigde archeologienota moet zitten (zie tevens beslissingsboom).  

 De verplichting is afhankelijk van een aantal criteria en drempels. Dit dient in de projectfase 
onderzocht te worden maar op planniveau kunnen er al duidelijke indicaties zijn. Of je verplicht bent 
een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van de 
totale oppervlakte van de percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de ruimtelijke 
bestemming van het terrein en de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de 
vastgestelde inventaris of binnen een beschermde archeologische site. 
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 Daarnaast is ook de vondstmeldingsplicht van toepassing. Iedereen die, op een ander moment dan bij 
het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische opgraving of het gebruik van 
een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet 
vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen 
aangifte te doen bij het agentschap. De Vlaamse Regering kan de nadere regels daarvoor bepalen. 

Gezien er voldoende regelgeving is inzake archeologie worden er geen aanzienlijke effecten verwacht. 

7.4.4 Conclusie discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de 
discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie te verwachten zijn.  

7.5 Discipline Mens-mobiliteit 

Onderstaand schema bevat een checklist van de potentiële ingrepen in de discipline mobiliteit. Enkel de 
effectgroepen en/of aspecten waarop ‘ja’ geantwoord werd, zullen verder meegenomen worden in de 
bespreking. 

Voor de effectgroepen waarop ‘nee’ geantwoord werd, kan redelijkerwijze aangenomen worden dat er geen 
effecten verwacht worden. 

Checklist potentiële ingrepen discipline mens-mobiliteit Ja Nee 

Mobiliteit 
  

- Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie teweeg brengen (zoals bij 
wonen, bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …)? 

  

- Zal het plan een wijziging in de (ontsluitings)infrastructuur teweeg 
brengen/vereisen?  

  

7.5.1 Mobiliteit 

7.5.1.1 Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Het onderdeel mobiliteit wordt reeds in artikel 2.5 van dit document besproken.  

De bijkomende verkeersgeneratie ten gevolge van het plan zal beperkt zijn. Er zijn momenteel ook geen 
capaciteitsproblemen in de omgeving van het plangebied gekend, waardoor geen aanzienlijke 
mobiliteitseffecten verwacht worden ten gevolge van het voorgenomen plan.  

Bovendien wordt het conflict tussen de bezoekers van het bedrijf en de fietsers op de recreatieve route 
aangepakt door het parkeren op de weg niet meer toe te laten en meer ruimte te voorzien op eigen terrein 
om te parkeren en te manoeuvreren doordat de opslag beter geordend kan worden in de nieuwe loods. Hier 
worden dan ook positieve effecten ten opzichte van het fietsverkeer verwacht.  
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7.6 Discipline Mens - ruimtelijke aspecten, gezondheid en veiligheid 

Onderstaand schema bevat een checklist van de potentiële ingrepen in de discipline mobiliteit. Enkel de 
effectgroepen en/of aspecten waarop ‘ja’ geantwoord werd, zullen verder meegenomen worden in de 
bespreking. 

Voor de effectgroepen waarop ‘nee’ geantwoord werd, kan redelijkerwijze aangenomen worden dat er geen 
effecten verwacht worden. 

Checklist potentiële ingrepen discipline mens-ruimtelijke aspecten, gezondheid en 
veiligheid 

Ja Nee 

Ruimtelijke aspecten 
  

Ruimtegebruik (er wordt tevens verwezen naar de plandoelstellingen en beschrijvingen) 
  

- Zullen er landbouwfuncties en structuren wijzigen ten gevolge het 
planvoornemen (door bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen, wijzigingen in 
ruimtebeslag en functioneren)? 

  

Ruimtebeleving 
  

- Genereert het plan een potentieel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, 
licht/schaduw, wind, privacy, veiligheidsgevoel)? 

  

Gezondheid 
  

- Genereert het plan bijkomende geluids- en luchtemissies (incl. geur) (zoals bij 
een toename van verkeer, bepaalde bedrijfsbestemmingen, e.a.)? 

  

- Voorziet het plan kwetsbare2 functies (scholen, woningen, zorgvoorzieningen, 
…)? 

  

Veiligheid 
  

- Voorziet het plan een wijziging in het voorkomen of toelaten van risicovolle 
installaties (bijvoorbeeld Seveso-inrichtingen, hoogspanningslijnen, 
infrastructuren (weg-spoorweg-waterweg-pijpleiding) voor transport van 
gevaarlijke stoffen…)? 

  

  

                                                                 

2 Hieronder worden gebieden met woonfunctie (woongebied volgens juridisch planologische bestemming of 
groep van minstens 5 bestaande, niet onteigende of in onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden die 
een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen) en kwetsbare locaties (alle terreinen waarop zich scholen, 
ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen bevinden) verstaan.  
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7.6.1 Ruimtelijke aspecten 

7.6.1.1 Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Ruimtegebruik en ruimtebeleving 

Het plangebied is momenteel in gebruik als  zone voor lokale bedrijven. Juridisch/planologisch is het 
plangebied gedeeltelijk gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (Herbevestigd agrarisch 
gebied), gedeeltelijk in woongebied en gedeeltelijk in een zone voor lokale bedrijven. Het is de bedoeling de 
gewestplanbestemmingen te herbestemmen naar bedrijvenzone zodat de geplande uitbreiding van de loods 
kan plaatsvinden. Het plangebied wordt momenteel volledig gebruikt als zone voor lokale bedrijven maar ligt 
niet volledig in een geëigende bestemmingszone. Er worden geen landbouwstructuren aangetast aangezien er 
geen gekende landbouwactiviteit plaatsvindt op het perceel.  

Het voorgenomen plan voorziet ook in een herstructurering van de huidige ontsluiting om zo een 
verkeerveilige(re) situatie voor fietsers te creëren. Er wordt geoordeeld dat de ruimtelijke beleving zal 
verbeteren.  

7.6.2 Veiligheid 

7.6.2.1 Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

RVR-toets 

Wat de veiligheid betreft werd er gekeken naar de database van de overheid die de SEVESO-bedrijven 
weergeeft in de omgeving. Onder een SEVESO-bedrijf wordt verstaan:  

 Site waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd 

 Site waar zulke stoffen behandeld worden 

 Site waar gevaarlijke stoffen opgeslagen en verdeeld worden.  

Er zijn echter geen SEVESO-inrichtingen gelegen binnen een straal van 2 km rondom het plangebied. Er worden 
ook geen hoogspanningsleidingen aangetroffen in het plangebied.  

Voor wat betreft veiligheid worden er geen aanzienlijke effecten verwacht.  

7.6.3 Conclusie discipline mens - ruimtelijke aspecten, gezondheid en veiligheid 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de 
discipline mens – ruimtelijke aspecten, gezondheid en veiligheid te verwachten zijn.  
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7.7 Discipline Klimaat 

Rekening houdend met de aard van het planvoornemen (het bieden van een juridisch kader ter bescherming 
van het waardevolle patrimonium van zowel hoeve als landschap) en de effecten, kan er redelijkerwijze 
worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit het planvoornemen op het klimaat optreden:  

- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 
- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwaterhuishouding. 
- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 
- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op hitte-eiland effecten 
- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante verhoging van (CO2-

)emissies  

7.7.1 Conclusie discipline klimaat 

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

 

7.8 Grensoverschrijdende effecten 

Het voorgenomen plangebied bevindt zich op ca. 640 m van de gewestgrens met Wallonië en op ca. 1,5km van 
de landsgrens met Nederland.  Er vinden aldus geen grensoverschrijdende effecten plaats.  

7.9 Leemten in de kennis 

Er zijn geen leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat de aanzienlijkheid van bepaalde effecten niet 
beoordeeld kan worden. 

 

7.10 Globale conclusie over de aanzienlijkheid van milieueffecten 

Uit het effectenonderzoek blijkt dat het voorgenomen plan geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben. Voor 
het RUP ‘Bedrijventerrein Schophem’ dient overeenkomstig artikel 4.2.3 paragraaf 3 van het DABM geen plan-
MER te worden opgemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4233123011_startnota.docx pagina 71 van 71 

Antea Belgium nv BE 0414.321.939 

8 Bijlagen 

8.1 Visieschets 

8.2 RVR-Toets 





uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
29/06/2018 423312 RVR-AV-0824 Gegevens RVR-toets

Betreft: Beslissing RVR-toets inzake RUP "RUP Bedrijventerrein Schophem"

Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn  dient in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening
gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan
tussen Seveso-inrichtingen  enerzijds en aandachtsgebieden  anderzijds. Deze doelstelling wordt
verwezenlijkt door het houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op
wijzigingen van bestaande Seveso-inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond bestaande
Seveso-inrichtingen.

Onderstaande aftoetsing heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid zoals
bedoeld in de Seveso-richtlijn, of, m.a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van
Seveso-inrichtingen (kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen in die inrichtingen.

Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 29/06/2018, met ref. RVR-
AV-0824), kan worden geconcludeerd dat:

Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied;
Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Seveso-
inrichting;
Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, aangezien er
binnen het plangebied enkel bestendigheid van bestaande bedrijvigheid wordt voorzien.

Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het
RUP dient niet verder voorgelegd aan de dienst Veiligheidsrappotering en er dient geen ruimtelijk
veiligheidsrapport  te worden opgemaakt.

Voor verdere informatie kan u terecht bij de dienst Veiligheidsrapportering van het departement
Omgeving via seveso@vlaanderen.be

Europese Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen betrokken zijn
Inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het
toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn
Gebieden zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere
regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage

RVR-toets
Aan de gemeente Voeren

1

2 3

1

2

3
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Bijlage: Gegevens van de RVR-toets
RUP ID nummer 423312
RUP titel RUP Bedrijventerrein Schophem
Initiatiefnemer gemeente Voeren
Plangebied

Toets uitgevoerd op 29/06/2018
Nabijheid bestaande
Seveso-inrichtingen

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

Daarnaast werden nog de volgende vragen beantwoord:

Vraag Is er binnen het plangebied bedrijvigheid aanwezig of gepland?
Antwoord Ja, er is bedrijvigheid aanwezig of gepland.

Vraag Voorziet het RUP enkel bestendiging van bestaande bedrijvigheid of
ook de mogelijkheid tot nieuwe bedrijvigheid?

Antwoord Het plan omvat enkel bestendiging van bestaande bedrijvigheid.
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