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1  INLEIDING 

1. 1  Aanleiding van het PRUP 

In 2009 besliste het kernkabinet van de Federale Regering om een 70-tal militaire domeinen 
uit gebruik te nemen. Dit kaderde binnen het zogenaamde plan “voltooiing transformatie”. 
In navolging daarvan gaf de Vlaamse Regering op 30 maart 2012 aan de provincie officieel 
het mandaat om de terreinen Ijzer, Reigersvliet, Moorslede en 4RCI te Leopoldsburg te 
herstemmen. In haar schrijven van 18 mei 2020 heeft Defensie aan de provincie laten 
weten dat het kwartier ‘Wouter’ gedesaffecteerd werd op 15 juli 2016 en principieel akkoord 
is om ook het kwartier ‘Chinees paviljoen’ te desaffecteren. 

Deze buitenomloopstellingen geven de mogelijkheid om gelijktijdig een 
bestemmingswijziging door te voeren ter hoogte van de drie militaire kwartieren om zo de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van  deze gebieden juridisch vast te leggen, afgewogen 
binnen de ruimere omgeving. 

Voorliggend PRUP betreft een totaalopdracht voor de opmaak van een provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor de militaire kwartieren “Wouters”, “IJzer” en “Chinees paviljoen” te 
Leopoldsburg. De drie kwartieren liggen binnen het militaire domein, buiten (en grenzend) 
aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg. Met de herontwikkeling van 
deze gebieden worden nieuwe, stedelijke voorzieningen beoogd. Het betreft voornamelijk 
de herbestemming naar gemeenschapsvoorzieningen zoals de brandweerkazerne, een 
belevingsmuseum en de uitbouw van de jeugd- en sociale werking. 

1 . 2  Reikwijdte en detailleringsniveau 

Het PRUP bestaat uit 2 plangebieden en 3 deelplannen: 

• Plangebied Michellaan, bestaande uit kwartieren IJzer en Wouters. 

• Plangebied Liberation Garden, bestaande uit kwartier Chinees paviljoen. 

De reikwijdte van het PRUP is beperkt tot de grenzen van de 3 deelplannen. Binnen de 
aangegeven contour wordt het oostelijk deel van kwartier Wouters niet gedekt door een 
deelplan. Hoewel deze zone niet wordt meegenomen binnen de verordende delen van het 
PRUP zal deze zone wel deel uitmaken van het onderzoeksgebied. Dit om een totaalvisie te 
kunnen ontwikkelen voor de volledige site. 

Het PRUP heeft als doel om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling kwalitatief en juridisch 
vast te leggen, afgewogen binnen de ruimere omgeving en volgens de principes van de 
goede ruimtelijke ordening. De inpassing binnen zijn (rand)stedelijke en militaire context 
is hierbij belangrijk. 
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| Situering plangebieden en deelplannen 

 

| Situering plangebied Michellaan (deelplannen IJzer en Wouters) op microschaal 

Deelplan IJzer heeft een totale oppervlakte van ca. 28.068 m2 en wordt begrensd door: 

• Bernheimlaan in het noorden; 

• Keizerin Charlottelaan in het oosten; 

• Michellaan in het zuiden; 

• Ramskapellelaan in het westen. 

Deelplan Wouters heeft een totale oppervlakte van ca. 15.168 m2 en wordt begrensd door: 

• Michellaan in het noorden; 

• Museum Kamp van Beverlo met aangrenzende groenruimte in het oosten; 

• Hechtelsesteenweg in het zuiden; 

• Koningin Louisa-Marialaan in het westen. 



PRUP ”militaire domeinen” voor de militaire kwartieren “IJzer, Wouters en Chinees paviljoen” 

162004│ mei 2022 7│78 

Het resterend onderzoeksgebied van plangebied Michellaan, dat niet is vervat in een 
deelplan (museum Kamp van Beverlo, militair hospitaal en Sint-Annakapel), kent een totale 
oppervlakte van ca. 37.000 m2. 

 

| Situering plangebied Liberation Garden (deelplan Chinees paviljoen) op microschaal 

Plangebied Liberation Garden heeft een totale oppervlakte van ca. 16.544 m2 en wordt 
begrensd door: 

• Het Koninklijk Park in het noorden en oosten; 

• Koning Leopold II-laan in het zuiden; 

• Koningin Louisa-Marialaan in het westen. 
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2  BESTAANDE TOESTAND 

2.1  Situering van het PRUP 

Het PRUP is gesitueerd aansluitend op de kern van Leopoldsburg. Gemeente Leopoldsburg 
telde per 2021 een ruime 16.000 inwoners en bevindt zich in provincie Limburg. 

 

 

| Situering PRUP op macroschaal 
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2 .2  Beschrijving bestaande toestand 

De beschrijving van de bestaande toestand wordt opgedeeld in respectievelijk een 
beschrijving van het plangebied Michellaan (waarbij het volledige onderzoeksgebied wordt 
besproken) en het plangebied Liberation Garden (deelplan Chinees Paviljoen). 

2 .2 . 1  Plangebied Michellaan 

 

| Kenmerkende elementen binnen plangebied Michellaan (witte afbakening) en de overige delen 
van het onderzoeksgebied 

Het plangebied Michellaan bestaat uit de kwartieren IJzer en Wouters. Beide kwartieren 
worden van elkaar gescheiden door de Michellaan (grijze aanduiding). Alle invullingen 
binnen het onderzoeksgebied zijn bereikbaar vanaf de Michellaan, met uitzondering van het 
museum Kamp van Beverlo (oranje aanduiding), het toeristisch centrum en het 
politiecommissariaat (donkerblauwe aanduiding). 

  

| Michellaan 

Wouters 

IJzer 
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Deelplan Wouters 

Van de aangeduide woonzones zijn enkel de 4 oude rijkswachtwoningen gelegen binnen 
het deelplan Wouters nog bewoond (rode aanduiding). 

  

| Voormalige rijkswachtwoningen 

In 2019 is de nieuwe brandweerkazerne van Leopoldsburg opgeleverd en in gebruik 
genomen. Dit nieuwe onderkomen van de lokale brandweer biedt onderdak aan 11 
voertuigen en kent een oppervlakte van ca 1.000 m2. De kazerne sluit aan op het 
commissariaat politiezone Kempenland maar wordt er van gescheiden door de aanwezige 
zachte doorsteek voor traag verkeer. De brandweerkazerne kan zowel ontsluiten via de 
Michellaan als de Hechtelsesteenweg. 

  

| Brandweerkazerne (L) en zachte doorsteek (R) 

Ten noorden van het deelplan Wouters bevindt zich de oude militaire bakkerij waar vandaag 
de dag de gemeentelijke technische dienst en milieudienst van Leopoldsburg gevestigd zijn. 

 

| Oude militaire bakkerij (buiten plangebied) 

Deelplan IJzer 

Het deelplan IJzer wordt gekarakteriseerd door het voormalige opleidingscentrum voor 
Brancardiers en Verplegers. Het historisch hoofdgebouw wordt vandaag bezet door de 
jeugddienst van de gemeente Leopoldsburg. De naastgelegen bijgebouwen staan 
momenteel grotendeels leeg. 
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| Hoofd- en bijgebouwen van de zone jeugdinfrastructuur 

In het westen van het deelplan vinden we de voormalige pastoriewoning terug. Deze woning 
is onbewoond en is bouwtechnisch in slechte staat. 

  

| Pastoorswoning aan kruising Michellaan-Ramskapellelaan 

Overig onderzoeksgebied 

Het overig onderzoeksgebied wordt grotendeels ingenomen door het museum Kamp van 
Beverlo gelegen langsheen de Hechtelsesteenweg. Het museum van het Kamp van Beverlo 
is gevestigd in het voormalig militair hospitaal en toont de geschiedenis van het kamp. Ten 
westen van het museum wordt het toeristisch centrum van Leopoldsburg aangetroffen. 

  

| Museum Kamp van Beverlo en Hechtelsesteenweg 

Aansluitend op de Michellaan kan een kapel teruggevonden worden. Deze kapel werd in 
1923 aan het militair hospitaal toegevoegd. De ziekenzusters die in het militair hospitaal 
werkzaam waren, namen hun intrek in het kloostergebouw. Sint-Anna was de naam die 
meestal als patrones van de ziekenhuiskapellen gekozen werd. Zij werd voorgesteld als een 
zorgdragende moeder. Vandaar dat ook deze kapel de naam Sint-Annakapel kreeg. 
Aansluitend op de Sint-Annakapel worden 3 rijwoningen aangetroffen. Deze woningen zijn 
onbewoond. 
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| Rijwoningen (L) aansluitend op de Sint-Annakapel ® 

Meer naar het oosten wordt het medisch centrum van Defensie aangetroffen. Dit medisch 
centrum is nog steeds operationeel. 

 

| Medisch centrum Defensie 

2 .2 .2  Plangebied Liberation Garden 

 

| Kenmerkende elementen binnen plangebied Liberation Garden 
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Ongeveer 500 meter ten zuiden van plangebied Michellaan bevindt zich plangebied 
Liberation Garden. Ten tijden van het terreinbezoek (16/03/2022) was binnen de zone aan 
de Koningin Louisa-Marialaan een werf gelegen; het Chinees paviljoen wordt gerenoveerd 
en uitgebreid om in de nabije toekomst dienst te kunnen doen als museum. De uitbreiding 
beslaat een oppervlakte van meer dan 600 m2. Het historische koetshuis blijft gedeeltelijk 
behouden om hier na de werken een horecagelegenheid te voorzien. 

  

| Chinees paviljoen, nieuwbouw en te behouden koetshuis vanaf Koning Leopold II-laan en 
Koningin Louisa-Marialaan 

Achter de werfzone worden verscheidene volwassen bomen aangetroffen die een parktuin 
vormen. Tezamen met het achterliggende groen van het Koninklijk park (buiten plangebied) 
beslaan deze groenruimten een behoorlijk gebied. 

  

| Parktuin (L) en render van nieuw museum (R) 

2 .3  Ruimtelijke analyse 

2.3 . 1  Landschap  

beschermde monumenten, landschappen en 
dorpsgezichten 

 

beschermde monumenten Op ongeveer 30 m ten zuiden van plangebied 
Liberation Garden bevinden zich twee 
monumentale begraafplaatsen, zijnde: 
Belgische militaire begraafplaats en Britse 
militaire begraafplaats. Daarnaast bevindt 
zich op ongeveer 140 m ten noordwesten 
van plangebied Liberation Garden 
Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel 
Opneming. 
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beschermde landschappen / 

beschermde stads- en dorpsgezichten / 

landschapsatlas  

ankerplaatsen Plangebied Liberation Garden is onderdeel 
van ankerplaats Parken van het Kamp van 
Beverlo. 

relictzones Beide plangebieden zijn onderdeel van 
relictzone Kamp van Beverlo. 

traditionele landschappen Beide plangebieden zijn onderdeel van 
traditioneel landschap Limburgs heide- en 
bosgebied. 

inventaris van het erfgoed   

bouwkundig erfgoed Beide plangebieden zijn in hun volledigheid 
onderdeel van bouwkundig erfgoed Kamp 
van Beverlo. 

landschappelijk erfgoed Kamp van Beverlo: Koninklijk Park, Nieuw 
Park en militaire begraafplaatsen 

2 .3 .2  Natuur 

speciale beschermingszones  

vogelrichtlijngebieden Beide plangebieden zijn onderdeel van 
vogelrichtlijngebied Militair domein en de 
vallei van de Zwarte Beek. 

habitatrichtlijngebieden Op ongeveer 350 m ten noorden van 
plangebied Michellaan bevindt zich 
habitatrichtlijngebied Vallei- en 
brongebieden van de Zwarte Beek, 
Bolisserbeek en Dommel met heide en 
vengebieden. 

VEN- en IVON-gebieden / 

Natuurbeerplannen Plangebied Liberation Garden is onderdeel 
van het beheerplan militair domein (BPMD). 
Op 8-02-2021 werd in het kader van het 
museumproject Liberation Garden een 
wijziging van dit beheerplan goedgekeurd 
voor de restauratie van het Chinees Paviljoen 
en realiseren van de aanbouw.  

Conform de integratie van het Bos- en het 
Natuurdecreet is reeds gestart met de 
opmaak van een natuurbeheerplan (NBP-LI-
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20-0016). Hiervan werd deel 1, de 
verkenningsnota reeds goedgekeurd op 10-
11-2000. 

 

biologische waarderingskaart Plangebied Liberation Garden herbergt een 
complex van biologisch waardevolle en zeer 
waardevolle elementen. 

2 .3 .3  Water 

bevaarbare waterlopen / 

onbevaarbare waterlopen / 

overstromingskaart  / 

beschermingszones grondwaterwinning / 
waterwingebieden 

/ 

2 .3 .4  Mobiliteit 

openbaar vervoer Grenzend ten zuiden van deelplan Wouters is 
bushalte ‘Leopoldsburg Militair Hospitaal’ 
gelegen. Deze wordt bediend door buslijnen 
14 en 302. 

spoorwegen Op ca. 450 m ten westen van plangebied 
Michellaan en ca. 650 m ten noordwesten 
van plangebied Liberation Garden is station 
Leopoldsburg gelegen. 

fietsroutenetwerk Grenzend ten zuiden van plangebied 
Michellaan is de hoofdfietsroute 
Leopoldsburg-Hechtel-Eksel gelegen. Op ca. 
450 m ten westen van plangebied Michellaan 
en ca. 650 m ten noordwesten van 
plangebied Liberation Garden zijn 
fietssnelwegen F75 en F105 gelegen. 
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Leopoldsburg kent twee mountainbikeroutes 
(zie onderstaande kaart), zijnde de rode lus 
(7 km) en de groene lus (10 km). 

 

rooilijnplannen / 

wegen Deelplannen Wouters en IJzer zijn door de 
Michellaan van elkaar gescheiden. De meest 
belangrijke ontsluitingsweg voor beide 
plangebieden bertreft de Hechtelsesteenweg 
(N73).  

voetwegen Binnen deelplan Wouters (plangebied 
Michellaan) bevindt zich voetweg nr. 186. 
Deze is nog steeds waarneembaar en 
begaanbaar (zie aanduiding op plan feitelijk-
juridische toestand). 

 

2 .3 .5  Bebouwde ruimte 

omgevingsvergunningen Binnen plangebied Michellaan worden volgende 
omgevingsvergunningen onderscheiden: 

Politiekantoor 

- 1983/053 (basisvergunning) (bouwvergunning) 

- 1999/123 (zendmast) (bouwvergunning) 

- 2007/219 (lichtzuil) (bouwvergunning) 

- 2008/079 (carport) (bouwvergunning) 

Politiewoningen 

- 1983/034 (basisvergunning) (bouwvergunning) 

- 1986/054 (carports) (bouwvergunning) 

Brandweer: 



PRUP ”militaire domeinen” voor de militaire kwartieren “IJzer, Wouters en Chinees paviljoen” 

162004│ mei 2022 17│78 

- 2017/124 (vergunning brandweer)    
(stedenbouwkundige vergunning - SH) 

- 2017/3.39 (aktename brandweer) (IIOA) 

Kwartier IJzer: 

- 2020/155 (gastanken) (IIOA) 

Binnen plangebied Liberation Garden worden de 
volgende stedenbouwkundige vergunningen 
onderscheiden: 

Museum Liberation Garden (Chinees Paviljoen): 

- 2019/156 (basisvergunning museum) (SH en VW) 

- 2020/002 (uitbreiding vergunning museum) IIOA) 

- 2020/237 (transfocabine museum) (SH+IIOA+VW) 

- 2021/166 (regularistie museum) (SH+VW) 

- 2021/233 (afbraak koetshuis) (SH) 

 

2 .4  Planningscontext 

2.4 . 1  Structuur- en beleidsplanning 

Ruimteli jk structuurplan Vlaanderen 

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

In het buitengebied is het beleid gericht op het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het 
verweven van de belangrijke structurerende elementen zoals landbouw en natuur. Dit kan 
alleen vanuit een integrale, samenhangende ruimtelijke visie op de ruimte en op het 
buitengebied in het bijzonder. Sectorale ontwikkelingen worden hierin gekaderd. 

Delen van Leopoldsburg worden opgenomen in het buitengebied, waaronder ook het 
plangebied behoort. Het buitengebied is hier het groot aaneengesloten gebied van de 
Antwerpse en Limburgse Kempen, gelegen tussen het stedelijk netwerk “de Kempische as” 
en “het Limburgse Mijngebied” De vallei van de Grote Beek en haar zijbeken zijn zijrivieren 
van de Nete en aldus structurerende elementen op Vlaams niveau. 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

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

De  strategische  visie  Beleidsplan  Ruimte Vlaanderen  formuleert  een  aantal  strategische 
doelstellingen en ruimtelijke ontwikkelingsprincipes. Met de toepassing van deze 
doelstellingen en ontwikkelingsprincipes wordt gestreefd naar een kwalitatieve ruimtelijke 
transformatie voor Vlaanderen. 

Strategische doelstel l ingen 

• Terugdringen van het bijkomend ruimtebeslag. 

• Transformeren vanuit maatschappelijke ambitie. 

• Geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking. 

Ruimtel i jke ontwikkel ingsprincipes 

• Ruimtelijk rendement verhogen. 

• Multifunctioneel ruimtegebruik en verweving. 

• Samenhangende steden en dorpen. 

• Samenhang vanuit energie. 

• Samenhangende veerkrachtige (open) ruimte. 

Provinciaal ruimteli jk structuurplan Limburg 

Deelru imte Kempen 

In de gewenste ruimtelijke structuur bevindt Leopoldsburg zich in de hoofdruimte Kempen. 
Voor deze hoofdruimte gelden twee opvallende oriëntaties: enerzijds het behoud en de 
versterking van de open ruimte en anderzijds een gelokaliseerd sterk accent op de 
economische ontwikkeling en op de verstedelijking binnen de stedelijke gebieden en 
netwerken. 

Ruimtel i jk-natuurl i jke structuur 

Leopoldsburg ligt in het Limburgs Netebekken, dat een verbindende functie heeft tussen de 
bos- en heidegordel van Midden-Limburg en het Antwerps Netebekken via kwalitatief te 
verbeteren beekvalleien (Grote Beek), onderling verbonden door een aantal boscomplexen. 
De verweving tussen (weide)landbouw en natuur wordt verbeterd. 

Op het grondgebied van Leopoldsburg worden de volgende natuurverbindingen van 
bovenlokaal belang geselecteerd: 

• Als kanaal: het kanaal van Beverlo, als een te ontwikkelen reeks stapstenen 
(noorden van de gemeente); (loopt door op grondgebied Antwerpens als een 
ecologisch gebied van bovenlokaal belang). 

• Als droge natuurverbinding: het gebied tussen de Grote Beekvallei en de bossen 
tussen Heppen/Gerhees en Oostham. 

Toerist i sch-recreat ieve structuur 

In de toeristisch-recreatieve structuur ligt Leopoldsburg in het toeristisch-recreatief 
verwevingsgebied van provinciaal niveau, dat grotendeels overeenkomt met het Kempens 
Plateau. Differentiatie van toerisme en beperking tot laagdynamische vormen van toerisme 
en recreatie zijn hier aangewezen. 
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Kerngericht beleid voor stedel i jke gebieden en voor het bui tengebied  

De gewenste nederzettingsstructuur wordt bepaald door een kernenbeleid in de stedelijke 
gebieden en netwerken en in het buitengebied. De kernen worden attractieve knooppunten, 
die op de verschillende schaalniveaus het wonen, de diensten en de economische 
ontwikkeling bundelen.  

Verdere verspreide verstedelijking van het buitengebied en versnippering van de open 
ruimte moeten worden omgebogen naar een kerngericht beleid dat de eigenheid en de 
leefbaarheid van het buitengebied moet garanderen. Bijkomende woningen moeten zoveel 
mogelijk in de kernen (inbreiding) of direct aansluitend bij de kernen worden gerealiseerd. 
Het onderscheid tussen stedelijk gebied en buitengebied moet worden gehandhaafd of 
versterkt. De belangrijkste nieuwe ontwikkelingen van Limburg moeten de stedelijke 
gebieden versterken. Dat stemt overeen met het principe van de gedeconcentreerde 
bundeling. 

Autonome kleinstedel i jke gebieden 

De taakstelling van Leopoldsburg beperkt zich tot het uitbouwen van diensten, 
voorzieningen en wooneenheden binnen het stedelijk gebied. De industriële activiteiten 
blijven op lokaal niveau. Regionale industriële ontwikkelingen horen thuis in het economisch 
netwerk van het Albertkanaal. Bijkomend is Leopoldsburg een stedelijk gebied aan de rand 
(en dus niet in) het economisch netwerk van het Albertkanaal. Leopoldsburg dient zijn 
autonome positie in het buitengebied te versterken. Ook toeristisch-recreatief is zijn rol 
beperkt.  

Een groot gedeelte van het grondgebied van Leopoldsburg is niet geschikt voor stedelijke 
ontwikkelingen. In het westen ligt het natuurreservaat Gerheserheide en in het oosten en 
noorden het vogelrichtlijngebied, dat zich uitstrekt over het militair domein en de vallei van 
de Zwarte Beek. Die gebieden fungeren als contouren voor de gewenste afbakening van 
het stedelijk gebied. In het zuiden worden die contouren aangevuld met een open ruimte 
verbinding over de Grote Beekvallei, die de open ruimte van het militair domein met de 
agrarische gebieden ten zuiden van Heppen verbindt en de stedelijkheid begrenst. 
Leopoldsburg wordt als entiteit versterkt, waardoor de gewenste afbakening niet kan 
worden uitgebreid tot Heppen. 

Ruimtel i jke concepten kleinstedel i jk gebied 

Doordringbare rand als overgang naar het buitengebied. Daar waar er in het oosten van de 
gemeente een duidelijke grens is tussen de ‘burgerlijke’ en de ‘militaire’ kern, zijn de 
andere grenzen minder duidelijk te trekken. Met name de overgang tussen dichter bebouwd 
stedelijk gebied en het meer open buitengebied is zowel in het noorden, het westen als het 
zuiden eerder geleidelijk. Er zijn ook geen fysieke barrières of infrastructuren die hier als 
grens fungeren. 

Verdere invulling en verdichting van gebieden aan de rand van het kleinstedelijk gebied, 
moet deze geleidelijke overgang in stand houden. Op die manier kan het groen en de open 
ruimte binnendringen in het stedelijk gebied. Dit verhoogt de omgevingskwaliteit van het 
stedelijk gebied en legt tevens relaties tussen stedelijk gebied en buitengebied. 

Beleidsplan Ruimte Limburg 

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

Het Ruimtepact 2040 schetst een perspectief voor de toekomst van Limburg. Die ruimtelijke 
visie wordt uitgewerkt in zeven strategische doelstellingen, zijnde: 

• Steden en dorpen gericht versterken 

• Competitief en duurzaam ondernemen faciliteren op de juiste plaatsen 

• Het open ruimtesysteem versterken 

• De ruimtelijke regionale eigenheid valoriseren 

• Duurzame energie integreren in het ruimtelijk beleid 

• Ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit op elkaar afstemmen 

• Meer ruimte geven aan de fietser 

Het voorwerp van dit PRUP sluit het meest aan bij de doelstelling ‘de ruimtelijke regionale 
eigenheid valoriseren’.  

De ru imtel i jke regionale eigenheid valor iseren 

De ruimtelijke regionale eigenheid van Limburg wordt bepaald door een gelaagde opbouw 
van herkenbare  landschapseenheden, historisch-morfologische eenheden en functioneel-
economische systemen. Samen geven de drie invalshoeken een goed beeld van de 
ruimtelijke regionale eigenheid van Limburg.   

De ruimtelijke regionale eigenheid bepaalt in grote mate de identiteit, de ruimtelijke 
kwaliteit, de aantrekkelijkheid en het onderscheidend vermogen van Limburg als 
leefomgeving, investeringsgebied en vakantiebestemming. 

De ambities zijn:   

• een nog sterkere identiteit van Limburg;  

• een hogere ruimtelijke kwaliteit van nieuwe projecten én van Limburg;   

• meer bewustzijn van - en een beter inzicht in - de regionale diversiteit van Limburg 
met per regio de ruimtelijke kernkwaliteiten en hun onderlinge samenhang.   

De bepalende elementen van de ruimtelijke regionale eigenheid in Limburg zijn:   

• De 10 kenmerkende landschapseenheden zijn:  

• de Noord-Limburgse bossen; 

• Dommel- en Warmbeekvallei; 

• Kempen-Broek; 

• Maasvallei; 

• West-Limburgse beekvalleien; 

• De Wijers; 

• Hoge Kempen; 

• Vochtig Haspengouw; 

• Droog Haspengouw; 

• Voeren. 

• De historisch-morfologische eenheden zijn:  

• Dietse steden; 

• Mijnstreek; 

• Noord-Limburgse Teutendorpen; 
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• Maasdorpen; 

• Haspengouwse kerkdorpen.  

• De functioneel-economische systemen:  

• Innovatieregio Hasselt-Genk; 

• Economisch Netwerk Albertkanaal Limburg; 

• Kempische As Noord-Limburg; 

• Zuid-Willemsvaart; 

• Fruitstreek; 

• Intensieve landbouwstreek Noordoost Limburg; 

• Akkerlandschap Droog Haspengouw; 

• Nationaal Park Hoge Kempen. 

De plangebieden van voorliggend PRUP behoren tot het kenmerkende landschapseenheid 
‘West-Limburgse beekvalleien’1. De plangebieden maken geen onderdeel uit van historisch-
morfologische eenheden of functioneel-economische systemen. 

Gemeentel i jk ruimteli jk structuurplan Leopoldsburg 

Nederzett ingsstructuur – het mi l i ta i r kamp 

Het Militair Domein neemt het gehele oostelijk deel van de gemeente in. Ongeveer de helft 
van de oppervlakte is in meer of mindere mate bebouwd, het zuidelijk, zuidoostelijk en 
noordelijk deel zijn niet of weinig bebouwd. 

Het bebouwde deel is strak en geometrisch opgebouwd volgens een hiërarchisch patroon, 
dat een weerspiegeling moet zijn van de militaire hiërarchie. Vanuit het Koninklijk Park 
vertrekken drie centrale lanen waartussen de verschillende gebouwen en kazernes 
opgetrokken zijn. In het stratengrid dat zo ontstaat, zijn open plekken, begroeid met 
loofbos of weide, of ingericht als exercitieterrein. 

Een reeks dienstgebouwen (hospitaal, stroomcentrale, enz.) bevinden zich aan de 
noordzijde van de steenweg N73, afgezonderd van de rest door de steenweg en een strook 
met parkaanleg. Helemaal in de noordelijke uithoek bevindt zich een gebouwengroep 
afgezonderd van de rest door een ringvormige watergracht. In het zuidwesten ligt het 
oorspronkelijk “Kamp van Beverlo” met de oudste bebouwing. Daar situeert zich ook een 
waterzuiveringsstation en het Nieuw Park met twee militaire begraafplaatsen. 

De bebouwing is relatief jong, aangezien men met de oprichting van het Militair Kamp pas 
gestart is in 1835. Verschillende kenmerkende gebouwen zijn op strategische plekken 
ingeplant om als “landmark” te dienen: het Koninklijk Paviljoen, de villa van de 
Commandant van de Genie, de O.L.V. Hemelvaartkerk, de ijskelder uit 1837 en diverse 
villa’s voor de officieren. 

Het samengaan van grote groenstructuren met de kenmerkende militaire gebouwen heeft 
voor een parkachtige, overwegend groene en kwalitatief hoogstaande ruimte gezorgd. 

 
1 Aanvullend zijn ook de ‘Noord-Limburgse bossen’ als kenmerkende landschapseenheid van 
toepassing voor Leopoldsburg. Dit conform het Referentiekader Ruimtelijke Regionale Eigenheid 
(www.limburg.be). 
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Gewenste ruimtel i jke structuur voor de deelru imten 

 

1. Dubbelkern 

2. Centrumband 

3. Westband 

4. Heppen 

5. Drie groene randen 

 
| Uittreksel structuurplan Leopoldsburg met aanduiding van plangebieden 

Structuurplan Leopoldsburg plaatst plangebied Michellaan in deelruimten ‘dubbelkern’ en 
‘drie groene randen’. Plangebied Liberation Garden valt volledig in deelruimte ‘drie groene 
randen’. 

De Dubbelkern – doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven 

• het versterken van de woonfunctie via kleinschalige inbreidingsprojecten in de 
centrale en zuidelijke carrés; 

• het versterken van de woonfunctie via het verhogen van het aantal bouwlagen; 

• behoud van de beeldbepalende elementen in de bebouwde structuur; 

• versterken van de commerciële assen doorheen het centrum. 

Drie groene randen – doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven 

• ontwikkeling in overlegmodel; 

• drie groene randen: drie sterke natuurentiteiten; 

• Gerheserheide; 

• Militair Domein; 

• Vallei van de Grote Beek. 

• beperking van andere functies dan natuurontwikkeling, kleinschalige landbouw en 
recreatie 

1 2 

3 

4 

5 

5 

5 
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• Militair Domein: park voor het kleinstedelijk gebied; 

• Vallei van de Grote Beek: bovenlokale natuurverbinding tussen Militair Domein, de 
Natte Driehoek en de Gerheserheide; 

• Gerheserheide: grensoverschrijdend natuurgebied, in te richten landschap. 

Gedeconcentreerde bundel ing van woonondersteunende voorzien ingen 

De woonkwaliteit wordt mede bepaald door de aanwezigheid en de nabijheid van 
woonondersteunende voorzieningen. Deze voorzieningen zijn zeer uiteenlopend van aard, 
gaande van openbaar vervoer, over lokale groenfragmenten, speelpleintjes, 
sportinfrastructuur, buurtwinkels, scholen tot dienstverlening zoals post en gemeentelijke 
diensten. 

Voorzieningen die zich situeren op het bovenlokale schaalniveau, worden gebundeld in het 
kleinstedelijk gebied, in hoofdzaak in de dubbelkern, de stationsomgeving en aan de 
kanaalkom. Belangrijk is echter ook een goede spreiding van lokale buurtgebonden 
voorzieningen over de verschillende woongebieden van de gemeente. Daartoe worden 
verschillende deelgebieden gedefinieerd. In elk van deze deelgebieden geldt de doelstelling 
dat minstens een basisaanbod aan lokale woonondersteunende voorzieningen aanwezig 
moet zijn. Door te streven naar een bundeling van voorzieningen ontstaan wijk- of 
buurtcentra. 

Buiten het kleinstedelijk gebied en buiten deze deelgebieden kunnen de bestaande 
woonondersteunende voorzieningen behouden blijven maar worden er in principe geen 
bijkomende voorzien. 

Toerist i sch-recreat ief verwevingsgebied van provinciaal niveau 

De gemeente wenst de potenties van de uitgestrekte groengebieden te koppelen aan een 
verdere uitbouw van het recreatief medegebruik van het post-agrarisch landschap (wandel-
, fiets- en sporttoerisme). De groene randen gecombineerd met de talrijke 
“natuureilandjes” in de gemeente levert een netwerk op. Dit ziet de gemeente als een 
drager voor de recreatieve structuur, die zich inpast in het natuurnetwerk. 
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2 .4 .2  Bestemmingsplannen 

Gewestplan  

Beide plangebieden worden volgens het digitale gewestplan Hasselt – Genk (KB 
03/04/1979) bestemd als militair domein. 

 

| Uittreksel digitaal gewestplan met aanduiding plangebied 

Plannen van aanleg 

BPA Fourrage 

De totstandkoming van BPA Fourrage, goedgekeurd op 22/02/2005, kadert in het mogelijk 
maken van een woonzorgcentrum aan de Merkemlaan. Hemelsbreed bevindt de ‘zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen in een groene omgeving’ zich op ongeveer 300 m van 
plangebied Liberation Garden, waarbij de ‘zone voor openbaar groen’ aan genoemd 
plangebied grenst (kruising Koningin Louisa-Marialaan – Merkemlaan). BPA Fourrage heeft 
geen invloed op voorliggend PRUP gezien dit BPA geen onderdeel is van de plancontouren. 
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| Grafisch plan BPA Fourrage 

Ruimteli jke uitvoeringsplannen (RUP’s) 

PRUP Afbakening Kle instedel i jk gebied 

Beide plangebieden grenzen aan PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied Leopoldsburg 
waarbij plangebied Liberation Garden grenst aan deelplan 6b (stedelijk woongebied). De 
afbakening van het kleinstedelijk gebied geniet geen bijkomende stedenbouwkundige 
verordeningen. Het dient louter ter ondersteuning van het structuurplan. Daarbij stelt het 
ruimtelijk structuurplan provincie Limburg dat het militair domein van Leopoldsburg een 
belangrijke economische rol vervult. Mogelijkheden op het vlak van toerisme, sport en 
recreatie, voorzieningen en diensten (de aanwezigheid van het militair domein, het 
historisch gegeven van het Kamp van Beverlo, de nabijheid van open ruimte gebieden enz.) 
kunnen worden onderzocht ter versterking van het economisch knooppunt en het 
kleinstedelijk gebied Leopoldsburg. Wat betreft voorliggend planvoornemen sluit dit aan op 
het uitgangspunt om het militair domein in te zetten ter versterking van het kleinstedelijk 
gebied. 

 

| Uittreksel PRUP Afbakening Kleinstedelijkgebied met aanduiding van plangebieden 
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2 .4 .3  Overige relevante plannen op provinciaal niveau 

Masterplan Kwartier IJzer – Moorslede (2013) 

Inle id ing 

Masterplan Kwartier IJzer – Moorslede vormt de ruimtelijke vertaling van een mogelijke 
herbestemming voor twee militaire kwartieren te Leopoldsburg: Moorslede en IJzer. Het 
maakt deel uit van de zoektocht van Provincie Limburg naar de meest verantwoorde 
oplossing voor een toekomstige invulling van deze domeinen. 

Naar aanleiding van de beslissing op federaal niveau om een 70-tal militaire domeinen uit 
dienst te stellen, werd op 30/03/2012 door de Vlaamse regering een beslissing genomen 
aangaande het ruimtelijk beleidskader voor militaire domeinen en de noodzakelijke 
vervolgstappen voor ruimtelijke ordening, met het oog op de gewenste 
bestemmingswijzigingen en vastgoedbeleid. In deze beslissing werd een onderscheid 
gemaakt tussen drie categorieën van terreinen: 

• Cat. 1: terreinen waarvoor reeds een herbestemming werd doorgevoerd en waar 
geen nieuw initiatief meer moet worden genomen. 

• Cat. 2: terreinen waarvoor reeds een concrete beleidsoptie voor een 
bestemmingswijziging werd vastgelegd. 

• Cat. 3: terreinen waarvoor een beleidsbeslissing moet genomen worden, zowel over 
de ontwikkelingsmogelijkheden en de toekomstige bestemming als over het 
beleidsniveau dat het best geplaatst is om de bestemmingswijziging door te voeren. 

De Kwartieren Moorslede en IJzer vallen onder de derde categorie van terreinen. De 
provincie Limburg heeft zo, in het kader van het vrijgeven van militaire domeinen, van de 
Vlaamse Overheid de opdracht gekregen om voor de Kwartieren Moorslede en IJzer een 
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op te maken. 

Uitgangspunten 

• Aansluiting op netwerken 

• Groen karakter behouden 

• Natuurwaarde zo weinig mogelijk aantasten 

• Buffer ten opzichte van tussenliggend woongebied 

• Intensievere ontwikkeling in Kwartier IJzer 

• Bestaande rasterstructuur als basis voor ontsluiting 

Ontwikkel ingsvis ie 

Vertrekkende van de algemene visie tot een intensievere ontwikkeling van het kwartier 
IJzer worden volgende randvoorwaarden/concepten voor invulling vooropgesteld: 

• Intensieve ontwikkeling van het plangebied 

• Teruggetrokken bouwlijn 

• Buffer naar woonzone >15m afstand 

• Behoud van waardevolle gebouwen 

• Gemeentelijke reservegebied voor bedrijvigheid 

• Voorkant wordt kwalitatief ingericht 
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2 .4 .4  Overige relevante plannen op gemeenteli jk niveau 

Nieuw mobil iteitsplan Leopoldsburg 

Het nieuw mobiliteitsplan van Leopoldsburg bevindt zich in de oriëntatiefase2. De 
oriëntatiefase is de eerste fase bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. 

In deze fase van inventarisatie en onderzoek wordt ten minste alle nodige informatie 
verzameld over de actuele toestand van de ruimtelijke structuren en de verkeersstructuren. 
De visie van de betrokken actoren en de verbanden met de relevante beleidsplannen en 
beleidsdocumenten worden aangegeven. Deze fase resulteert in een oriëntatienota die de 
stand van zaken weergeeft van de mobiliteitsproblematiek en de gewenste 
oplossingsrichtingen voor het mobiliteitsbeleid. M.b.t. het langzaamverkeernetwerk wordt 
volgend netwerk in de oriëntatiefase voorgelegd: 

 

| Netwerk langzaam verkeer met aanduiding plangebieden (zwarte sterren) 

Projectnota herlocatie brandweerkazerne (2016) 

Binnen deelplan Wouters is een nieuwe brandweerkazerne gerealiseerd. Voorafgaand aan 
de bouw van de brandweerkazerne werd een projectvergadering georganiseerd waarbij de 
verschillende adviesinstanties aangaven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde 
locatie. Voor de bouw van de nieuwe kazerne werden wel enkele randvoorwaarden gesteld: 

• behouden van de bestaande muur aan de Hechtelsesteenweg (Onroerend Erfgoed); 

• behouden van de bestaande rij straatbomen (Onroerend Erfgoed); 

• randvoorwaarden ihkv de watertoets (prov. Limburg); 

• bronbemaling ihkv de bouwwerken (Agentschap Natuur en Bos). 

 
2 Intussen bevindt het nieuwe mobiliteitsplan zich reeds in de synthesefase. Er is hiervan echter nog 
geen concrete nota beschikbaar. 
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Projectnota toerist isch belevingsmuseum (2019) 

ln een eerste fase van de projectontwikkeling (2OI4-2OL7) werd het militaire 'Kwartier lJzer' 
als locatie voorgesteld om het belevingsmuseum onder te brengen. Dit bleek echter 
financieel niet haalbaar, waarna een andere locatie gezocht moest worden. Na onderzoek 
werd duidelijk dat de site van het 'Paviljoen van de Commandant van de Genie' de beste 
locatie was om Liberation Garden te realiseren, omwille van de volgende redenen: 

• Locatie: de site is gelegen in het historische deel van Leopoldsburg, in een mooie 
groene strook die bijzonder rijk is aan waardevol erfgoed: paviljoenen, 
officierswoningen, oude kazernes, parken en een hele reeks gedenktekens. Dit is 
het oudste deel van het militaire kamp, dat pal in het centrum van de gemeente ligt. 
De site ligt bovendien op een steenworp van de Britse en Belgische militaire WO ll-
begraafplaatsen van Leopoldsburg (die je kan zien vanuit de parktuin). 

• Herbestemming: dankzij het project krijgt de historische site van het Chinees 
Paviljoen een nieuwe maatschappelijke functie als museum. Zonder (dringende) 
renovatie zijn de gebouwen op het domein ten dode opgeschreven. 

• Mobiliteit: de site is goed bereikbaar voor bezoekers en er is voldoende 
parkeercapaciteit in de nabije omgeving. In de eerst fase van het project worden op 
vlak van mobiliteit dan ook geen problemen verwacht. In 2019 wordt een nieuw 
gemeentelijk mobiliteitsplan opgemaakt, waarin bekeken zal worden of er 
bijkomende maatregelen nodig zijn indien de geprojecteerde bezoekersaantallen na 
verdere ontwikkeling van de site gehaald worden (100.000 bezoekers na 10 jaar). 
Deze maatregelen zullen in elk geval aansluiten bij het ontsluitingsplan voor de 
nabijgelegen site 'Reigersvliet' (waar o.a. een nieuwe gevangenis gebouwd wordt). 

• Uitbating: De site ligt vlak bij het cultuurcentrum Leopoldsburg, wat een 
samenwerking op vlak van exploitatie en horeca-uitbating mogelijk maakt. 

• Haalbaarheid: dankzij de samenwerking met Defensie is de verwerving van de site 
ook financieel haalbaar. Met Defensie werd in 2018 een concessie afgesloten, met 
het oog op definitieve verwerving na maximum 5 jaar' 

Er wordt bijkomend toegelicht dat er met een gefaseerde aanpak zal gewerkt worden. In 
eerste instantie wordt het bestaande gebouw grondig gerenoveerd, daarna wordt de 
parktuin aangepakt en komt er een bijkomende nieuwbouw van 650 m2. De nieuwbouw zal 
ondergeschikt aan het te renoveren gebouw ingepland worden. 

Projectvergadering kwartier IJzer (2021) 

Nadat de ontwikkeling van een recyclagepark / bedrijventerrein op kwartier IJzer niet 
haalbaar bleek, is de gemeente Leopoldsburg opzoek gegaan naar een ander programma 
dat invulling kan geven aan kwartier IJzer.  

Leopoldsburg heeft al jaren nood aan een degelijke en toegankelijke jeugdinfrastructuur 
waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten, zich thuis voelen en zichzelf kunnen 
zijn, hierbij rekening houdende met de leefwereld van de jongeren. Hiertoe willen we de 
jongeren de kans geven om hun hobby’s te kunnen uitoefenen zoals bv. Het organiseren 
van muziekactiviteiten en dergelijke. In 2023 wil het gemeentebestuur van Leopoldsburg 
hiervoor zorgen met de realisatie van een nieuw, bovenlokaal jeugdcentrum op de 
voormalige militaire site ‘Kwartier IJzer’. In bijlage is een inplantingsplan van het 
toekomstige jeugdcentrum gevoegd. 

Het nieuwe jeugdcentrum wordt voorzien in het gebouw aan de rechterzijde van de site. 
Dit gebouw wordt volledig gerenoveerd en aangevuld met een nieuwbouw.  

Hier worden de volgende werkingen in ondergebracht (in totaal 825m²):  

• Huis van het kind (Opgroeien, Kind en taal, Kind in Nood, Opvoedingswinkel (93m²) 
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• Inloophuis (satelliet) (10m²) 

• Lokalen voor de werking van de jeugddienst (92m²) 

• Multifunctionele ruimte(s)  (36m²) 

• Plaats voor jeugdhuiswerking (102m²) (met aanvullend een ruimte geschikt om door 
(jeugd)verenigingen gebruikt te worden (212m²) 

• Gemeentelijke uitleendienst (123m²) 

Ten slotte zal ook de Chiro hier haar stek krijgen op Kwartier IJzer en er overnachtingen 
aanbieden voor jeugdverenigingen uit het hele land, wat het bovenlokale karakter van de 
site verder versterkt.  

De enige structurele wijziging die de Chiro beoogt is de aanbouw van een afdak/terras. 
Momenteel is dit voorzien aan de rechterrzijde (kijkend naar het gebouw). Deze constructie 
zal de breedte hebben van het gebouw met een diepte van +/-4m. 

Het terrein gelegen achter het gebouw waar nu nog een woning staat zal in de toekomst 
dienen als kampeerterrein voor de overnachtingen van verenigingen. Hiervoor dient de 
woning afgebroken te worden. Het is echter niet de bedoeling om het groen in zijn geheel 
te verwijderen maar dit mee op te nemen in geheel als kampeerterrein/speelbos. 

Kwartier IJzer is een typische militaire kazerne uit het interbellum (1935), die door Defensie 
in 2012 definitief verlaten werd. In 2014 heeft Defensie de 1,2 ha grote site in concessie 
gegeven aan de gemeente Leopoldsburg, met het oog op definitieve verwerving. Tijdens 
de bouw van het nieuw gemeentehuis heeft de site in 2017-2018 gedurende twee jaar 
dienst gedaan als tijdelijk gemeentehuis. In 2022 wordt de verkoop aan de gemeente 
definitief afgerond. Momenteel zijn de jeugddienst, de uitleendienst en verschillende sociale 
organisaties reeds op de locatie gevestigd.   

Na onderzoek, waarbij actief opzoek werd gegaan naar een locatie die over voldoende 
huisvestiging en buitenruimte beschikt om de beoogde partners te kunnen huisvesten, 
hierbij rekening houdende met hun activiteiten, werd duidelijk dat de site van Kwartier IJzer 
de beste locatie is om de sociale jeugdsite definitief te realiseren. Op geen enkele andere 
locatie waren evenveel troeven aanwezig als deze van de site Kwartier IJzer:  

• de site biedt voldoende ruimte om de verschillende functies en partners te 
huisvesten (jeugd/sociale organisaties/chiro). Dit geldt zowel de bestaande 
gebouwen als voor de buitenruimte, waar voldoende ruimte is voor o.a. 
speelpleinwerking, buitenactiviteiten en zomerkampen (chiro). In het verleden is de 
piste van Kwartier Moorslede bekeken als locatie voor de jeugddienst, echter was 
daar zowel de buitenruimte als binnenruimte onvoldoende geschikt om al de 
hiervoor vermelde partners te huisvesten als de beoogde activiteiten te kunnen laten 
plaatsvinden.  

• Veiligheid: de site is grotendeels omheind, wat bijdraagt aan de veiligheid van de 
aanwezige kinderen/jongeren.  

• Mobiliteit: de site is goed bereikbaar voor bezoekers en ligt op tien minuten 
wandelen van het station van Leopoldsburg (lijn Mol-Hasselt). Ook voor wagens en 
bussen is de site goed bereikbaar, met voldoende parkeermogelijkheden in de buurt.  

• Ligging: door zijn ligging aan de rand van het centrum, is de eventuele overlast voor 
de buurtbewoners beperkt.   

• Herbestemming: dankzij het project krijgt de historische site van Kwartier IJzer een 
nieuwe maatschappelijke functie. Zonder (dringende) renovatie zijn de gebouwen 
op het domein ten dode opgeschreven.   
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• Overlast: Ondanks het feit dat de site gelegen is op wandelafstand van het centrum 
zal eventueel mogelijke (geluids)hinder voor de omwonenden beperkt zijn. Enerzijds 
zijn er weinig omwonenden, anderzijds zorgt de korte afstand en het tussenliggende 
groen en bebouwing ervoor dat eventuele beperkt blijft voor de bewoners van het 
centrum . Ook het feit dat de locatie volledig is afgeschermd zal bijdragen tot een 
goede verstandshouding met de directe omwonenden, hierbij denkende aan 
eventueel sluikstorten. 

Het verslag van de projectvergadering is terug te vinden in bijlage. 

2 .5  Evaluatie plangebied 

2.5 . 1  Algemene knelpunten 

• planologische bestemming is niet in overeenstemming met de huidige invullingen; 

• uitgesproken relatie tussen plangebieden en kern van Leopoldsburg ontbreekt; 

• plangebieden zijn integraal onderdeel van vogelhabitatrichtlijngebied; 

• de plangebieden zijn nog steeds in eigendom van defensie3. 

2 .5 .2  Specifieke knelpunten 

Plangebied Michellaan 

• een toekomstvisie voor het voormalig militair hospitaal en aangrenzende 
groenruimte ontbreekt; 

• aanwezigheid van leegstaande en soms vervallen constructies; 

• beperkte toegankelijkheid van plangebied vanuit de Hechtelsesteenweg; 

• Michellaan dient te allen tijden gevrijwaard te blijven voor hulpdiensten. 

Plangebied Liberation Garden 

• plangebied kent een beperkte aansluiting op Koninklijk Park; 

• afwezigheid van toegewezen parkeerruimte (op eigen terrein) voor onder meer het 
toekomstige museum. 

2 .5 .3  Algemene potenties 

• plangebieden zijn goed bereikbaar voor gemotoriseerd en traag verkeer; 

• plangebieden bevinden zich op wandelafstand van de kern van Leopoldsburg; 

• de plangebieden worden omrand of zelfs gekarakteriseerd door bosrijk/parkachtig 
gebied; 

• plangebieden kennen een uitgesproken historische waarde. 

 
3 De procedure tot het vrijgeven van de plangebieden is lopende. 
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2 .5 .4  Specifieke potenties 

Plangebied Michellaan 

• kans om kwartier IJzer te ontharden; 

• kans om kwartier IJzer volledig in te richten naargelang noden van de jeugd; 

• kans om zone tussen Michellaan en Hechtelsesteenweg te wijden aan 
gemeenschapsvoorzieningen door de te behouden functies (brandweerkazerne, 
hospitaal, Sint-Annakapel, etc.) te bestendigen en nieuwe functies hierop af te 
stemmen; 

• kans om een synergie tussen de verschillende functies te creëren en om in ditzelfde 
kader de centraal gelegen groenruimte multifunctioneel in te zetten. 

Plangebied Liberation Garden 

• kans om een synergie te creëren tussen het nieuwe museum, het Koninklijk Park en 
de monumentale militaire begraafplaatsen; 

• gezien de locatie (te midden van recreatieve polen, aanwezigheid van 
mountainbikeroutes en grenzend aan een functionele fietsroute) kan de site worden 
aangewend om ook verpozingsrecreatie aan te bieden op de site (i.e. horeca met 
terras). 
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3  GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

3.1  Programma 

3.1 . 1  Plangebied Michellaan 

Het programma van plangebied Michellaan - deelplannen Wouters en IJzer - is reeds 
bepaald en is hoofdzakelijk gericht op het bestendigen van de aanwezige 
gemeenschapsvoorzieningen. 

Het programma van deelplan IJzer omvat: 

• sloop van pastoorswoning; 

• renovatie van kwartier IJzer in functie van het ontwikkelen van een jeugdcentrum 
waarin tenminste volgende diensten worden ondergebracht: 

• de jeugddienst van de gemeente; 

• de Chiro; 

• vrijwilligersorganisatie Sint-Vincentius; 

• wijkwerking SAAMO Leopoldsburg4; 

• Sociale Kruidenier; 

• etc. 

Het nieuwe jeugdcentrum wordt voorzien in het gebouw aan de rechterzijde van de 
site. Dit gebouw wordt volledig gerenoveerd en aangevuld met een nieuwbouw. Hier 
worden de volgende werkingen in ondergebracht (in totaal 825m²):  

• huis van het kind (Opgroeien, Kind en taal, Kind in Nood, Opvoedingswinkel 
(93m²) 

• inloophuis (satelliet) (10m²) 

• lokalen voor de werking van de jeugddienst (92m²) 

• multifunctionele ruimte(s)  (36m²) 

• plaats voor jeugdhuiswerking (102m²) (met aanvullend een ruimte geschikt 
om door (jeugd)verenigingen gebruikt te worden (212m²) 

• gemeentelijke uitleendienst (123m²) 

Ten slotte zal ook de Chiro hier haar stek krijgen op Kwartier IJzer en er 
overnachtingen aanbieden voor jeugdverenigingen. Hiervoor wordt het volgende 
gevraagd: 

• de aanbouw van een afdak/terras. Momenteel is dit voorzien aan de 
rechterrzijde (kijkend naar het gebouw). Deze constructie zal de breedte 
hebben van het gebouw met een diepte van +/-4m. 

Het programma van deelplan Wouters omvat: 

• bestendiging van doorstroom-/politiewoningen t.h.v. Michellaan 6; 

• bestendiging van de aanwezige gemeenschapsvoorzieningen. 

 

 
4 het voormalige RIMO Leopoldsburg 
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3. 1 .2  Plangebied Liberation Garden 

Het programma van plangebied Liberation Garden is reeds bepaald en staat in het teken 
van het huisvesten van een museum. Het programma omvat: 

• renovatie van het Chinees paviljoen; 

• realiseren nieuwbouw van 650 m2; 

• voorzien van een horecavoorziening in huidig koetshuis; 

• (her)aanleg van de parktuin. 

3.2  Doelstellingen 

Bij de opmaak van het PRUP staan volgende doelstellingen centraal: 

• het planologisch verankeren van het vooropgestelde programma; 

• plangebieden landschappelijk inkaderen in de omgeving; 

• doorwaadbaarheid van de plangebieden optimaliseren en aansluiten op het 
tragewegennetwerk; 

• behoud van historische beleving van de plangebieden; 

• het uitwerken van een ruimtelijke visie voor het gehele onderzoeksgebied van 
plangebied Michellaan. 
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3.3  Visie en ruimtelijke concepten 

3.3 . 1  Plangebied Michellaan 

De hieronder besproken concepten hebben betrekking op heel het onderzoeksgebied 
(streepjeslijn) van plangebied Michellaan. Een doorvertaling van de concepten in de 
verordende delen van het PRUP zal bijgevolg enkel betrekking hebben op de deelplannen 
Wouters en IJzer (oranje omlijning). 

Voorzien van jeugdinfrastructuur met respect voor het aanwezig 
bouwkundig erfgoed 

Kwartier IJzer en het perceel van de naastgelegen (en af te breken) pastoorswoning worden 
bestemd voor het onderbrengen van gemeenschapsvoorzieningen. Specifiek wordt hiermee 
het beoogde programma binnen de projectnota Kwartier IJzer (het realiseren van een 
jeugdcentrum, zie programma onder hoofdstuk 3.1) zone-eigen gemaakt. 

De realisatie van het programma dient steeds gepaard te gaan met de nodige aandacht 
voor het aanwezige bouwkundig erfgoed. In eerste instantie is het opportuun om het 
hoofdgebouw zo veel mogelijk te behouden om zo de genius loci en het collectieve 
geheugen van de site te respecteren. Daarnaast kan (gedeeltelijke) verbouwing van de 
bijgebouwen in combinatie met een beperkt aandeel nieuwbouw eveneens zorgen voor een 
herwaardering van de plek. Daarnaast wordt binnen het PRUP ook de mogelijkheid geboden 
om het terrein verder in te richten met een speelplein/-tuin/-bos en een kampplaats voor 
de Chiro. 
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Bestendigen van de overige gemeenschapsvoorzieningen 

De sites van het politiebureau en de brandweerkazerne blijven behouden en worden 
planologisch verankerd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Door het opentrekken 
van de bestemming kan het politiebureau indien gewenst op termijn een nieuwe functie 
krijgen die past onder de noemer gemeenschapsvoorziening. De doorgangs-
/politiewoningen t.h.v. Michellaan 6 blijven tevens behouden. Gezien de woningen enkel 
worden ingezet voor maatschappelijke doeleinden, zoals het huisvesten van 
politieambtenaren, asielzoekers of mensen die door overmacht tijdelijk dakloos zijn 
geworden (i.e. brand) worden deze woningen eveneens bestemd als zone voor 
gemeenschapsvoorziening. 

Ook voor de ruimere visie van het onderzoeksgebied wordt geopteerd om de aanwezige 
gemeenschapsvoorzieningen (museum, kapel en medisch centrum) als bestemming te 
behouden. Het museum kan verder uitgewerkt worden tot een volwaardige museumsite 
(zie ruimtelijk concept ‘Verder opladen van de museumsite’). Daarnaast kan afgewogen 
worden of de kapel naast religieuze doeleinden ook kan ingezet worden voor andere 
maatschappelijke invullingen, bijvoorbeeld als studeerruimte voor de jeugd. Op deze 
manier wordt een link gelegd met het jeugdcentrum en wordt een functionele hechting 
tussen de verschillende zones binnen het onderzoeksgebied nagestreefd. Dit laatste geldt 
ook voor het medisch centrum waarbij een nieuwe socio-culturele invulling een excentrieke 
meerwaarde kan bieden aan de ontwikkeling van het onderzoeksgebied. 
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Verder opladen van de museumsite 

Binnen het onderzoeksgebied wordt een behoud van het museum Kamp van Beverlo op de 
huidige locatie beoogd (rood gemarkeerd). De constructies ten oosten van het museum  
zijn deels leegstaand en deels in gebruik door de toeristische dienst van de gemeente 
Leopoldsburg (paars gemarkeerd). Na het verhuizen van de toeristische dienst naar het 
kwartier Chinees Paviljoen komen deze gebouwen vrij te staan en kunnen ze bijgevolg 
worden ingevuld met een nieuw programma. Binnen de opmaak van een visie voor het 
onderzoeksgebied wordt geopteerd om deze gebouwen een maatschappelijke invulling te 
geven die aansluit op het museumgebeuren. Zo wordt onder meer gedacht aan 
(kunst)ateliers, workshops, cursuslokalen, ruimte voor (buurt)vergaderingen, enzovoort.  

Voor het garanderen van een goede afstemming tussen de verschillende deelgebieden 
(jeugdcentrum, museumsite en de overige zones voor gemeenschapsvoorzieningen) is het 
opportuun om de centrale groenruimte als polyvalente draaischijf te beschouwen. De 
centrale groenruimte kan zo ingericht worden dat werknemers / bezoekers / gebruikers van 
de gemeenschapsvoorzieningen (en bij uitbrieding buurtbewoners) hier hun verpozing 
kunnen vinden. Door gemeenschappelijk te gebruiken barbecues en picknicktafels te 
voorzien kan tevens interactie tussen de verschillende groepen gestimuleerd worden. 

Daarnaast is het ook een valabele optie om de gemeenschapsvoorzieningen zelf een claim 
te laten leggen op de centrale groenruimte. Zo kunnen de verschillende invullingen een 
verdere doorvertaling krijgen naar de centrale groenruimte in de vorm van bijvoorbeeld 
een expositieruimte in open lucht, buitenvergaderplekken, een kleinschalig amfitheater 
voor het geven van lezingen, kleinschalige educatieve en recreatieve voorzieningen 
(bijenhotels, wilgenhutten, polyvalent grasveld, openluchtfitnessapparatuur, Finse 
piste,…). Om de centrale groenruimte maximaal te kunnen open trekken wordt geopteerd 
om de woningen naast de Sint-Annakapel te slopen. 
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Referent iebeelden museumsi te 

 

Finse piste en openluchtfitness 

  

| Bron - links: Netwerk Lokaal Sportbeleid, rechts: W&H Sports 

 

Openbare barbecue en verblijfsmeubilair 

  

| Bron - links: Gazet van Antwerpen, rechts: straatmeubel.be 

 

Voorbeelden cultureel centrum 

  

| Bron - links: Paris-fvdv, rechts: 123RF 
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Voorzien van een goede doorwaadbaarheid 

Door maximaal gebruik te maken van de reeds aanwezige trage doorsteken (volle lijn) en 
door deze verder uit te bouwen (stippellijn) wordt het plangebied goed doorwaadbaar voor 
de zachte weggebruiker. Op onderstaand conceptbeeld worden enkele indicatieve tracés 
uitgetekend. 
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3.3 .2  Plangebied Liberation Garden 

In bijlage is het definitieve inplantingsplan van Liberation Garden gevoegd. 

Bestemmen van museum, horeca en parktuin 

Het Chinees paviljoen als wel de nieuwbouw aan de Koningin Louisa-Marialaan worden 
bestendigd binnen een bestemming als gemeenschapsvoorziening (oranje vlak). Het 
koetshuis wordt, zoals beschreven in het programma, ingevuld als kleinschalige 
horecagelegenheid (paars vlak). Gezien de horecagelegenheid uitgebaat zal worden in 
functie van het museum zal ook het koetshuis bestemd worden als 
gemeenschapsvoorziening. De overige zone van het plangebied wordt als landschappelijke 
parktuin bestemd, waar natuurontwikkeling primeert. Er kan afgewogen worden om vanuit 
het museumgebeuren de parktuin beperkt toegankelijk te maken in het kader van gegidste 
rondleidingen. Het is echter niet de bedoeling dat de parktuin volledig publiek toegankelijk 
wordt; natuurontwikkeling betreft hier de hoofdfunctie. 
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Voorzien van netwerkondersteunende infrastructuur 

Wat betreft parkeermogelijkheden beschikt de invulling van het plangebied na uitvoering 
van de geplande werken conform de omgevingsvergunning over 13 aanpalende 
autoparkeerplaatsen en één busparking vlak voor de ingang van het Chinees paviljoen. De 
ontwikkelingszone van deze parkeerplaatsen is gelegen net buiten de plancontour van 
voorliggend PRUP (woongebied conform het gewestplan) en zal dus niet verankerd worden 
in de stedenbouwkundige voorschriften. De afgeleverde omgevingsvergunning biedt hier 
voldoende garanties. 

Voor de fietsers worden conform de omgevingsvergunning aan de ingang van het museum 
verscheidene fietsbeugels voorzien waardoor tot 40 fietsen kunnen gestald worden. Dit 
aansluitend op de aanwezige functionele fietsverbinding (paarse streepjeslijn). Het PRUP 
zal deze fietsenstalplaatsen op een gepaste manier planologisch verankeren. Daarnaast zal 
ook nagedacht worden over het opnemen van nuttige toebehoren zoals elektrische 
laadpalen en andere. 
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Landschappeli jk inkaderen 

Het plangebied dient goed aan te sluiten op de directe omgeving. Hiervoor dient te worden 
bekeken of de reeds bestaande omheining, die Liberation Garden scheidt van het Koninklijk 
Park, op bepaalde punten kan worden geslecht zodat lokale fauna ongehinderd kan 
migreren tussen het plangebied en de directe omgeving.  

Vanuit de Koning Leopold II-laan worden verschillende doorkijken naar de parktuin 
voorzien. De zijden die aan het Koninklijk Park grenzen zullen een naadloze overgang 
tussen plangebied en park vormgeven. 

Tot slot wordt de zijde aan Koningin Louisa-Marialaan als een aantrekkelijke 
museumtoegang ingericht, hier dient een stadskarakter te worden bekomen zodat het 
museum een passend geheel met de kern van Leopoldsburg vormt. 
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4  EFFECTEN VAN HET PRUP 

4.1  Onderzoek tot m.e.r. 

De aanzet tot de m.e.r.-screening (onderzoek tot m.e.r.) wordt hier integraal geïntegreerd 
in de startnota van het voorliggend PRUP. Deze screening dient dan ook samen gelezen te 
worden met de andere hoofdstukken van de startnota en het plan van de bestaande en 
juridische toestand. Op deze wijze heeft de lezer steeds volledige inzage in het PRUP en 
specifiek in de bestaande toestand als referentiesituatie en de planningscontext waarbinnen 
het voorliggend PRUP kadert. 

4 . 1 . 1  Methodiek 

Als eerste stap in het onderzoek tot m.e.r. wordt nagaan of het PRUP niet ‘van rechtswege’ 
plan-MER-plichtig is volgens de regelgeving, zoals vastgelegd in het plan-m.e.r.-decreet 
van 27 april 2007. Indien dit niet het geval is, kan overgegaan worden tot de beschrijving 
en evaluatie van de te verwachten effecten van het voorgenomen plan en de redelijke 
alternatieven. 

Om het onderzoek naar de milieueffecten op een kwalitatieve en eenduidige wijze te kunnen 
voeren, worden de ontwikkelingsmogelijkheden die worden geboden door het PRUP 
gebundeld in een aantal planingrepen. 

Fase startnota 

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

Fase scopingnota 

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

4 . 1 .2  Toepassingsgebied 

Het PRUP is niet ‘van rechtswege’ plan-MER-plichtig, omwille van de volgende redenen: 

Het PRUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project 
opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004, 
namelijk voor projecten opgesomd in rubriek 10 van bijlage III. Het PRUP bepaalt echter 
het gebruik van een klein gebied. In navolging van het arrest van 21 december 2016 met 
nummer C-444/15, die de uitzondering voor een klein gebied nader bepaalt, voldoet 
voorliggend PRUP aan de definitie van een klein gebied. Er wordt namelijk voldaan aan de 
voorwaarde: het plan moet betrekking hebben op een gering deel van het grondgebied. 
Het plangebied van het PRUP bedraagt namelijk minder dan 1% van de 22,59 km² 
oppervlakte van de gemeente Leopoldsburg, namelijk 0,28%. Op basis van de 
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kwantitatieve rechtspraak van het Hof van Justitie is er derhalve sprake van een klein 
gebied en wordt er voldaan aan de voorwaarde die bepaalt of een plangebied niet ‘van 
rechtswege’ plan-MER-plichtig is. 

Voortoets passende beoordeling 

Voor alle plannen en programma’s, waarvan wordt vermoed dat ze betekenisvolle effecten 
kunnen hebben op de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone, moet 
nagegaan worden of een passende beoordeling vereist is.  

Dit onderzoek dient te gebeuren voor de habitats en de (vogel)soorten waarvoor de speciale 
beschermingszone is afgebakend en de soorten van bijlage III van het decreet 
natuurbehoud die in het gebied voorkomen. Omdat het plangebied gelegen is binnen een 
Speciale Beschermingszone, zijnde vogelrichtlijngebied ‘Militair domein en de vallei van de 
Zwarte Beek’, dient de toets uitgevoerd te worden op basis van vijf hoofdvragen: 

• 1. Heeft het plan een potentiële impact op de habitats (natuurlijke habitats en 
habitats van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en 
kwaliteit? 

Het PRUP is gelegen binnen de afbakening SBZ vogelrichtlijngebied ‘Militair domein 
en de vallei van de Zwarte Beek’. De zones binnen de plancontour zijn vandaag de 
dag reeds in grote mate bebouwd en ingevuld met gemeenschapsvoorzieningen. 

Het PRUP voorziet in hoofdzaak de bestendiging van de reeds aanwezige functies 
door deze te bestemmen als gemeenschapsvoorziening. Het PRUP voorziet voor deze 
zones in de mogelijkheid tot een beperkte uitbreiding van de bestaande 
bebouwing/verharding. Dit in overeenstemming met de ruimtelijke 
randvoorwaarden opgesteld binnen de verschillende projectvergaderingen. 

Door de herbestemming naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen (deelplan IJzer 
en Wouters) wordt het mogelijk een brede waaier aan gemeenschapsvoorzieningen 
te voorzien binnen deze zones. Een uitbreiding of nieuwe invulling van bestaande 
constructies is gericht op een optimaler gebruik van de reeds bebouwde zones. 
Daarnaast zal het PRUP ook inzetten op een kwalitatieve landschappelijke inpassing 
met een goede afstemming op de aanwezige landschappelijke en natuurlijke 
waarden. Hierdoor zal er geen noemenswaardig verlies van leefgebied voor een 
soort optreden.  

Specifiek voor plangebied Liberation Garden voorziet het PRUP in een omzetting van 
militair domein naar de bestemmingen gemeenschapsvoorziening en 
landschappelijke parktuin (met intensieve natuurontwikkeling). 

De realisatie van het plan veroorzaakt geen fysische processen met een significant 
effect op de kwaliteit van habitats in de omgeving van de plangebieden. 

Door de inwerkingtreding van het PRUP worden ontwikkelingen mogelijk gemaakt. 
In de stedenbouwkundige voorschriften van voorliggend PRUP worden maatregelen 
genomen om mogelijke overlast komende van deze ontwikkelingen (bijvoorbeeld 
door licht- en geluidshinder) tot een minimum te beperken. 

• 2. Heeft het plan een potentiële impact op het evenwicht tussen de verspreiding en 
densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel? 

Het PRUP heeft geen negatieve impact op de verspreiding en densiteit van soorten 
in zijn geheel. Het plan biedt de mogelijkheid aan de soorten en populaties om hun 
ruimtelijke relaties, netwerken en processen uit te breiden of te verbinden. 

De meest ecologisch waardevolle percelen bevinden zich binnen plangebied 
Liberation Garden en worden bestendigd als zone voor parktuin met intensieve 
natuurontwikkeling. Slechts een gedeelte van deze zone zal openstaan voor 
recreatief medegebruik. 
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Door deze maatregel zal er geen aanzienlijke impact zijn op het evenwicht tussen 
de verspreiding en densiteit van de soorten en de populaties. De realisatie van het 
PRUP zal geen negatieve impact hebben op het evenwicht tussen, de verspreiding 
en densiteit van soorten en de populaties in zijn geheel en binnen de SBZ. 

• 3. Heeft het plan een potentiële impact op de vitale factoren hoe de SBZ functioneert 
als ecosysteem? 

Er is geen sprake van verstoring van soorten door geluid, licht, trillingen of geuren. 
Er treedt geen kwaliteitsverlies van de vitale factoren, op het functioneren van een 
SBZ als ecosysteem op. 

Eveneens treedt er bij de realisatie van het PRUP geen verstoring van soorten door 
beweging (machines, mensen,…) op. De enige activiteiten die op dat vlak worden 
verwacht zijn: 

• Werkzaamheden in functie van het realiseren van de beoogde bestemmingen 
zoals bijvoorbeeld de geplande uitbreiding van de jeugdinfrastructuur op 
kwartier IJzer (deze werkzaamheden zijn steeds tijdelijk van aard); 

• Laagdynamisch recreatief medegebruik van de parktuin. 

De impact op de vitale factoren hoe het SBZ functioneert als ecosysteem zal hierdoor 
te verwaarlozen zijn. 

• 4. Heeft het plan een potentiële impact op de abiotische relaties die de structuur en 
functie van de SBZ bepalen? 

Door de realisatie van het PRUP zal er geen verandering in bodem, licht of 
temperatuur plaatsvinden die een impact kunnen uitoefenen op de structuur en 
functie van de speciale beschermingszone. 

• 5. Heeft het plan een potentiële impact op het bereiken van een gunstige staat van 
instandhouding voor de betreffende SBZ? 

Het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat 
binnen dat gebied blijven stabiel bij de inwerkingtreding van het PRUP. Dit gezien 
het PRUP in hoofdzaak een bestendiging van het reeds bestaande nastreeft. 

Conclusie 

Het PRUP bepaalt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau. Uit de voortoets 
passende beoordeling blijkt dat het plan geen betekenisvol effect heeft op de natuurlijke 
kenmerken van de beschermingszone. Omwille van bovenstaande motivering dient 
besloten te worden dat het PRUP ‘van rechtswege’ niet plan-MER-plichtig is, maar wel 
screeningsplichtig. Naargelang het resultaat van het onderzoek naar mogelijke aanzienlijke 
milieueffecten, wordt er een oordeel geveld over de noodzaak van de opmaak van een plan-
MER: 

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

• indien er wel aanzienlijke milieueffecten kunnen worden aangetoond voor één of 
meerdere criteria: wel plan-MER-plicht. 
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4 . 1 .3  Alternatieven 

Nulalternatief 

Als alternatief voor de uitvoering van het PRUP zal hier kort aandacht besteed worden aan 
het nulalternatief. In het nulalternatief zou de bestemming volgens het gewestplan en de 
ermee gerelateerde bepalingen en voorschriften behouden blijven. De belangrijkste plus- 
en minpunten worden hieronder aangehaald. 

Het plangebied is conform het gewestplan geselecteerd als militair domein. 

Pluspunten van het nulalternatief: 

• Geen verstoring van de huidige planologische context 

• Gronden inzetbaar voor militaire activiteiten 

Minpunten van het nulalternatief: 

• Delen van het plangebied zijn ontoegankelijk 

• Bestaande toestand is zonevreemd 

Locatie- en inrichtings- en/of uitvoeringsalternatieven 

Naast het nulalternatief kan er eveneens gekeken worden naar de locatie- en inrichtings-
en/of uitvoeringsalternatieven. De locatie- inrichtings- en uitvoeringsalternatieven zijn 
echter beperkt. Zo is gemeente Leopoldsburg binnen Leopoldsburg niet in het bezit van een 
gelijkwaardige site waarop zij kunnen uitbreiden. Een bespreking van de inrichtings- en 
uitvoeringsalternatieven is hier dan ook niet aan de orde. 

4 . 1 .4  Beoordeling milieueffecten 

Rekening houdend met het van kracht zijnde gewestplan is er m.b.t. het plangebied een 
verschil tussen de feitelijke en planologische toestand. Bijgevolg zal de beoordeling van de 
milieueffecten waar nodig geschieden aan de hand van twee referentietoestanden: t.o.v. 
de planologische toestand en t.o.v. de bestaande toestand. 
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Bodem 

Bodemverstoring en grondstofvoorraden Ja Nee 

Voorziet het plan vergraving of graafwerkzaamheden?   

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

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

  

Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging   

Voorziet het plan risico-activiteiten voor verontreiniging (zoals bijv. 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? 

  

Bodemverstor ing en grondstofvoorraden 

Referentiesituatie 

De bodem in de plangebieden bestaat uit antropogeen en sterk vergraven gronden. Deze 
bodems hebben een bodemprofiel dat niet kwetsbaar is voor profielverstoring. Er is geen 
bodemkundig erfgoed binnen de plangebieden gekend. 

Effectenbespreking 

Er kan gesteld worden dat de fysische bodemtoestand van het plangebied niet uitgesproken 
kwetsbaar is. De zone kent een sterk antropogene invloed die wijst op eerdere verstoringen 
van de bodem. Rekening houdend met de aard van het plan en het gegeven dat er binnen 
het plangebied geen kwetsbare bodemtypes, bodemkundig erfgoed of ontginningen werden 
aangetroffen en dat de ontwikkeling van het plangebied geen ontginning mogelijk maakt, 
kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op 
bodemverstoring en grondstofvoorraden optreden. 

Bodemkwal i te i t en bodemverontre in iging 

Het plan voorziet geen risico-activiteiten voor verontreiniging of herbestemmingen naar een 
ander bestemmingstype. Aanzienlijke effecten ten aanzien van bodemkwaliteit worden 
bijgevolg niet verwacht. 

Eros ie 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met 
betrekking tot de discipline bodem te verwachten zijn. 
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Conclus ie disc ipl ine 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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Water (grond- en oppervlakte- en afvalwater) 

Grondwater Ja Nee 

Voorziet het plan omvangrijke ondergrondse constructies?   

Voorziet het plan bijkomende verharding van niet verharde zones?   

Kan het plan aanleiding geven tot permanente wijziging 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)? 

  

 

Grondwater 

Referentiesituatie 

De plangebieden kennen infiltratiegevoelige bodems en zijn matig gevoelig voor 
grondwaterstroming (type 2). 

Binnen plangebied Michellaan worden volgende bodemsaneringsprojecten/-onderzoeken 
aangetroffen: 22700 (beschrijvend bodemonderzoek), 29998 (beschrijvend 
bodemonderzoek), 70287 (oriënterend bodemonderzoek), 51809 (oriënterend 
bodemonderzoek), 23839 (oriënterend bodemonderzoek). Binnen plangebied Liberation 
Garden wordt volgend bodemsaneringsproject/-onderzoek aangetroffen: 30000 
(bodemsaneringsproject). 

Effectenbespreking 

Bijkomende verharding wordt in het planvoornemen niet beoogd maar wordt tegelijkertijd 
ook niet uitgesloten. In de stedenbouwkundige voorschriften zullen hoe dan ook 
beperkingen worden gesteld aan de verhardingsgraad. Wat betreft de kwaliteit van de 
ondergrond dient te allen tijden bestaande Vlarem/Vlarema/Vlarebo regelgeving te worden 
gevolgd. Rekening houdend met de aard van het plan – zoals de niet relevante wijziging in 
de verhardingsgraad - en het gegeven dat het plan niet gelegen is ter hoogte van zeer 
grondwaterstromingsgevoelige gebieden zoals valleigebied en niet ter hoogte van een 
beschermingszone voor drinkwaterwinning, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd 
dat er geen aanzienlijke effecten op grondwater optreden. 
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Oppervlaktewater 

Het plan voorziet geen ingrepen op waterlopen of oevers en er worden geen ingrepen zoals 
verharding, ophoging of vergraving gepland met een mogelijke invloed op de 
waterhuishouding. Aanzienlijke effecten ten aanzien van oppervlaktewater worden 
bijgevolg niet verwacht. 

 

Afvalwater 

Referentiesituatie 

Volgens het zoneringsplan van de Vlaamse Milieumaatschappij zijn de plangebieden 
gelegen in een zone ‘collectief te optimaliseren buitengebied. Dit houdt in dat er riolering 
is gepland of dat er riolering aanwezig is maar die is nog niet aangesloten op een 
waterzuivering. 

Effectenbespreking 

Rekening houdend met de aard van het plan zoals een beperkt te verwachten aandeel aan 
afvalwater en het gegeven dat het plan kan aansluiten op een RWZI met voldoende 
capaciteit en er geen bedrijfsafvalwater wordt geloosd op oppervlaktewater, kan er 
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit afvalwater 
optreden. 

 

Conclus ie disc ipl ine water 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met 
betrekking tot de discipline water te verwachten zijn. 
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Kaart: grondwaterkwetsbaarheid – Geopunt 
Legende 
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Kaart: bodemverontreiniging – OVAM 
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Kaart: rioleringsplan – VMM 

Legende 
   Centraal gebied 

   Collectief geoptimaliseerd buitengebied 

   Collectief te optimaliseren buitengebied 

   Individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig 

   Individueel te optimaliseren buitengebied – IBA gepland 

   Individueel te optimaliseren buitengebied – aanwezig gesloten opvangsysteem 

   Individueel te optimaliseren buitengebied – gepland gesloten opvangsysteem 
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Biodiversiteit 

Biotoopverlies / biotoopwijziging Ja Nee 

Biotoopverlies door ruimtebeslag   

Voorziet het plan bijkomende 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 hoge toename in verkeersemissies)? 

  

Rustverstoring (door geluid en lucht)   

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

  

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

  

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

  

Barrièrevorming en versnippering   

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

  

Kan het plan zorgen voor een belangrijke fysische scheiding tussen 
biologisch waardevolle zones (bijv. verkeersweg, waterweg, ontwikkeling)? 

  

Kan het plan een potentieel obstakel voor vogeltrek toelaten (bijvoorbeeld 
windturbines) of een obstakel voor foerageerroutes (bijvoorbeeld door 
inname of versnipperen van waterlopen, boszones, kleine 
landschapselementen)? 
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Biotoopverl ies / biotoopwi jz iging 

Referentiesituatie 

Beide plangebieden zijn onderdeel van vogelrichtlijngebied ‘Militair domein en de vallei van 
de Zwarte Beek’. Daarnaast valt plangebied Liberation Garden onder natuurbeheerplan 
Kamp Beverlo. De momenteel beschikbare informatie rondom deze beheereenheid is zeer 
summier, betreffende: veelal aangeplante (park)bomen met enkele droge schrale 
graslandjes.  

Plangebied Michellaan herbergt geen gekarteerde biologisch waardevolle zones. Binnen 
plangebied Liberation Garden wordt een complex van biologisch waardevolle en zeer 
waardevolle elementen (oud loofbos (exclusief populier)) aangetroffen. Tevens herbergt 
plangebied Liberation Garden verscheidene bomen van hoge leeftijd, variërend van bomen 
die zijn ontstaan tussen 1775 en 1850, tussen 1850 en 1930 en na 1930. 

Effectenbespreking 

Het planvoornemen betreft een verbetering van de ruimtelijke bescherming van de 
aanwezige natuurwaarden doordat er natuurzones worden bestemd en doordat er 
voorschriften ter bescherming van de natuur worden opgelegd: in het plan staat het behoud 
van de actuele waarde van het gebied voorop. Doordat het planvoornemen een 
bestendiging van de huidige situatie betreft en er zeer summier bijkomende constructies 
mogelijk worden gemaakt, heeft het daarnaast geen betekenisvolle impact op de (huidig 
voorkomende en toekomstig geplande) habitats wat betreft de oppervlakte, ruimtelijke 
spreiding, structuur en kwaliteit van deze habitats. 

Het planvoornemen heeft dus geen betekenisvolle impact op het bereiken van de 
vooropgestelde IHD’s en een gunstige staat van instandhouding voor de betreffende SBZ’s. 
Dit betekent dat er niet of nauwelijks een invloed te verwachten is op de EU-natuurwaarden 
die zich momenteel ter hoogte van het plangebied manifesteren, en er bijgevolg geen 
passende beoordeling noodzakelijk is. Een passende beoordeling zal geen bijkomende 
elementen aan het licht brengen die tot een andere besluitvorming kunnen leiden. 

Rustverstor ing (door gelu id en lucht) 

De bijkomende recreatiedruk zal voornamelijk plaatsvinden binnen plangebied Liberation 
Garden. Deze bijkomende recreatiedruk bevindt zich aan zijde Koningin Louisa-Marialaan. 
Gezien de Koningin Louisa-Marialaan de grens van het kleinstedelijk gebied en het 
vogelrichtlijngebied markeert is mogelijke rustverstoring in westelijke richting niet aan de 
orde. Door de bijkomende recreatiedruk voornamelijk te organiseren aan genoemde zijde, 
kan gesteld worden dat er tevens voldoende afstand tot het omringende groen bewaard 
wordt. Rekening houdend met de aard van het plan en het gegeven dat er in/nabij het 
plangebied geen biologisch waardevol faunistisch gebied voorkomt, geen zones voorkomen 
gevoelig voor verstoring (weide-/akkervogelgebieden), noch trekroutes, kan er 
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op rust- en 
lichtverstoring van fauna voorkomen. 

Barr ièrevorming en versnippering 

Het plan zorgt niet voor het doorbreken van een verbinding(szone), trek/ en 
fourageerroutes voor fauna of flora of een scheiding tussen waardevolle gebieden. 
Aanzienlijke effecten van versnippering en barrièrevorming worden niet verwacht. 
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Conclus ie disc ipl ine biodivers i te i t 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met 
betrekking tot de discipline biodiversiteit te verwachten zijn. 
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Kaart: vogelrichtlijngebied – Geopunt 
Legende 

 
 

 
Vogelrichtlijn 

 

 

Kaart: biologische waardering – Geopunt 
Legende 
  Biologisch minder waardevol 

   Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle gebieden 
   Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle ele  
   Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 
   Biologisch waardevol 
   Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 
   Biologisch zeer waardevol 
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Kaart: bosleeftijd – Geopunt 
Legende 
  Bos ontstaan na +/- 1930 

   Bos ontstaan russen 1850 en +/- 1930 
   Bos ontstaan tussen 1775 en 1850 
   Bos ontstaan voor 1775 

  

 

 

Kaart: natuurbeheerplannen – Geopunt 
Legende 

 
 

 
Militair domein 
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Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Landschap Ja Nee 

Landschapsstructuur en -erfgoedwaarde   

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

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

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

 Wijziging van historische percelering, kavelstructuren, waterlopen, 
wegenpatroon? 

  

Uitzicht   

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

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

  

Bouwkundig erfgoed   

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

 Afbraak van bouwkundig erfgoed. 

 Het renoveren/verbouwen van het bouwkundig erfgoed waardoor het 
karakter, de herkenning,… van het erfgoed mogelijks verdwijnt. 

 Nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of infrastructuuraanleg)  

  

Archeologie   

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

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

 Permanente veranderingen in de grondwatertafel  

 Samendrukking van onderliggende lagen ten gevolge van (permanente) 
ophogingen van het terrein 
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Landschap 

Referentiesituatie 

De plangebieden zijn in hun volledigheid onderdeel van traditioneel landschap Limburgs 
heide- en bosgebied en van het bouwkundig erfgoed Kamp van Beverlo. Ten zuiden van 
plangebied Liberation Garden worden de monumenten Belgische militaire begraafplaats en 
Britse militaire begraafplaats aangetroffen. Binnen de plangebieden wordt geen beschermd 
erfgoed, erfgoedlandschappen of Unesco Werelderfgoed aangetroffen. 

Effectenbespreking 

Ten zuiden van plangebied Liberation Garden worden twee monumentale militaire 
begraafplaatsen aangetroffen. De zuidgrens van genoemd plangebied wordt in dat kader 
nagenoeg volledig behouden, op het voorzien van doorkijken vanaf de Koning Leopold II-
laan naar de parktuin na. Deze aanpassing zal echter niet bijdragen aan een devaluatie van 
de militaire begraafplaatsen. Daarnaast zijn de plangebieden onderdeel van bouwkundig 
erfgoed Kamp van Beverlo. In dat kader voorziet het planvoornemen in specifieke 
bestemmingen en voorschriften waarbinnen de erfgoedwaarden van het bouwkundig 
erfgoed optimaal tot hun recht komen. Aanzienlijke effecten worden niet verwacht. 
Rekening houdend met de aard van de ingrepen en het gegeven dat er geen 
kwetsbaarheden werden gedetecteerd, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er 
geen aanzienlijke effecten ten aanzien van statusgebieden en –elementen (beschermingen 
en vastgestelde erfgoedelementen) optreden. 

Bouwkundig erfgoed 

Referentiesituatie 

De plangebieden zijn in hun volledigheid onderdeel van het bouwkundig erfgoed Kamp van 
Beverlo. Binnen de plangebieden wordt geen beschermd erfgoed, erfgoedlandschappen of 
Unesco Werelderfgoed aangetroffen. 

Effectenbespreking 

Het planvoornemen voorziet in specifieke bestemmingen en voorschriften, zoals een 
beheerplan en/of inrichtings- en beheermaatregelen, waarbinnen de erfgoedwaarden van 
het bouwkundig erfgoed optimaal tot hun recht komen. Aanzienlijke effecten worden niet 
verwacht. 

Archeologie 

Referentiesituatie 

Binnen plangebied Liberation Garden wordt een zone gekarteerd als gebied waar geen 
archeologie te verwachten valt. 

Effectenbespreking 

Rekening houdend met de aard van het plan en het gegeven dat er geen waardevolle 
archeologische erfgoedelementen werden gedetecteerd, kan er redelijkerwijze worden 
geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op archeologie optreden. 

Conclus ie disc ipl ine landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Op basis van voorgaande bespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie te verwachten zijn.  
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Kaart: bouwkundig erfgoed – Geopunt 
Legende 

 
 

 
Bouwkundig erfgoed 

 

 

Kaart: gebieden waar geen archeologie te verwachten valt – Geopu  

Legende 

 
 

 Geen archeologie 
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Mens & ruimte 

Mobiliteit Ja Nee 

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

  

Zal het plan een wijziging in de (ontsluitings)infrastructuur 
teweegbrengen/vereisen?  

  

Ruimtelijke aspecten   

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

  

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

  

Ruimtebeleving   

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

  

Gezondheid   

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

  

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

  

Voorziet het plan kwetsbare 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…)? 

  

 

Mobil i te i t 

Referentiesituatie 

Verkeersgeneratie: Binnen en in de nabijheid van de plangebieden is er tijdens de ochtend- 
en avondspits geen noemenswaardige congestie gekend. 

Parkeren: Binnen plangebied Michellaan worden circa 100 autoparkeerplaatsen 
onderscheiden. Dit verdeeld onder verschillende vormgegeven maaiveldparkings 
aansluitend op het politiebureau, de brandweerkazerne en de jeugdinfrastructuur. 
Plangebied Liberation Garden herbergt geen parkeerplaatsen op eigen terrein. Direct 
grenzend ten westen van het plangebied (Koningin Louisa-Marialaan) worden momenteel 
een dertiental autoparkeerplaatsen en één busparking gerealiseerd in functie van de 
ontwikkeling van het museum. Dit zoals besproken op de projectvergadering.  
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Openbaar vervoer: Plangebied Michellaan is in het bijzonder goed ontsloten per openbaar 
vervoer: grenzend ten zuiden van het plangebied is bushalte Leopoldsburg Militair Hospitaal 
gelegen. Daarnaast is het station van Leopoldsburg op wandelafstand van beide 
plangebieden gesitueerd. M.b.t. plangebied Liberation Garden dient de grootste afstand te 
worden overbrugt vanaf het station, namelijk 650 m in vogelvlucht. 

Fietsnetwerk: Zoals in de planningscontext van voorliggend PRUP omschreven zijn beide 
plangebieden aan belangrijke fietsroutes gelegen die reeds zijn voorzien van gescheiden 
fietspaden. 

Effectenbespreking 

t.o.v. de planologische toestand 

Het planvoornemen voorziet in hoofdzaak het herbestemmen van het militaire domein naar 
zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Daarnaast wordt eveneens een herbestemming 
voorzien in functie van het bestendigen van de parktuin aan het Chinees paviljoen.  

Binnen plangebied Michellaan worden kwartieren IJzer en Wouters bestemd als zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen (het jeugdcentrum, de brandweerkazerne, het politiebureau 
en een 4-tal doorstroom-/politiewoningen). Plangebied Liberation Garden wordt bestemd 
als gemeenschapsvoorziening (museum met nevengeschikte horecavoorziening) en 
parktuin. Wanneer louter wordt gekeken naar de planologische toestand kan worden 
geconcludeerd dat er door toedoen van het planvoornemen geen aanzienlijke stijging van 
verkeersgeneratie/parkeernood te verwachten is. Dit gezien er binnen de bestemming 
militair domein reeds ontwikkelingen mogelijk zijn die een zekere verkeersgeneratie met 
zich meebrengen, minstens vergelijkbaar met ede mogelijke 
verkeersgeneratie/parkeernood die kan optreden binnen zones voor 
gemeenschapsvoorzieningen. Daarnaast zal binnen de stedenbouwkundige voorschriften 
de nodige bepalingen worden opgenomen zodat er geen aanzienlijk negatief effect t.o.v. de 
omgeving kan optreden voor de discipline mobiliteit. 

t.o.v. de bestaande toestand 

Momenteel zijn de te bestendigen gemeenschapsvoorzieningen voor het merendeel reeds 
aanwezig binnen de plangebieden, zij het dat de bouw van het nieuwe museum binnen 
plangebied Liberation Garden nog niet volledig voltooid is en er m.b.t. plangebied 
Michellaan bepaalde functies nog beperkt kunnen uitbreiden (in hoofdzaak de 
jeugdinfrastructuur). 

De bestaande gemeenschapsvoorzieningen zullen worden bestendigd als zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen. Dit impliceert dat op termijn nieuwe invullingen kunnen 
gegeven worden. Dit steeds binnen de waaier van gemeenschapsvoorzieningen. Binnen de 
stedenbouwkundige voorschriften zal hoe dan ook gesteld worden dat nieuwe invullingen 
nooit de draagkracht van de omgeving mogen overschrijden en dat het STOP-principe 
maximaal dient te worden toegepast. Dit geldt voor de aard van de invulling maar evengoed 
voor de dynamiek van de verkeersgeneratie of het benodigde parkeeraanbod. 

Parkeerverordening Leopoldsburg (2020) stelt dat het aantal parkeerplaatsen bij 
socioculturele gebouwen, waar voorzieningen voor jeugdwerking (i.e. het jeugdcentrum) 
en ook het museum (i.e. Liberation Garden) onder vallen, slechts bepaald kunnen worden 
na het uitvoeren van een mobiliteitsnota. Deze nota’s werden reeds opgemaakt in kader 
van de georganiseerde projectvergaderingen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er 
geen aanzienlijk negatieve impact te verwachten is in uitvoering van de beoogde 
ontwikkelingen. 
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Ruimtel i jke aspecten 

Referentiesituatie 

De plangebieden worden vandaag de dag gekarakteriseerd door de militaire uitstraling van 
de terreinen en hun omgeving. Daarnaast kennen de plangebieden ook een stadskarakter 
omdat de kern van Leopoldsburg grenst aan de westelijke zijden van de plangebieden. Tot 
slot wordt met name plangebied Liberation Garden gekenmerkt door de aanwezige 
boompartijen in de parktuin. 

Effectenbespreking 

t.o.v. de planologische toestand 

Er kan geopteerd worden dat, ondanks de wens om het militaire verleden van de 
plangebieden tot uiting te laten komen, het militaire karakter van de sites minder 
uitgesproken wordt dan wanneer het de bestemming militair domein zou blijven behouden. 

t.o.v. de bestaande toestand 

Het groene karakter van de plangebieden zal na uitvoering van het planvoornemen 
behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt door strikte stedenbouwkundige 
voorschriften hieromtrent op te nemen. De aansluiting van de plangebieden op de kern van 
Leopoldsburg wordt door voorliggend PRUP bestendigd en waar mogelijk versterkt. 

Qua ruimtegebruik wijzigt op termijn mogelijk enkel de functie van de constructie van het 
politiebureau naar een nader te bepalen functie die in ieder geval past binnen de 
bestemming gemeenschapsvoorzieningen. 

Door uitvoering van het plan dienen geen structuren te wijzigen/verdwijnen. Betreffende 
ruimtegebruik wijzigt de functie van de constructie van het politiebureau mogelijk op 
termijn, maar blijft het pand de bestemming gemeenschapsvoorziening behouden 
(bestemming zoals huidig ruimtegebruik suggereert). Effecten ten aanzien van 
ruimtegebruik en gebruikskwaliteit worden bijgevolg niet als aanzienlijk verwacht. 

 

Gezondheid 

Referentiesituatie 

De plangebieden zijn niet onderhevig aan een uitgesproken vorm van geluidsbelasting of 
slechte luchtkwaliteit. Enkel deelplan Wouters scoort voor het zuidelijke deel een 
onvoldoende op luchtkwaliteit en geluidsbelasting. De vier doorstroom-/politiewoningen die 
doormiddel van voorliggend PRUP worden bestendigd vallen buiten dit zuidelijke deel. 

Effectenbespreking 

t.o.v. de planologische toestand 

Het planvoornemen voorziet in een toename aan verkeer t.o.v. de planologische 
bestemming militair domein. Dit terwijl een viertal bestaande woningen worden bestemd 
als zone voor gemeenschapsvoorziening. De te bestendigen doorstroom-/politiewoningen 
zijn echter buiten de zones met de grootste geluidsoverlast en matige luchtkwaliteit 
gelegen. Aanzienlijke effecten m.b.t. gezondheid worden bijgevolg niet verwacht. 

t.o.v. de bestaande toestand 

De plangebieden kennen reeds een grotere verkeersgeneratie dan een gemiddeld militair 
domein. Daarnaast zijn de vier te bestendigen woningen reeds aanwezig. Aanzienlijke 
effecten ten aanzien van gezondheid worden dan ook niet verwacht. 
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Vei l igheid 

Uit de RVR-toets blijkt dat de geplande ruimtelijke ontwikkelingen geen invloed hebben op 
de risico’s of de gevolgen van een zwaar ongeval; de noodzaak voor de opmaak van een 
ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) kan worden uitgesloten. Er kan redelijkerwijze worden 
geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten inzake veiligheid optreden. 

 

Conclus ie disc ipl ine ruimte en mens 

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.  



PRUP ”militaire domeinen” voor de militaire kwartieren “IJzer, Wouters en Chinees paviljoen” 

162004│ mei 2022 65│78 

 

 

Kaart: verkeerscongestie maandag 8u – Google 

Legende 
   Snel 
   Vertraagd 
   Langzaam 
   Zeer langzaam 

 

 

Kaart: verkeerscongestie maandag 17u – Google 

Legende 
   Snel 
   Vertraagd 
   Langzaam 
   Zeer langzaam 
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Kaart: geluidsbelasting wegverkeer per etmaal (decibel)–Geopunt 
 0-25 
   25-35 
   35-40 
   40-45 
   45-50 
   50-55 
   55-60 
   60-65 
   65-70 
   70-75 
   75-80 
   80+ 

 

 

Kaart: luchtkwaliteit - Geopunt 
Legende 
  Goed 

   Matig 
   Onvoldoende 
   Ruim onvoldoende 
   Zeer onvoldoende 
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Atmosfeer & kl imatologische factoren 

Hitte 

Referentiesituatie 

Steden in Vlaanderen krijgen heel wat vaker te kampen met hittestress dan de landelijke 
omgeving. Overdag, en nog vaker ’s nachts, stijgt de temperatuur in de steden boven de 
gezondheidsdrempels van respectievelijk 29,6°C en 18,2°C uit. Hoe groter de stad, hoe 
groter het effect. Het plangebied bevindt zich in Leopoldsburg, binnen de provincie Limburg. 

Effectenbespreking 

Op de kaart van het aantal hittegolfdagen kan de klimaatverandering met betrekking tot 
hitte geïnterpreteerd worden. Onder het huidige klimaat hebben we in Vlaanderen 
gemiddeld 4 hittegolfdagen per jaar. Bij het hoge-impactklimaatscenario kan dit oplopen 
naar gemiddeld 20 hittegolfdagen in een jaar in Vlaanderen. Ter hoogte van het plangebied 
zou het aantal hittegolfdagen tegen het jaar 2050 stijgen tot ongeveer 19 dagen op een 
jaar. Vooral jongere kinderen tot 4 jaar en 65-plussers blijken gevoelig aan hittestress.  

 

Overstroming 

Referentiesituatie 

Voor een bespreking van de referentiesituatie wordt verwezen naar de toelichting onder 
discipline water. 

Effectenbespreking 

Op de kaart van de aangroei overstroombaar gebied kan de klimaatverandering met 
betrekking tot overstroming geïnterpreteerd worden. Overstromingen vanuit rivieren of 
door intense neerslag veroorzaken geregeld schade in dichtbebouwd Vlaanderen. Door 
klimaatverandering met nattere winters en intensere neerslag kunnen er vaker 
overstromingen voorkomen, ook op plaatsen die tot nog toe niet overstroomden. Ter hoogte 
van het plangebied zou het overstromingsgevoelig gebied tegen het jaar 2050 zeer beperkt 
aangroeien. Bovendien betreft het in de toekomstige simulatie een ondiepe 
overstromingsgevoeligheid met uitzondering van de recent gedempte vijver in plangebied 
Liberation Garden. 

 

Conclus ie disc ipl ine atmosfeer en kl imatologische factoren 

Rekening houdend met de aard van het planvoornemen en de effecten, kan er 
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit het 
planvoornemen op het klimaat optreden:  

• Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 

• Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en 
grondwaterhuishouding. 

• Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 

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

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met 
betrekking tot de discipline klimaat te verwachten zijn.  
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Hittegolfdagen hoge impact 2050 - VMM 

 

 

 

 

 

 

 

Wateroverlast hoge impact 2050 - VMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRUP ”militaire domeinen” voor de militaire kwartieren “IJzer, Wouters en Chinees paviljoen” 

162004│ mei 2022 69│78 

4 . 1 .5  Grensoverschrijdende effecten 

Het voorgenomen plangebied bevindt zich op ca. 16 km van de meest nabij gelegen 
landsgrens met Nederland. Rekening houdend met de aard van het voorgenomen plan, de 
omvang van de effecten zoals hiervoor beschreven en het gegeven dat deze als niet-
aanzienlijk beoordeeld werden, wordt geconcludeerd dat er geen aanzienlijke grens- of 
gewestgrensoverschrijdende negatieve effecten worden verwacht. 

 

4 . 1 .6  Besluit 

Op basis van de beschikbare informatie op dit moment, kan worden besloten dat er voor 
het voorliggend planinitiatief geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn.  

 

4 .2  Watertoets 

4.2 . 1  Oppervlakte- en grondwaterhuishouding 

Overstromingsgevoelige gebieden 

De plangebieden zijn niet gelegen in een van nature of fluviaal overstromingsgevoelig 
gebied. De parktuin van plangebied Liberation Garden wordt wel gekarteerd als pluviaal 
overstromingsgevoelig. 

Het oppervlaktewater stroomt in noord- of zuidwestelijke richting af naar de Asbeek of de 
Scheutenbeek. 

 

Waterbeheerders (Vlaamse Hydrografische Atlas) 

Binnen de plangebieden zijn geen waterlopen aanwezig. 

Inf iltrat iegevoelige bodems 

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke 
gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie 
van hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige 
afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. 

De plangebieden zijn in hun volledigheid gekarteerd als infiltratiegevoelig. De infiltratie in 
deze bodem naar de ondergrond verloopt relatief eenvoudig door de aanwezige bodem. 

 

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

Met grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de 
ondergrond en de toestroming door kwel bedoeld. Bij de watertoets gaat de aandacht in de 
eerste plaats naar de ondiepe grondwaterstroming. 

Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2). 
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Er moet advies gevraagd worden aan de bevoegde instanties (VMM afdeling operationeel 
waterbeheer) inzake grondwatergevoeligheid, indien het volgende wordt voorzien binnen 
het plangebied: 

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

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

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

 

Winterbed 

De winterbedkaart duidt gebieden aan waar verandering in bodemgebruik aanleiding kan 
geven tot een gewijzigd afvoergedrag bij overstromingen. Aangezien dit gewijzigd 
afvoergedrag enkel relevant is voor omvangrijke overstromingsgebieden, werd de 
winterbedkaart beperkt tot gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de 
bevaarbare waterlopen. Binnen het plangebied bevinden zich geen afbakeningen van de 
winterbedkaart. 

 

Hell ingen 

De hellingenkaart werd opgemaakt om de gevoeligheid voor overstroming en erosie van 
het gebied te kunnen beoordelen. Steile hellingen kunnen aanleiding geven tot een grote 
hoeveelheid afvloeiende neerslag, wat de overstromings- en erosiegevoeligheid beïnvloedt. 

Het plangebied kent een vlak reliëf met hellingspercentages kleiner dan 0,5% en tussen 
0,5 en 5%.  

 

Erosiegevoelige gebieden 

De erosiegevoeligheidskaart werd opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in 
grondgebruik te kunnen inschatten. Deze kunnen immers aanleiding geven tot versnelde 
afstroming van oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie. 

Gezien het afwezige reliëf, is het plangebied niet erosiegevoelig. De erosiegevoeligheid is 
verder afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, het bodemtype en het bodemgebruik. Een 
bebouwde of verharde zone zal meer weerstand bieden tegen erosie dan een braakliggend 
terrein. Een permanente invulling van de onbebouwde en onverharde ruimte zal een positief 
effect hebben op de erosiebeperking. 

 

4 .2 .2  Besluit 

De watertoets brengt voor het plangebied van het PRUP geen uitgesproken problematiek 
voor de oppervlakte- en grondwaterhuishouding aan het licht. Niettemin komen er een 
aantal speciale aandachtspunten naar voor waar het PRUP zoveel mogelijk aan tegemoet 
dient te komen. Eventuele potentiële nadelige effecten worden evenwel beperkt door 
volgende bepalingen: 
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• er dient voldoende aandacht besteed te worden aan de mogelijk 
overstromingsgevoeligheid van het plangebied, waarbij er voldoende ruimte wordt 
gegeven aan de aanwezige waterlopen 

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

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

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

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

• verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II met betrekking tot 
de afvoer van hemelwater en het concept ‘vasthouden-bergen-afvoeren’; prioriteit 
moet uitgaan haar hergebruik van hemelwater en vervolgens naar infiltratie boven 
buffering met vertraagde afvoer. 
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Kaart: pluviaal overstroombaar gebied – Waterinfo 

Legende 
   Grote kans 
   Middelgrote kans 
   Kleine kans 

 

 

Kaart: afstroming – Geopunt 
Legende 

   0,5 – 5 ha 
   5 – 10 ha 
   10 – 20 ha 
   20 – 50 ha 
   50 – 100 ha 
   > 100 ha 
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Kaart: hellingspercentage – Geopunt 
Legende 

   <0,5% 
   0,5 – 5% 
   5 – 10% 
   >10% 

 

 

Kaart: erosiegevoelige gebieden – Geopunt 
Legende 

   Erosiegevoelig 
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5  BIJLAGEN 

Inplantingsplan Jeugdcentrum 

Inplantingsplan Liberation Garden 

RVR-toets 
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5 . 1  Inplantingsplan Jeugdcentrum 
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5 .2  Inplantingsplan Liberation Garden 
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5 .3  RVR-toets 

Advies dienst vei l igheidsrapportage 

  



uw	bericht	van uw	kenmerk ons	kenmerk bijlagen
20/04/2022 RVR-AV-1640 Gegevens	RVR-toets

Betreft:	Beslissing	RVR-toets	inzake	RUP	"Militaire	domeinen"

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	20/04/2022,	met	ref.	RVR-AV-1640),	kan
worden	geconcludeerd	dat:

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

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

Voor	 verdere	 informatie	 kan	 u	 terecht	 bij	 het	 Team	 Externe	 Veiligheid	 van	 het	 departement	 Omgeving	 via
seveso@vlaanderen.be

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	provincie	Limburg

1

2 3

1

2

3



Bijlage:	Gegevens	van	de	RVR-toets
RUP	ID	nummer
RUP	titel Militaire	domeinen
Initiatiefnemer provincie	Limburg
Plangebied

Toets	uitgevoerd	op 20/04/2022
Nabijheid	bestaande
Seveso-inrichtingen

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

Daarnaast	werden	nog	de	volgende	vragen	beantwoord:

Vraag Is	er	binnen	het	plangebied	bedrijvigheid	aanwezig	of	gepland?
Antwoord Nee,	er	is	geen	bedrijvigheid	aanwezig	noch	gepland.
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5 .4  Verslag projectvergadering kwartier IJzer 

 



 
 

Verslag projectvergadering (definitief) 

Datum – plaats: 24 november 2021 – online via teams 

Voorwerp van de aanvraag: projectvergadering nieuw bovenlokale jeugdinfrastructuur op 
een dynamische en sociale site. 

Aanwezigen: 

Gemeentebestuur Leopoldsburg: 

- Marleen Kauffman – wd. burgemeester – marleen.kauffman@leopoldsburg.be 
- Eric Coenen – schepen R.O. – eric.coenen@leopoldsburg.be 
- Sara Verbeeck – Schepen Jeugd – sara.verbeeck@leopoldsburg.be  
- Kristof Borremans – Hoofd cluster ontspanning en vrije tijd 

kristof.borremans@leopoldsburg.be 
- Joke Lievens – Algemeen directeur – joke.lievens@leopoldsburg.be  
- Diego Nogales – Hoofd cluster Infra & RO – diego.nogales@leopoldsburg.be 
- Kristin Kerremans – Omgevingsambtenaar – kristin.kerremans@leopoldsburg.be 
- Yves Moris – Patrimonium / ruimtelijke ordening – yves.moris@leopoldsburg.be 
- Dries Feyen – Diensthoofd Jeugdwerking – dries.feyen@leopoldsburg.be  
- Tom Martens – Ruimtelijke ordening/huisvesting – tom.martens@leopoldsburg.be  

 
Limburg, afdeling Ruimtelijke Planning: 

- Martine Baptiste – martine.baptiste@limburg.be  
- Gülya Aydogan – gülya.aydogan@limburg.be 

 
Defensie 

- Luc Ritzen  – luc.ritzen@mil.be 

Agentschap Natuur en Bos 

- Maria Bosmans – maria.bosmans@vlaanderen.be  

Ontwerpteam 

- Jan Keymis – jan@hippo-architecten.be 
- Anke Geebelen – anke@hippo-architecten.be  

Afwezig: 

GOP- Omgeving Vlaanderen: 

- Karin Gijsen – karin.gijzen@vlaanderen.be 
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Verslag: 

Voorstelling Project: 

De aanvraag heeft betrekking op een goed met als administratieve ligging: 

Michellaan 9-11 te 3970 LEOPOLDSBURG 

en met als kadastrale omschrijving: 

LEOPOLDSBURG: 1ste afd., sectie B, Nummer 2 N 38 

Het betreft de aanvraag tot bouwen van een nieuw bovenlokale jeugdinfrastructuur op een 
dynamische en sociale site inclusief een gedeeltelijke renovatie van een bestaand gebouw. 

 

De aanvrager: 

De aanvraag wordt ingediend door het gemeentebestuur Leopoldsburg 

Voorstelling van het project door de initiatiefnemer: 

Het project wordt toegelicht aan de hand van de projectnota en bijkomende toelichting door 
de leidend ambtenaar Dries Feyen. 

Leopoldsburg heeft al jaren nood aan een degelijke en toegankelijke jeugdinfrastructuur 
waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten, zich thuis voelen en zichzelf kunnen 
zijn, hierbij rekening houdende met de leefwereld van de jongeren. Hiertoe willen we de 
jongeren de kans geven om hun hobby’s te kunnen uitoefenen zoals bv. Het organiseren van 
muziekactiviteiten en dergelijke.    In 2023 wil het gemeentebestuur van Leopoldsburg 
hiervoor zorgen met de realisatie van een nieuw, bovenlokaal jeugdcentrum op de 
voormalige militaire site ‘Kwartier IJzer’. 

Het nieuwe jeugdcentrum wordt voorzien in het gebouw aan de rechterzijde van de site. Dit 
gebouw wordt volledig gerenoveerd en aangevuld met een nieuwbouw.  

Hier worden de volgende werkingen in ondergebracht (in totaal 825m²):  

• Huis van het kind (Opgroeien, Kind en taal, Kind in Nood, Opvoedingswinkel (93m²) 
• Inloophuis (satelliet) (10m²) 
• Lokalen voor de werking van de jeugddienst (92m²) 
• Multifunctionele ruimte(s)  (36m²) 
• Plaats voor jeugdhuiswerking (102m²) (met aanvullend een ruimte geschikt om 

door (jeugd)verenigingen gebruikt te worden (212m²) 
• Gemeentelijke uitleendienst (123m²) 

 
Ten slotte zal ook de Chiro hier haar stek krijgen op Kwartier IJzer en er overnachtingen 
aanbieden voor jeugdverenigingen uit het hele land, wat het bovenlokale karakter van de site 
verder versterkt.  



 
De enige structurele wijziging die de Chiro beoogt is de aanbouw van een afdak/terras. 
Momenteel is dit voorzien aan de rechterrzijde (kijkend naar het gebouw). Deze constructie 
zal de breedte hebben van het gebouw met een diepte van +/-4m. 

Het terrein gelegen achter het gebouw waar nu nog een woning staat zal in de toekomst 
dienen als kampeerterrein voor de de overnachtingen van verenigingen. Hiervoor dient de 
woning afgebroken te worden. Het is echter niet de bedoeling om het groen in zijn geheel te 
verwijderen maar dit mee op te nemen in geheel als kampeerterrein/speelbos. 

Kwartier IJzer is een typische militaire kazerne uit het interbellum (1935), die door Defensie in 
2012 definitief verlaten werd. In 2014 heeft Defensie de 1,2 ha grote site in concessie gegeven 
aan de gemeente Leopoldsburg, met het oog op definitieve verwerving. Tijdens de bouw van 
het nieuw gemeentehuis heeft de site in 2017-2018 gedurende twee jaar dienst gedaan als 
tijdelijk gemeentehuis. In 2022 wordt de verkoop aan de gemeente definitief afgerond. 
Momenteel zijn de jeugddienst, de uitleendienst en verschillende sociale organisaties reeds 
op de locatie gevestigd.   
 
Na onderzoek, waarbij actief opzoek werd gegaan naar een locatie die over voldoende 
huisvestiging en buitenruimte beschikt om de beoogde partners te kunnen huisvesten, hierbij 
rekening houdende met hun activiteiten, werd duidelijk dat de site van Kwartier IJzer de beste 
locatie is om de sociale jeugdsite definitief te realiseren. Op geen enkele andere locatie waren 
evenveel troeven aanwezig als deze van de site Kwartier IJzer:  

- de site biedt voldoende ruimte om de verschillende functies en partners te huisvesten 
(jeugd/sociale organisaties/chiro). Dit geldt zowel de bestaande gebouwen als voor de 
buitenruimte, waar voldoende ruimte is voor o.a. speelpleinwerking, 
buitenactiviteiten en zomerkampen (chiro). In het verleden is de piste van Kwartier 
Moorslede bekeken als locatie voor de jeugddienst, echter was daar zowel de 
buitenruimte als binnenruimte onvoldoende geschikt om al de hiervoor vermelde 
partners te huisbvesten als de beoogde activiteiten te kunnen laten plaatsvinden.  

-  Veiligheid: de site is grotendeels omheind, wat bijdraagt aan de veiligheid van de 
aanwezige kinderen/jongeren.  

- Mobiliteit: de site is goed bereikbaar voor bezoekers en ligt op tien minuten wandelen 
van het station van Leopoldsburg (lijn Mol-Hasselt). Ook voor wagens en bussen is de 
site goed bereikbaar, met voldoende parkeermogelijkheden in de buurt.  

-  Ligging: door zijn ligging aan de rand van het centrum, is de eventuele overlast voor de 
buurtbewoners beperkt.   

-  Herbestemming: dankzij het project krijgt de historische site van Kwartier IJzer een 
nieuwe maatschappelijke functie. Zonder (dringende) renovatie zijn de gebouwen op 
het domein ten dode opgeschreven.   

-  Overlast: Ondanks het feit dat de site gelegen is op wandelafstand van het centrum zal 
eventueel mogelijke (geluids)hinder voor de omwonenden beperkt zijn. Enerzijds zijn 
er weinig omwonenden, anderzijds zorgt de korte afstand en het tussenliggende groen 



 
en bebouwing ervoor dat eventuele beperkt blijft voor de bewoners van het centrum 
. Ook het feit dat de locatie volledig is afgeschermd zal bijdragen tot een goede 
verstandshouding met de directe omwonenden, hierbij denkende aan eventueel 
sluikstorten.  

Projectleider-architect Jan Keymis licht het masterplan toe hoe men de verbouwingen en 
nieuwbouw wenst aan te pakken: 
 
De ontwikkeling van De volledige site is opgenomen in het masterplan. De uitvoering van het 
masterplan zal gebeuren in een aantal fases. Tijdens de eerste fase zal het jeugdcentrum 
gerealiseerd worden. Met de bouw van het jeugdcentrum zorgen we voor een uitbreiding van 
het doelpubliek. Waar in het verleden enkel kinderen vanaf 5 jaar toegang hadden tot 
activiteiten van de jeugddienst, zorgen we met de integratie van ‘het huis van het Kind, Kind 
en taal, kind en gezin, kind in nood,…’ dat kinderen vanaf hun eerste levensjaar reeds 
kennismaken met de site en de werkingen. Op deze manier hopen we op een vlotte 
doorstroom naar de latere werkingen en activiteiten van de jeugddienst dit tot hun 30ste 
levensjaar. In de tweede fase is het hoofdgebouw aan de beurt.samen met de aanleg van het 
skatepark en de omgevingsaanleg. Hieronder kan je als eerste het Masterplan terug vinden en 
nadien enkele beelden van de werken die nodig zijn om het eigenlijke jeugdcentrum, fase 1,  
te kunnen realiseren. 

 
Projectplanning: 

• 27/09/2021: Voorstelling projectnota college burgemeester en schepenen 
• 20/10/2021: gemeenteraadscommissie 
• november 2021: projectvergadering 
• januari 2022: indienen omgevingsdossier 
• maart 2022: aanbesteding afbraak en bouw jeugdcentrum 
• juni 2022: start afbraakwerken 
• augustus 2022: start bouw jeugdcentrum 
• Maart 2023: opening nieuw jeugdcentrum 
• April 2023: start werken hoofdgebouw 
• September 2023: afronding werken hoofdgebouw 
• Oktober 2023: Start aanleg skatepark 

 

Planologische gegevens: 

Gewestplan Hasselt-Genk van 3-4-1979 

 

Opmerkingen van advies verlenende instanties: 



 
Adviezen tijdens het overleg: 

Defensie 
Defensie vraagt de nodige aandacht te geven aan de mogelijke overlast voor omwonenden 
in de Steenstratenlaan en Ramskapellenlaan. 
Schepen van Jeugd Sara Verbeeck antwoord hierop dat het hoofdgebouw zal blijven staan 
en dus als buffer dient in het Noorden. Ook zal er zeker voldoende isolatie in nieuwe en 
gerenoveerde gebouwen komen. Daarnaast zal het omliggende groen ook een natuurlijke 
buffer zijn. 
Architect Jan Keymis bevestigt ook dat het gehele project gericht is op het centrale plein dat 
omgeven wordt door de bestaande gebouwen. Dit zal de overlast tot een minimum 
beperken. 
 
ANB 
ANB stipt aan dat dit domein ligt in het vogelrichtlijngebied en dat dit dus beschermd gebied 
is. Daarom vragen zij zeker rekening te houden met enerzijds de akoestische isolatie om 
geen geluidsoverlast te veroorzaken voor de dieren in het omliggend groen, en anderzijds de 
lichtpollutie, vooral ’s avonds, om de aanwezige vleermuizen zo min mogelijke te hinderen. 
Zo stellen ze dat het niet aangewezen is om grote ramen te plaatsen in buitenmuren. 
 
Limburg 
Vanuit de provincie stelt men zich de vraag of de bestaande pastoriewoning, die zal gesloopt 
worden, geen erfgoedwaarde heeft. Erfgoed Vlaanderen had reeds aangegeven dat er voor 
hen geen gebouwen met erfgoedwaarde op de site aanwezig waren. 
Er wordt gevraagd naar de bestemming van het terrein na de sloop van de pastoriewoning. 
Deze zal door de Chiro uitgebaat worden als bivakplaats. 
Men vraagt zich ook af of de omgevingsvergunning in 1 aanvraag wordt ingediend, of in 
meerdere fases. 
Hierop wordt geantwoord dat men ervan uit gaat dat de sloop van de gebouwen, de 
renovatie van het rechter gebouw en de bouw van de nieuwbouw in 1 aanvraag kan. Andere 
projecten zoals de renovatie en inrichting van het hoofdgebouw maken voorlopig geen deel 
uit van dit project. 
Ook stelt men de vraag op basis van welke afwijking men de aanvraag wil indienen. De RUP 
is in opmaak maar men zal de afwijkende bestemming voor dit project moeten motiveren. 
Dit vooral naar eerdere opmerkingen van Omgeving Vlaanderen. 
Hier stelt de gemeente dan men met deze opmerkingen rekening heeft gehouden en hoopt 
zo tegemoet te komen aan deze zaken.  
 
Verder dient in de nota meer aandacht te schenken onder welke voorwaarden (artikel 2-7; 
gebouwen voor algemeen nut) men wil werken. 
Ook zijn de schetsen en tekst op de schetsen en plannen in de projectnota niet duidelijk of 
leesbaar. Men vraagt om de plannen ook digitaal aan te leveren. 
 
Schepen Eric Coenen 
De schepen stelt de vraag of er voor dit project een buurtonderzoek plant en of er ook een 
infovergadering wordt gepland met de buurt. 
 



 
Gemeentelijke omgevingsambtenaar 
Kristin Kerremans stelt dat de toegankelijkheid van het hoofdgebouw een probleem kan 
vormen. Hier stelt men dat hier uiteindelijk een lift zal komen, in een latere fase. 
 
CONCLUSIE: 

Het voorliggende project kan, mits rekening houdende met de bovenstaande opmerkingen, 
volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de 
handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd 05/05/2000 vergunbaar beschouwd worden 
zonder RUP en heeft de projectvergadering geen bezwaren tegen het voorgestelde zoals het 
heden voorligt. 
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