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1. PRUP Kempense Meren II 

 

De Kempense Meren is de ruime regio rond de ontginningsplassen van wit zand in het 

oosten van de provincie Antwerpen.  Het is het tweede belangrijkste toeristische gebied 

in de provincie na de stad Antwerpen.  

 

De aaneengesloten open en groene gebieden op delen van de gemeenten Retie, Dessel, 

Mol en Balen behoren tot het kaderplan Kempense Meren in uitvoering van het Ruimtelijk 

Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA). Dit gebied heeft vandaag al heel wat sterke 

toeristische troeven. Naast overnachtingsmogelijkheden, zoals Sunparks Kempense 

Meren, Zilverstrand en het provinciaal domein Zilvermeer te Mol, worden toeristen ook 

aangetrokken door de mooie aaneengesloten natuur en open landbouwgebieden. De 

provincie wil deze sterke aantrekkingspunten behouden en nog verder versterken. 

Voor de verschillende bestaande en toekomstige waterplassen werd, in uitvoering van 

het RSPA, een toekomstige visie uitgewerkt in een kaderplan Kempense Meren. Bij 

sommige plassen is de natuurfunctie belangrijk, bij anderen kan de waterrecreatie nog 

verder versterkt worden. Bij alle projecten wordt er vanuit toerisme en recreatie naar 

een evenwicht gestreefd met natuur, bos, landschap, landbouw en ontginningen. 

 

De provincie Antwerpen zoekt met het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 

Kempense Meren II naar een nieuw evenwicht tussen recreatie, ontginning, landbouw en 

natuur. Het gebied bevat het Zilvermeer, zijn ruime omgeving en enkele zones in Postel-

Zuid. Voor de opmaak van dit PRUP wordt een geïntegreerd planningsproces doorlopen. 

 

Op het domein van het Zilvermeer is volgens het gewestplan zandontginning mogelijk. 

Om de recreatie op het Zilvermeer te behouden, zoekt de provincie Antwerpen naar een 

vervangend gebied voor die zandontginning. Dat leidt onvermijdelijk tot verschuivingen 

in de nabijgelegen landbouw- en natuurgebieden. In Schansheide blijven de bestaande 

waterwinning van PIDPA en de natuur- en bospercelen behouden. Het vervangend gebied 

voor zandontginning wordt voorgesteld in Postel-Zuid waar ook gebieden aangeduid zijn 

voor de realisatie van Europese Natuur. De provincie Antwerpen werkt het allemaal uit in 

het PRUP Kempense Meren II. 

 
Voor u ligt het verslag van het participatiemoment van dit planningsinitiatief voor 

Kempense Meren II van 13 september 2017.  

 

Voor meer informatie over het planningsproces kan u terecht bij:  

 

Provincie Antwerpen  

Dienst Ruimtelijke planning 

Elisabethlei 22 

2000 Antwerpen 

 

Contact:  

 

Dienst Ruimtelijke Planning provincie Antwerpen 

ruimte@provincieantwerpen.be 

T 03-240 66 23 

 

Website: 

 

www.provincieantwerpen.be  

(zoek op PRUP Kempense Meren II 

mailto:ruimte@provincieantwerpen.be
http://www.provincieantwerpen.be/
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2. Publieke raadpleging  

 

Bij de start van het planningsproces is iedereen welkom om suggesties en opmerkingen 

te geven over de aanpak. De provincie Antwerpen legt via een publieke raadpleging drie 

documenten voor aan alle geïnteresseerden: 

 

 de startnota: beschrijft over welk gebied het PRUP gaat, wat de provincie 

Antwerpen met het PRUP wil bereiken, welke alternatieven ze onderzoekt en hoe 

de milieueffecten van de verschillende planalternatieven worden onderzocht. 

 

 de procesnota: beschrijft het proces om tot een definitief PRUP te komen, 

namelijk welke overheidsinstanties eraan meewerken, hoe de burgerparticipatie 

verloopt, wat er gebeurt met de input van burgers.  

 

 de nota landbouw: beschrijft de huidige landbouwsituatie en geeft een overzicht 

van alle instrumenten die de overheid kan inzetten om de effecten op landbouw te 

beperken.  

 

De publieke raadpleging loopt van 11 september tot en met 9 november 2017. 

 

Om de betrokken grondgebruikers, eigenaars, omwonenden en geïnteresseerden de 

mogelijkheid te geven om nadere vragen te kunnen stellen en om in dialoog te kunnen 

gaan met de provincie Antwerpen, werd een infomarkt georganiseerd. Op die infomarkt 

werd het planningsproces en de inhoud van de voorgelegde nota’s toegelicht.  

 

Datum: woensdag 13 september 2017 doorlopend tussen 18 en 21 uur 

Locatie: Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71 in Mol 
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3. Aankondiging participatiemoment 

 

De infomarkt werd samen met  de publieke raadpleging aangekondigd in het Belgisch 

Staatsblad (B.S. 4 september 2017), op de website van de provincie Antwerpen, in het 

infoblad van de gemeente Mol in vier dagbladen (De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet 

van Antwerpen en het Belang van Limburg op 4 september 2017) en via aanplakking in 

de betrokken gemeenten.  

 

Via verschillende websites zijn de startnota, procesnota en nota landbouw te raadplegen.  
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4. Aanpak en verloop participatiemoment 

 

Het participatiemoment werd georganiseerd in de vorm van een infomarkt in het 

Ecocentrum De Goren te Mol.  

 

Het brede publiek kon doorlopend  tussen 18u en 21u kennismaken met het PRUP en de 

publieke raadpleging. Bij de start van het bezoek ontving elke bezoeker een flyer met de 

inhoud van het PRUP en de belangrijkste info over de publieke raadpleging. 
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Verschillende betrokken actoren hadden een eigen infostand (provincie Antwerpen, VLM, 

ANB, Pidpa, Sibelco en Zilvermeer). De bezoeker werd langs alle infostands begeleid. Bij 

elke infostand kwamen specifieke aspecten aan bod en kon de bezoeker vragen stellen.  

 

Via invulblaadjes was het mogelijk om vragen te noteren en of contactgegevens achter te 

laten.  

 

 

 

 
 

 
  

 

Er was een ruime opkomst voor de infomarkt. Er waren, naar schatting, ongeveer 110 

bezoekers, gespreid over de avond. 

 

Onder de bezoekers waren, voor zover zij zich kenbaar gemaakt hebben, eigenaars en 

gebruikers vanuit de lokale landbouw, vertegenwoordigers van de plaatselijke 

natuurverenigingen, verschillende eigenaars van percelen in het gebied Schansheide,  

verschillende eigenaars van percelen in het gebied Postel-zuid, de lokale politiek, lokale 

pers,... .  

 

De infomarkt heeft ook geleid tot berichtgeving in de lokale pers (zie titel 6.) 
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De vragen die via de invulblaadjes of mondeling werden gesteld, vind je onder hoofdstuk 

5. 

 

 
 initiatiefnemer PRUP Kempense Meren II 

 organisator publieke raadpleging en infomarkt 

 maakt het PRUP op en is eindverantwoordelijke voor alle onderzoeken 

 heeft de goedkeuring van heel wat adviesorganen nodig om tot een definitief 

PRUP te komen 

 werkt daarom samen met o.a. de standhouders op de infomarkt  

 neemt eindbeslissingen via de provincieraad (politiek orgaan) 

 

Lutgarde Janssens en Marieke Gruwez van de provincie Antwerpen gaven info over de 

inhoud van de documenten en de wettelijke procedures. 

 

 

 

 
 is een instantie van de Vlaamse overheid 

 bewaakt de realisatie van Europese Natuurdoelen (Natura 2000) 

 is bij het PRUP Kempense Meren II begaan met de waardevolle natuur in de 

omgeving, vooral in Mol en Postel-Zuid (Den Diel, Koemook, Harde Putten,…) 

 het PRUP Kempense Meren II moet rekening houden met de Europese 

natuurdoelen. Daarom stelt de provincie Antwerpen voor om bij Koemook en 

Harde Putten landbouw om te zetten in natuur. 

 

Daniël Josten van het Agentschap voor Natuur en Bos gaf info over Natura 2000 en het 

belang ervan in de regio.  

 

 

 
 zorgt in deze regio voor de drinkwaterproductie 

 heeft een productiecentrum voor drinkwater en beschermingszones voor de 

bijhorende grondwaterwinning in het gebied van het PRUP Kempense Meren II 

(Schansheide). 

 door het PRUP krijgt het gebied van die drinkwaterproductie de juiste 

bestemming. 

 

Hilde Syen en Karel De Mey van Pidpa gaven info over het belang van 

drinkwaterproductie in Schansheide.  
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 Sibelco is een bedrijf in Vlaanderen dat kwartszand (wit zand) ontgint. 

 door ontginningsactiviteiten in deze regio zijn waterplassen ontstaan. Die 

vervullen ondertussen een rol op gebied van natuur, recreatie, toerisme en 

watersport. 

 het PRUP Kempense Meren II stelt een verschuiving van ontginningsgebieden 

voor. 

 

Inez Goris en Ibn Delaet van Sibelco gaven info over het maatschappelijk belang van de 

ontginning van kwartszand.  

 

 
 is een Vlaams overheidsagentschap 

 werkt aan een betere omgevingskwaliteit in de open ruimte en het randstedelijk 

gebied 

 gebruikt daarvoor de instrumenten zoals landinrichting, ruilverkaveling, 

natuurinrichting en grondenbank 

 zoekt op het terrein steeds naar oplossingen op maat 

 onderzoekt voor het PRUP Kempense Meren II de mogelijkheden om de gevolgen 

voor de landbouw in Postel-Zuid te beperken door de inzet van 

landinrichtingsinstrumenten 

 

Judith Deusings en Chris Van Dessel van de VLM gaven info over de landbouwsituatie in 

Postel-Zuid en de mogelijkheden van de landinrichtingsinstrumenten om de gevolgen 

voor landbouw van het PRUP Kempense Meren II te beperken. 

 

 

 

 
 is een provinciaal recreatiedomein 

 vormt samen met Sunparks en het Zilverstrand de toeristisch-recreatieve 

hoofdpoort van de regio Kempense Meren 

 is het 5de grootste openlucht recreatief terrein van Vlaanderen 

 vormt door zijn aanbod aan zwem- en watersportactiviteiten een volwaardig 

alternatief voor de kust 

 het PRUP Kempense Meren II wil de toekomst van het Zilvermeer veilig stellen 

door de juridische bestemming ontginningsgebied te verschuiven. 

 Het PRUP Kempense Meren wil ook de recreatie in de regio versterken 

 

Toon Claes en Nena Agyei van het Zilvermeer gaven info over de maatschappelijke en 

sociale rol van dit provinciaal recreatiedomein in de regio. 
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5. Vragen participatiemoment 

 

Op de infomarkt zijn er door de bezoekers heel wat vragen gesteld.  Een limitatieve 

opsomming is niet mogelijk, maar onderstaande vragen geven zeer goed weer welke 

punten of thema’s er aan bod zijn gekomen. 

 

Deze vragen zullen samen bekeken worden met de reacties uit de publieke consultatie.  

 

Het antwoord op heel wat vragen vind je terug in de startnota of zal bijkomend 

uitgewerkt worden in de scopingnota en vervolgens het (ontwerp) plan-MER, de 

toelichtingsnota van het (voor-ontwerp) RUP en de (ontwerp) inrichtingsnota. 

 

Vragen over het plan: 

 

 Op welke basis zijn de lijnen (puzzelstukken,…)/afbakening van de verschillende 

plangebieden gebeurd? 

 Wie heeft deze afbakeningen vastgelegd? 

 Welke lijnen staan er vast en welke niet? Kunnen die lijnen nog wijzigen? 

 Wat is de betekenis van de stippellijn op de kaart van Postel-Zuid? 

 Wanneer wordt dit plan uitgevoerd op het terrein?  Wanneer verandert er effectief 

iets? 

 Wat is eigenlijk de aanleiding van dit RUP? 

 Worden er woningen onteigend? 

Vragen met betrekking tot eigendommen: 

 

 Gaat de provincie gronden onteigenen in Postel-Zuid? 

 Hoeveel is de waarde van bosgrond op dit ogenblik in Postel? 

 Hoeveel is de waarde van landbouwgrond op dit ogenblik in Postel? 

 Wat gebeurt er als de eigenaar van de grond niet akkoord is om bos om te zetten 

naar landbouw? 

 Wordt de eigenaar van bosgrond dat omgezet wordt naar landbouw verplicht om 

met een bepaalde landbouwer samen te werken? 

 Wordt de pachtwetgeving dan van toepassing? 

 Krijgen eigenaars een vergoeding als de grond vermindert van waarde? 

 Kan de provincie of Vlaamse overheid dwingende instrumenten inzetten om dit 

PRUP op terrein te realiseren? 

Vragen Zilvermeer 

 

 Wat gaat er gebeuren met het Zilvermeer? 

 Verandert er door het PRUP iets voor de mensen die op dit ogenblik een caravan 

hebben op de camping van het Zilvermeer? 

 Gaat er iets gebeuren met de stortput naast het Zilvermeer? 

Vragen landbouw: 

 

 Waarom kan het Zilvermeer zich niet verplaatsen?   

 Waarom kan de zandontginning niet in Limburg? 

 Hoe gaat men de landbouwers vergoeden? 
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 Er moeten eerst oplossingen zijn voor de landbouw voor dit allemaal wordt 

goedgekeurd? Wie en wanneer wordt dit beslist? 

 Waarom kan er ontginning in herbevestigd agrarisch gebied? 

 Als er toch een ontginningsplas moet komen in Postel-Zuid kan er dan ook geen 

industriegebied komen op de omliggende percelen (in functie van waardetoename 

van de landbouwgronden)? 

 Als er toch een ontginningsplas moet komen in Postel-Zuid kan er dan ook geen 

woongebied komen op de omliggende percelen (in functie van waardetoename 

van de landbouwgronden)? 

 Stelt de landbouw niet evenveel mensen te werk als het Zilvermeer? 

 Wanneer is de afbakening van het habitatgebied rond Koemook vastgelegd? 

 Waarom ligt de afbakening van het habitatgebied juist daar? Op welke basis is 

deze lijn vastgelegd? Wie heeft dat bepaald? 

 Waarom is er ontginningsgebied bijgekomen ten opzichte van een vorige versie?   

 Op welke termijn gaat er ontgonnen worden? 
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Artikel overhandigt door een aantal betrokken landbouwers op de infomarkt 

 

Vragen over Schansheide: 

 

 Wat gaat er juist veranderen in Schansheide? 

 Wat wil dit zeggen dat ontginningsgebied wordt opgeheven? Kan Sibelco daar in 

de toekomst nog ontginnen? 

 Wat betekent landbouwgebied met natuurverweving?   

 Mogen de bestaande houtkanten gekapt worden?  (onderhoudswerken) 

 Mogen we aardappelen telen in Schansheide? 

 Mogen we bemesten op landbouwpercelen in Schansheide? 

 Gaat Pidpa nog uitbreiden in Schansheide? 

 Gaat Pidpa ons onteigenen? Gaat Pidpa nog gronden aankopen? 

 Gaat Sibelco nog gronden kopen in Schansheide? 

 Gaat de drinkwaterwinning van Pidpa in Schansheide effecten ondervinden van de 

nieuwe zandontginning in Postel? 
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 Het is belangrijk dat het typische beemdenlandschap in Schansheide wordt 

bewaard en gevrijwaard blijft van ontginningen.    

 Waar heeft Pidpa nog waterwinningen? 

 Hoe is de geologie van het gebied? 

 Kan Pidpa het water van de ontginningsplassen niet gebruiken voor drinkwater? 

 Wil dat zeggen dat onze grond in waarde vermindert?  

 Worden we daarvoor gecompenseerd? 

 Kunnen we nog jagen in het gebied als het de bestemming natuur krijgt? 

Vragen ontginningen 

 Wat betaalt Sibelco aan de gemeente/provincie om zand te mogen ontginnen en 

fluctueert dit bedrag in functie van de marktprijzen? 

 Waarvoor wordt het zand gebruikt? 

 Waarom is het aangeduide ontginningsgebied in het PRUP zo interessant?  

 Wanneer zal de eerste ontginning actief zijn?  

 Worden de bossen gecompenseerd of verdwijnen ze gewoon? 

 Sibelco heeft de plas Rauw gekregen als compensatie voor het Zilvermeer.  

Waarom moet er dan nu nog eens naar een vervangend ontginningsgebied 

gezocht worden? 
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6. Pers en foto’s 

 

Naar aanleiding van de infomarkt zijn er verschillende berichten geweest in de pers.  Een 

limitatieve opname is niet mogelijk, maar onderstaande berichten geven zeer goed weer 

welke punten of thema’s er in de pers aan bod zijn gekomen. 

 

 

 

Persbericht 
Provincie Antwerpen 

 

14 | 09 | 2017 

 

Burgers krijgen voor het eerst inspraak vanaf de 

start van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan  
Naar een nieuw evenwicht tussen natuur, recreatie, landbouw en ontginning in Mol  

 

De provincie Antwerpen zoekt in delen van Mol en Postel-Zuid naar een nieuw 

evenwicht tussen natuur, recreatie, landbouw en ontginning. “We doen dat 

met een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Voor dat PRUP 

Kempense Meren II organiseren we nu al een inspraakmoment voor de 

buurtbewoners. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat inspraak zo vroeg in 

het proces georganiseerd wordt” legt Bruno Peeters, gedeputeerde voor 

Toerisme, Recreatie en Groendomeinen uit. 

 

Het domein van het Zilvermeer is volgens het gewestplan nog steeds gelegen in een 

gebied waar zandontginning mogelijk is. Om de bestaande recreatie op het Zilvermeer 

te behouden, zoekt de provincie Antwerpen naar een alternatief gebied voor 

zandontginning. Tegelijkertijd wil ze de waterwinning van PIDPA ter hoogte van de 

Diepestraat behouden en de landbouw, de natuur- en de bospercelen in Schansheide 

bestendigen. Daarnaast wil ze ook gebieden voor toekomstige natuur voorzien en 

onderzoeken of ze bos kan omzetten naar landbouw. Het PRUP Kempense Meren II zal 

dus een nieuw gebied voor zandontginning aanduiden en tegelijkertijd de landbouw, de 

natuur en de recreatie veilig stellen. 

 

Drie deelgebieden 

Het PRUP Kempense Meren II is een coördinatieopdracht van de gouverneur en gaat uit 

van 3 deelgebieden: Hoofdpoort (omgeving Zilvermeer), Schansheide en Postel-Zuid. 

“In Hoofdpoort willen we het huidige ontginningsgebied opheffen en het toerisme en de 

recreatie versterken” legt gedeputeerde Peeters uit. “In Schansheide willen we het 

zandontginningsgebied ook opheffen maar de waterwinning van PIDPA behouden. Ook 

zullen we de natuur en de landbouw in het gebied beschermen. In Postel-Zuid zoeken 

we tenslotte naar een vervangend gebied voor zandontginning en duiden we gebieden 
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aan voor toekomstige natuur en landbouw.” 

 
Luchtfoto gebied PRUP Kempense Meren II - Copyright: provincie Antwerpen 

Nieuwe PRUP-procedure 

Tot nu toe werd een PRUP aan het publiek voorgelegd als het al zeer ver was 

uitgewerkt. Dat gebeurde via het openbaar onderzoek van het ontwerp-PRUP. Volgens 

een nieuw Vlaams decreet moeten nieuwe PRUP’s vanaf nu starten met een publieke 

raadpleging. Zo krijgt de burger vanaf het begin inspraak in de planningsprocessen. Het 

PRUP Kempense Meren II is het eerste PRUP in Vlaanderen dat volgens de nieuwe 

procedure verloopt. Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening 

verduidelijkt: “We hopen via de publieke raadpleging PRUP Kempense Meren II reacties 

te ontvangen zoals: ontbrekende informatie, aanvullingen op de probleemstelling, 

alternatieve gebieden om de doelstellingen te realiseren of bedenkingen bij de 

onderzoeksvragen en –methoden. We lanceren een warme oproep aan de burgers, 

vooral diegenen die de regio goed kennen, om de nota’s in te kijken.” De provincie 

Antwerpen organiseerde gisteren, woensdag 13 september, in Mol een infomarkt over 

het PRUP Kempense Meren II. 110 eigenaars, omwonenden en geïnteresseerden vonden 

er informatie over het plangebied en de publieke raadpleging.  

 

Interesse? 

De publieke raadpleging loopt nog tot en met 9 november 2017. Je vindt alle informatie 

op www.provincieantwerpen.be (zoek op PRUP Kempense Meren II of klik hier). Je kunt 

de betrokken nota’s ook gaan inkijken op het provinciehuis in Antwerpen en in de 

gemeentehuizen van Mol, Dessel, Retie en Lommel.  

http://www.provincieantwerpen.be/
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/kempense-meren/prup-kempense-meren-ii.html
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7. Wat gebeurt er met dit verslag? 

 
Het verslag is publiek beschikbaar op de website van de provincie Antwerpen 

(www.provincieantwerpen.be - zoekwoord PRUP Kempense Meren II). 

 

Op basis van al deze informatie wordt de startnota omgevormd tot een scopingnota 

waarin de te onderzoeken ruimtelijke aspecten, de effectbeoordelingen die moeten 

worden uitgevoerd en de methode ervan worden vastgesteld. Het planteam maakt op 

basis van de adviezen, inspraakreacties en het verslag van het participatiemoment de 

scopingnota op. De dienst bevoegd voor milieueffectrapportage maakt deel uit van het 

planteam en zorgt op deze wijze voor een continue kwaliteitsbeoordeling van het op te 

maken plan-MER. De bevoegde dienst voor milieueffectrapportage gebruikt deze 

informatie om in deze fase een kwaliteitsbeoordeling door te voeren over de 

inhoudsafbakening van het op te maken planmilieueffectrapport. Die 

kwaliteitsbeoordeling wordt geïntegreerd in de scopingnota. 

 

De meest voorkomende vragen worden beantwoord in een FAQ-lijst, die samen met de 

scopingnota terug te vinden zal zijn op www.provincieantwerpen.be (zoek op PRUP 

Kempense Meren II). 

http://www.provincieantwerpen.be/

